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Sammanfattning 
Flexibilitet utgör idag en generell trend inom organisationer vilken förändrat arbetets 

villkor och ökat kravet på självständighet för arbetstagare oberoende av verksamhet och 

bransch. Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan flexibla arbetsvillkor 

och den anställdes arbetsmotivation. Eftersom människorna i en organisation i många 

fall utgör den viktigaste resursen är det viktigt ur konkurrenssynpunkt att arbetsgivaren 

utformar arbetet på ett sätt som genererar arbetsmotivation hos den anställde och 

därmed bättre prestationer. Vad en individ motiveras av har dock enligt tidigare 

forskning visat sig skilja åt bland annat beroende på dennes generationstillhörighet. 

Därav är det av intresse att öka förståelsen för hur olika generationers arbetstagare 

upplever att de flexibla arbetsvillkoren inverkar på deras arbetsmotivation. Tidigare 

forskning har inte förenat arbetsmotivation, flexibla arbetsvillkor och 

generationstillhörighet vilket utgör forskningsgapet studiens teoretiska bidrag ämnar 

fylla.   

 

För att uppnå denna ökade förståelse sammanställdes och analyserades material 

insamlat genom tolv kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra individer från de 

tre för studien intressanta generationerna; Rekordgenerationen, Generation X och 

Generation Y. Studien ämnar kombinera det deduktiva och induktiva angreppsättet 

genom att utgå från teorier som förklarar arbetsmotivation, hur flexibla arbetsvillkor 

påverkar individens beslutsfrihet och vilka värderingar som karaktäriserar de olika 

generationerna. Vidareutveckling av teorierna ämnar uppnås genom att relatera empirin 

till den teoretiska referensramen och utifrån de mönster och samband som framträder få 

fördjupad kunskap om de för studien relevanta forskningsområdena. 

 

Studiens slutsatser bekräftar tidigare forskning angående att flexibla arbetsvillkor 

inverkar positivt på den anställdes upplevda arbetsmotivation då detta är något samtliga 

generationer uppvisar. På vilket sätt de flexibla arbetsvillkoren påverkar 

arbetsmotivationen ser dock olika ut mellan generationerna med avseende på 

aspekterna; sociala aspekter, fritid och gränslöshet, självbestämmande och beslutsfrihet, 

återkoppling samt meningsfullhet.  

 

 

Nyckelord: Rekordgenerationen, Generation X, Generation Y, arbetsmotivation, 

flexibla arbetsvillkor.  
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1. Introduktion 
_____________________________________________________________________________ 

I detta inledande kapitel presenteras problembakgrunden och en översiktlig 

introduktion till det valda ämnesområdet ges. Först beskrivs kortfattat de 

samhällsförändringar som de senaste decennierna ökat flexibiliteten i arbetslivet och 

sedan redogörs grundläggande för bakgrunden till flexibilitetens inverkan på, och 

betydelsen av den anställdes arbetsmotivation vilket kan variera beroende på den 

anställdes ålder och generationstillhörighet. Bakgrunden mynnar ut i en 

problemformulering och ett syfte och avslutningsvis presenteras avgränsningar och 

begreppsförklaringar. 

 ______________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 
Liksom samhället i stort förändras över tiden förändras också arbetslivets 

förutsättningar. Sedan 1970-talet har västvärldens företag på grund av marknadens 

ökade konkurrens och oförutsägbarhet tvingats organisera sin verksamhet för att snabbt 

anpassa sig till marknadens svängningar vilket har underlättats av den nya 

informationstekniken (Grönlund, 2004, s. 20, 26). ”Det nya arbetslivet” är en samlande 

term som beskriver de förändringar som växt fram i arbetslivet till följd av nya 

omvärldsvillkor. Strukturella förändringar minskade beroendet av företagens nationella 

rötter vilket ökade marknadskrafternas inflytande (Allvin et al., 2006, s. 13) och som 

följd av den ökande konkurrensen mellan företagen skapades mer flexibla 

organisationer (Allvin et al., 2006, s. 23).  Flexibilitet utgör en generell trend inom 

organisationer vilken förändrat arbetets villkor och ökat kravet på självständighet för 

arbetstagare oberoende av verksamhet och bransch (Allvin et al., 2012, s. 10). 

 

Idag ligger stor tonvikt på global konkurrenskraftighet där individer konkurrerar för att 

behålla jobben, företag för att få och behålla marknadsandelar och länder för att behålla 

företagen vilket resulterar i individanpassade arbeten och resultatinriktade samarbeten 

mellan de anställda och företagen (Grönlund, 2004, s. 18). Människorna i en 

organisation utgör i många fall den viktigaste resursen varför en viktig uppgift för 

arbetsledningen är att främja deras insatsvilja och arbetslust för att tillvarata 

kunskaperna de besitter på bästa sätt (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 290). Det är alltså 

ur konkurrenssynpunkt eftersträvansvärt för alla organisationer att ha medarbetare som 

presterar bra och är motiverade (Aronsson et al., 2012, s. 199). 

 

Företagens styrning av de anställda mot mål och resultat innebär att det avgörande idag 

är om arbetsuppgiften är klar i tid och håller önskad kvalitet vilket skiljer sig från tiden 

då industrialismen och taylorismen dominerade arbetsmarknaden och kontrollen av 

arbetstid och närvaro var av central betydelse (Grönlund, 2004, s. 80). Övergången från 

hierarkiska till övervägande platta organisationer där de anställda i högre grad själva 

kan planera, strukturera och styra över sitt arbete har lett till att det i många fall är 

kvaliteten på arbetet som värderas snarare än tillvägagångssättet för uppgiftens 

utförande (Allvin et al., 2006, s.23; SOU 1999:69, s.166). De anställdas arbetsmönster 

förändrades också så att de blev mer självgående och gavs möjligheter att ta egna beslut 

baserade på egna värderingar, samtidigt ställdes också högre krav på de anställdas 

självanpassning till företagets regler och normer (Allvin et al., 2006, s.17; SOU 
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1999:69, s.181). Individers värderingar och motivationsfrämjande faktorer har dock 

enligt tidigare forskning visat sig skilja sig åt beroende på generationstillhörighet. Äldre 

anställda motiveras till exempel mer av uppfyllande av inre faktorer genom ett 

utmanade arbete medan yngre motiveras av att erbjudas karriärmöjligheter (Boumans et 

al., 2011, s. 331).   

 

Begreppet ”det nya arbetslivet” kan vara prekärt att använda, det finns till exempel 

delade meningar om när olika företeelser anses som “nya” eller hur skillnaden mellan 

det “gamla” och “nya” arbetslivet egentligen ser ut (Allvin et al., 2006, s.19). 

Begreppets diffusa karaktär gör att det bör tillämpas med försiktighet då det innehåller 

både ett historiskt perspektiv på arbetslivets förändringar och ett brett beskrivande 

perspektiv på de anställdas nya tillvaro. Vad som dock ingår i det diffusa begreppet “det 

nya arbetslivet” och som är av intresse för denna studie är dess innebörd i form av de 

anställdas flexibla arbetsvillkor (Allvin et al., 2006, s.30). 

 

Flexibla arbetsvillkor 
Flexibilitet i arbetslivet kan kategoriseras med avseende på om det gäller samhälls-, 

organisations- eller individnivå (Hanson, 2004, s. 11). Tillföljd av den tidigare nämnda 

utvecklingen som skapat mer individanpassade arbeten anser vi att det är flexibilitet på 

individnivå som är intressant att studera för att få förståelse av hur människor påverkas 

av mer flexibilitet i arbetet. Vidare skriver Hanson (2004, s. 11) att flexibilitet är ett 

relationellt begrepp där den ena partens överordning förutsätter den andre partens 

underordning, någon har alltså flexibilitet medan någon annan är flexibel. Sturesson 

(2000, s. 330) understryker att det finns skillnader mellan de olika typerna av flexibilitet 

och menar att begreppet “det flexibla företaget” avser organiseringen av företaget 

medan “flexibelt arbete” handlar om arbetsvillkoren och förutsättningarna för 

individerna. I denna studie som fokuserar på flexibilitet på individnivå är det alltså 

”flexibelt arbete” som är av intresse. 

 

Två arbetsvillkor som kan ingå i ett ”flexibelt arbete” är att individen erbjuds flextid och 

flexplats. Dessa villkor förefaller särskilt intressanta för denna studie eftersom de är de 

två mest förekommande flexibla arbetsplatsvillkoren idag (Allen et al., 2013, s. 251) 

och är nära sammankopplade med hur den anställde upplever sin arbetssituation och 

kontroll över arbetet. Flextid i detta sammanhang avser hur den anställde själv väljer att 

fördela arbetstiden över dagen och därmed ha större kontroll över och möjlighet att 

planera sin tid. Flexplats avser i denna studie då arbetstagaren är fri att genomföra sina 

arbetsuppgifter där denne önskar. Gemensamt för dessa två typer av flexibilitet och vad 

som därför gör dem intressanta för denna studie är att de enligt tidigare forskning 

(Baltes et al. 1999, s. 498) ökar den anställdes autonomi vilket kan påverka 

arbetsmotivationen positivt.  

 

Tidigare forskning visar ett positivt samband mellan flexibla arbetstidslösningar och 

balansen mellan arbetsliv och privatliv. Detta kan utläsas ur Nijp et als. (2012, s. 299, 

307) översiktliga granskning av empiriskt material från 63 artiklar publicerade mellan 

åren 1995 och 2011. Vidare skriver författarna att tidigare forskning påvisat att flextid 

kan associerats med positiva effekter på produktivitet, jobbtillfredsställelse och 

arbetsfrånvaro (Nijp et al., 2012, s. 300). I linje med detta skriver Grönlund (2004, s. 

19) att de flexibla arbetsvillkorens positiva sidor är att de kan leda till utvecklande jobb, 

sudda ut gränser mellan arbetstagare och förenkla föreningen mellan arbetsliv och 

privatliv. En win-win situation med fördelar för både arbetsgivaren och arbetstagaren 
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uppstår då de anställda själva får styra över var, när och hur mycket de ska arbeta 

(Leslie et al., 2012, s. 1407). 

 

En form av flexibelt arbete som ökat i popularitet är distansarbete vilket enligt 

Gajendran och Harrison (2007, s. 1524, 1538) har motivationsfrämjande positiva 

effekter på arbetstagarens upplevda självbestämmande, konflikten mellan arbetsliv och 

privatliv, arbetstillfredsställelse och stressnivå. Baksidor gällande flexibla arbetsvillkor 

hänförs enligt Allvin et al. (2006, s. 18) till arbetstagarens ökade egna ansvar över 

arbetet vilket ger upphov till gränsdragningsproblem mellan arbetsliv och privatliv. 

Konflikten leder enligt Allvin et al. (2006, s. 18) till stress och ohälsa vilket Hanson 

(2004, s. 7) menar också är följden av en obalans mellan individens 

handlingsmöjligheter och arbetets krav där höga krav och låg kontroll genererar stress. 

En väl använd teori inom det arbetsrelaterade stressområdet är Karaseks krav-

kontrollmodell (van der Doef & Maes, 1999, s. 87). Enligt modellen upplever den 

anställde psykisk anspänning och stress genererat från två aspekter i arbetsmiljön; 

kraven på arbetstagaren och kontrollen över det egna arbetet (Karasek, 1979, s. 287). 

Peterson (2007, s. 27) skriver att flexibilitet i arbetslivet är komplext och att det finns 

luckor i forskningen gällande flexibilitetens konsekvenser för arbetstagarna. En särskilt 

intressant aspekt är flexibilitetens konsekvenser för hur de anställda motiveras till sitt 

arbete då det förefaller vara centralt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att arbetet 

utformas på ett prestations- och motivationsfrämjande sätt. 

 

Arbetsmotivation 
Motivation kan beskrivas som drivkraften bakom individens handlingar och beteenden 

och det är som ovan sagts eftersträvansvärt för alla organisationer att ha medarbetare 

som presterar bra och är motiverade (Aronsson et al., 2012, s. 199). En mycket 

åberopad teori som förklarar arbetsmotivation är Hackmans och Oldhams Job 

Characteristic Model (1976). Modellen förklarar under vilka förhållanden en individ 

upplever inre motivation att effektivt prestera i arbetet och förklarar sambanden mellan 

arbetets karaktär och den individuella responsen till arbetet (Hackman & Oldham, 1976, 

s. 255). Flexibla arbetsvillkor ger arbetet en mer autonom karaktär som enligt denna 

modell utifrån individuella förutsättningar, till exempel generationstillhörighet genererar 

olika respons i form av arbetsmotivation.   

 

Motivationsteorier innehåller enligt Aronsson et al. (2012, s. 215) antaganden som kan 

vara svåra att mäta och observera vilket har gjort att forskningen istället fokuserats mer 

på att studera utfallen av motivationsprocesserna. Med tanke på dessa svårigheter är det 

passande även för denna studie att istället fokusera på utfallen - den anställdes 

arbetsrelaterade attityder. Aronsson et al. (2012, s. 218) kategoriserar dem som 

arbetstillfredsställelse, arbetsinlevelse och arbetsengagemang varav den förstnämnda är 

en av de oftast undersökta attityderna och även vad vi, tillsammans med utfallet i form 

av effektiva prestationer är vad vi kommer att tolka och öka förståelsen för i denna 

studie.  

 

Tidigare forskning har undersökt hur relationen mellan tillfredsställelse med olika 

arbetslivsprogram och arbetsmotivation hos anställda ser ut (Caillier, 2012, s. 357). 

Arbetslivsprogram inkluderar enligt författaren bland annat, distansarbete, friskvård och 

barnomsorg (Caillier, 2012, s. 340). Studiens resultat visar att arbetstillfredsställelse och 

självbestämmande, som ges genom större ansvar och omstrukturering av jobb till den 

anställde har en starkare betydelse för de anställdas arbetsmotivation än vad 
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arbetslivsprogrammen har (Caillier, 2012, s. 359). Vidare skriver Lawler och Finegold 

(2000, s. 1) att individer värderar saker olika och att arbetsgivare därför bör designa 

arbetet på ett sätt som tillgodoser individuella behov då det kan ha en positiv inverkan 

på den anställdes arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Författarna skriver 

exempelvis att en tillfredsställande balans mellan arbetsliv och privatliv har större 

betydelse för arbetsengagemang hos män över 45 år med tekniska yrken än för övriga 

grupper av anställda (Lawler & Finegold, 2000, s.10). Vad som genrerar 

arbetsmotivation verkar således inte vara lika för alla anställda då människor har olika 

preferenser, värderingar och därmed motiveras av olika saker. Vilken fas i livet och 

karriären individen befinner sig i och hur dennes familjesituation ser ut är exempel på 

aspekter som förefaller ha betydelse för motivationen. Vidare är det en intressant aspekt 

att studera vilken betydelse individens generationstillhörighet har för motivationen 

eftersom värderingar och preferenser kan skilja sig åt mellan generationer. 

 

Generationer 
Generation refererar till en grupp individer inom ett visst ålderspann som har upplevt 

gemensam specifik historia och sociala eller kulturella händelser (Pitt-Catsouphes & 

Smyer, 2007, s. 4). Det som gör individer motiverade till sitt arbete kan därför skilja 

mellan olika generationer på grund av hur tidigare händelser eller upplevelser präglat 

individerna. 

 

Idag pratas det framförallt om tre stora generationer i Sverige varav den första är 

Rekordgenerationen som föddes mellan år 1945 och 1964 (Parment, 2012, s. 17). Denna 

generation karaktäriseras bland annat som en generation som påverkat, skapat sina egna 

förutsättningar för varje ny livs fas som de äntrat och därmed förändrat samhället 

(Lindgren et al., 2005, s. 40). Den andra generationen anses ha en mer liberal syn på 

livet kallas Generation X och föddes mellan år 1965 och 1978 (Parment, 2008, s. 20; 

Parment, 2012, s. 17).  Mellan år 1979 och 1990 föddes de individer som tillhör 

Generation Y (Parment, 2012, s. 17). Denna generation karaktäriseras av viljan att göra 

skillnad och bidra till ett bättre samhälle och samtidigt uppnå en egen tillfredsställelse, 

individer inom denna generation anses därför vara osjälviska och egoistiska på samma 

gång (Parment, 2008, s. 19).   

 

Tidigare forskning visar på att det finns skillnader på förväntningar och 

motivationsfaktorer beroende på generationstillhörighet (Cogin, 2012, s. 2268). Glass 

(2007, s. 98, 101-102) skriver till exempel att Generation X och Y har en helt annan 

världssyn, förväntningar och värderingar än vad Rekordgenerationen har vilket beror på 

att individerna växt upp under olika tidsperioder och påverkats av olika livserfarenheter. 

Vidare har tidigare forskning på olika generationers arbetsmotivation bland annat gjorts 

av Elias et al. (2012, s. 453) vars kvantitativa studie undersökte sambandet mellan de 

anställdas ålder och deras attityder gentemot ny teknik på arbetsplatsen och dess 

inverkan på arbetstillfredsställelsen. Ytterligare forskning visar att äldre anställdas 

arbetstillfredsställelse påverkas mer negativt än yngres när deras behov och värderingar 

inte matchas av arbetets och arbetsplatsens utformning (Krumm et al., 2013, s. 547). 

Varför människor från olika generationer upplever faktorer som olika motiverande kan 

förklaras av Carstensens Socioemotional Selectivity Theory (hädanefter SST). Detta är 

en motivationsteori med ett livsspannsperspektiv som stipulerar att individens 

subjektiva uppfattning om framtida tid spelar en viktig roll för motivationen och att 

målinriktat beteende är beroende av hur mycket tid individen uppfattar att den har kvar i 

livet (Carstensen, 2006, s. 1913). 
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Vid användandet av termen generationer bör det tas i åtanke att en övergeneralisering av 

individerna inom en grupp kan ge upphov till en skev bild av verkligheten (Pitt-

Catsouphes & Smyer, 2007, s. 5). Individer från samma generation kan ha påverkas 

eller motiveras olika av samma händelse, fördelen med att använda sig av termen 

generationer är dock att det är en lättanvänd benämning som refererar till grupper av 

individer inom ett visst åldersspann. Att individer inom samma generation är olika och 

att de kan ha påverkats av händelser på olika sätt är något som skall tas i åtanke vid 

tolkning av studiens resultat.  

 

Vidare är sambandet mellan ålder, tidsperiod och generation enligt Kowske et al. (2010, 

s. 267) linjärt vilket gör det svårt att isolera generation som en enskild variabel vilket 

denna studie heller inte ämnar göra. Istället är det både åldersrelaterade och 

generationsrelaterade värderingar som tas hänsyn till för att besvara hur de tre 

generationerna som idag befinner sig i respektive fas i arbetslivet upplever flexibla 

arbetsvillkor. Att Generation Y som idag är i början av sitt arbetsliv kommer att ha 

samma värderingar när de i framtiden närmar sig pension som Rekordgenerationen har 

nu kan till exempel inte sägas eftersom värderingar inte enbart förändras med åldern, 

generationsspecifika värderingar spelar också in.  

 

Studiens bidrag 
Den akademiska litteraturen har enligt Pitt-Catsouphes och Matz-Costa (2008, s. 216) 

inte fokuserat på att länka samman koncepten flexibla arbetslösningar, den anställdes 

ålder och graden av arbetsengagemang. Pitt-Catsouphes och Matz-Costa (2008, s. 225) 

ämnar därför bidra till området genom en kvantitativ undersökning vars slutsats är att 

“flexibility fit” är avgörande för alla anställdas arbetsengagemang men att det är en mer 

kraftfull förutsägare av engagemang och välmående hos anställda äldre än 45 år. Detta 

stöds av Krumm et al. (2013, s. 547) vars forskning som ovan nämnt visar att äldres 

jobbtillfredsställelse påverkas mer negativt än yngres om deras individuella värderingar 

inte överensstämmer med det fria arbetsupplägget.  

 

Åldern har alltså betydelse för arbetsmotivationen enligt tidigare studier vilket öppnar 

upp för intressant vidare forskning. Konsekvenserna för de anställda att arbetsplatsen 

använder sig av flexibla arbetsvillkor är som tidigare nämnt ett område där luckor i 

forskningen finns (Peterson, 2007, s. 27). Vidare påvisar avsaknaden av tidigare studier 

som förenar arbetsmotivation, flexibla arbetsvillkor och generationstillhörighet ett 

forskningsgap vilket studiens teoretiska bidrag ämnar fylla.   

 

Studiens praktiska bidrag och aktualitet motiveras av att teknologi och IT har 

revolutionerat dagens samhälle och arbetsmarknad vilket har skapat möjligheter att 

arbete kan ske varsomhelst och närsomhelst. Arbetsplatser med flexibla arbetsvillkor 

såsom flextid har ökat (Kelly & Moen, 2007, s. 489; Cairns, 2013, s. 29) och en 

undersökning från 2013 visar att 87 % av företag med över 250 anställda tillåter 

distansarbete (SCB statistik: ”IT i företag”). Företag konkurrerar också om att rekrytera 

och behålla kompetenta arbetstagare och utformar därför i större utsträckning arbetet för 

att uppfylla individuella behov. Eftersom det idag är vanligt förekommande att flera 

generationer arbetar sida vid sida med varandra inom organisationer tvingas 

arbetsgivare fundera över hur organisationen kan skapa utmaningar och möjligheter som 

tillgodoser de olika generationernas behov (Pitt-Catsouphes & Smyer, 2007, s. 

2).  Högpresterande och motiverade medarbetare är en viktig konkurrensfördel och flera 
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studier har visat positiva samband mellan motivation och flexibla arbetsvillkor (Nijp et 

al., 2012, s. 300). Hälsa är också en aspekt av intresse då flexibla arbetsvillkor i stor 

utsträckning anses ha en positiv påverkan på individers hälsa (Halpern, 2005, s. 162). 

Studier har dock också visat att individer upplever en ökad press och ökat ansvar vid 

flexibla arbetsvillkor, något som i sin tur påverkat hälsan negativt (Allvin et al., 2006, s. 

18).  

 

Ovanstående faktorer och de förändringar som sker på arbetsmarknaden gör denna 

studie intressant då den ämnar öka arbetsgivares förståelse för hur anställda upplever 

flexibla arbetsvillkor beroende på deras generationstillhörighet. Med denna kunskap kan 

arbetsgivaren därmed utforma arbetet på ett sätt som passar organisationens anställda 

och ökar deras jobbtillfredsställelse.  

1.2 Problemformulering 

 

Hur upplever olika generationers arbetstagare de flexibla arbetsvillkorens  

inverkan på deras arbetsmotivation? 

1.3 Syfte 

Utifrån ovanstående problemformulering är syftet att utveckla förståelsen för hur en 

arbetstagare upplever flexibla arbetsvillkor. Vi vill få insikt i hur självständigt 

utformande av arbetets upplägg i tid och rum påverkar arbetsmotivationen för olika 

generationer av arbetstagare i Sverige. Studien ämnar att med denna insikt bidra med 

kunskap om hur organisationer utifrån de anställdas generationstillhörighet kan utforma 

arbetssätt som ger motiverade medarbetare. 

1.4 Avgränsningar  
Studien avser behandla flexibla arbetsvillkor som ökar den anställdes frihet att fatta 

beslut över arbetets utformning i tid och rum. Med detta sagt avgränsas den till att inte 

behandla funktionell flexibilitet, alltså arbetsvillkor som innebär variation i 

arbetsuppgifter vilket enligt motivationsteorier såsom Hackman och Oldhams modell 

också har visat sig ha inverkan på arbetsmotivationen. Anledningen till detta är att 

studien är skriven utifrån ett arbetstagarperspektiv där flextid och flexplats kopplat till 

den anställdes specifika tjänst är de arbetsvillkor vi vill öka förståelsen för. Att ta med 

flexibilitet genom variation och breddning av arbetet ligger därmed utanför studiens 

syfte då detta snarare behandlar vad som görs än hur eller på vilket sätt det görs.  

 

Vi har valt att avgränsa denna studie till de tre generationerna där individerna är födda 

mellan åren 1945 till 1990. För att kunna undersöka huruvida arbetstagare motiveras av 

flexibla arbetsvillkor beroende på deras generationstillhörighet måste studiens 

respondenter vara aktiva på arbetsmarkanden. Generationen innan Rekordgenerationen 

är födda före år 1945 vilket betyder att individerna är 69 år eller äldre. Då den lägsta 

pensionsåldern i Sverige för närvarande är 65 år (SOU 2011:05, s.5) utesluter vi denna 

generation eftersom individerna ej är aktiva på arbetsmarkanden i tillräckligt stor 

utsträckning.  

 

Generationen efter Generation Y är individer födda 1991 eller senare, vilket gör att 

individerna idag är 23 år eller yngre. Vid valet av respondenter ansåg vi att en bra 

representativitet uppnås om urvalet består av individer från varje generations kärna, 

alltså de som är födda i mitten av sin generations tidsspann. Detta skulle innebära att 
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individerna från generationens kärna skulle vara för unga och ännu inte kommit ut på 

arbetsmarknaden vilket gör att vi utesluter även denna generation.  

1.5 Begreppsförklarningar 
 

Arbetsmotivation - Kan beskrivas som drivkraften bakom individens handlingar och 

beteenden i arbetet vilket i denna studie mäts och observeras i form av attityden arbets- 

och jobbtillfredsställelse vilket är ett utfall av motivationsprocessen.  

 

Autonomi - I denna studie avser autonomi i likhet med Hackman & Oldhams (1976, s. 

258) definition graden av den anställdes frihet, självständighet och möjlighet att själv 

schemalägga arbetet och bestämma hur uppgiften ska utföras. De anställda kan också 

uppleva ökad autonomi om de ges större beslutsutrymme i fråga om kontroll över vilka 

arbetsuppgifter de ska utföra vilket är något denna studie inte fokuserar på. 

 

Beslutsfrihet - Avser den anställdes frihet att fatta beslut i arbetet och används synonymt 

med begreppet självbestämmande. Detta begrepp hör också ihop med begreppet kontroll 

vilket avser den anställdes beslutsutrymme i arbetet (och består av uppgiftskontroll och 

färdighetskontroll). 

 

Flexibla arbetsvillkor - Används i denna studie som ett samlingsbegrepp för flextid och 

flexplats och är även vad vi avser när begreppet det fria arbetsupplägget används. 

 

Flextid - Då arbetstagaren själv kan välja vilken tid på dygnet eller vilken dag i veckan, 

sammanhängande eller osammanhängande som arbetstimmarna skall förläggas. 

  

Flexplats - Då arbetstagaren har fria valmöjligheter att genomföra sina arbetsuppgifter 

där denne önskar, det kan till exempel vara hemma, på ett café eller på arbetsplatsen. 

 

Generation X - Begreppet syftar till individer födda mellan åren 1965 och 1978. 

 

Generation Y - Begreppet syftar till den yngsta generation studien behandlar där 

individerna är födda mellan åren 1979 och 1990. 

 

Rekordgenerationen - Begreppet syftar till den äldsta generationen studien behandlar 

där individerna är födda mellan åren 1945 och 1964. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 

I detta kapitel redogörs för de utgångspunkter som gjorts i genomförandet av studien. 

Kapitlet inleds med ämnesval följt av vår förförståelse och dess inverkan på studien. 

Vidare presenteras hur vi som författare ser på verkligheten och bildandet av kunskap 

samt en presentation för valet av forskningsansats och forskningsstrategi. 

Avslutningsvis ges förklaring av studiens perspektiv och en redogörelse för hur 

litteraturen har insamlats och behandlats samt en källkritisk diskussion.  

 ______________________________________________________________________ 

2. 1 Val av ämne 
Valet av ämne för denna uppsats är dels baserat på vårt gemensamma intresse för 

samspelet mellan organisationer och dess anställda, och dels på att vårt 

fördjupningsområde inom civilekonomprogrammet är management. Vi vill använda oss 

av de kunskaper vi förvärvat inom management och fördjupa kunskapen inom ett 

specifikt område. Vilket detta specifika område var framträdde i början på vårterminen 

2014 då vi efter ett par möten där idéer bollades fann att frågor relaterade till den 

anställdes arbetsvillkor var ett både intressant och aktuellt ämne.  

 

Intresset för området är sprunget ur att det berör oss personligen då vi är på väg ut i 

arbetslivet och är nyfikna på hur motivation för arbete kan uppstå. Vidare är området 

ständigt aktuellt då de anställda i en organisation är avgörande för dess prestation och 

frågan hur de motiveras att göra ett bra jobb är central för arbetsgivaren. Eftersom vi 

båda också har ett intresse av psykologi och hälsa fann vi att en studie som kombinerar 

dessa frågor vore intressant att genomföra.  

 

Det finns mycket befintlig litteratur och teorier relaterat till de för studien relevanta 

forskningsområdena, till exempel hur flexibla arbetsvillkor påverkar balansen mellan 

privatliv och arbetsliv, hur människors arbetsmotivation skapas och hur olika 

generationers värderingar påverkar deras arbetsrelaterade attityder. Däremot har inte 

mycket forskning gjorts som sammanlänkar dessa områden och ger förståelse för 

sambanden vilket skapar en kunskapslucka som en studie med vår infallsvinkel och 

djupare perspektiv bidrar till att fylla.  

2. 2 Förförståelse   
Forskare tenderar att handla utifrån egna samlade erfarenheter från tidigare praktiska 

situationer, vilket gör att de bär på en förförståelse. Denna förförståelse kan omedvetet 

eller medvetet påverka tolkningar, antaganden och förväntningar i nya praktiska 

situationer (Thomassen & Retzlaff, 2007, s. 36). Johansson-Lindfors (1993, s. 76) talar 

bland annat om två olika förförståelser; förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. 

 

Förstahandsförförståelsen består av forskarens personliga erfarenheter och upplevelser 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Våra personliga erfarenheter av flexibla arbetsvillkor 

är i dagsläget relativt liten. Vi har i våra tidigare arbeten ej tagit del av flexibla 

arbetsvillkor, istället har arbetet skett på bestämda tider och plaster. Även om vi inte har 

arbetslivserfarenhet av flexibla arbetsvillkor kan våra universitetsstudier till viss del 

liknas vid ett arbete med sådan frihet. Vi har båda tyckt om att ta eget ansvar över när 

och var studierna ska ske och vidare har personer i vår omgivning som använder sig av 

flexibla arbetsvillkor givit oss indikationer på att detta arbetssätt är motiverande. Detta 
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har gjort att vi båda har skapat en uppfattning att termen flexibla arbetsvillkor är positivt 

laddad och att en större flexibilitet i arbetslivet skulle öka vår egen motivation till 

arbetet. Avsaknaden av personliga erfarenheter av flexibla arbetsvillkor gör att studien i 

mindre utsträckning påverkas av oss som författare då vi inte skapat oss allt för mycket 

förutfattade meningar inom ämnet. Vidare har vi båda arbetat på arbetsplatser där flera 

generationer har arbetat sida vid sida med varandra och vi upplever att finns stora 

skillnader i vad som gör olika generationerna motiverade till sitt arbete. Denna 

uppfattning kan vara till en nackdel för studien eftersom studien lätt kan påverkas av 

våra egna uppfattningar om att det finns skillnader mellan generationer och att deras 

motivation påverkas olika.  

 

Andrahandsförförståelse består av forskarens insamlande kunskaper genom utbildning 

och utgör det teoretiska perspektivet forskaren bär med sig som kan påverka 

datainsamlingen (Johansson-Lindfors, 1993, s. 60,76). Om det finns skillnader mellan 

forskarnas teoretiska kunskaper kan det bidra till att en studies problem tolkas på 

skiftande vis (Holme & Solvang, 1997, s. 151). Vår andrahandsförförståelse består 

främst av vår kunskap inom ämnet management. Då vi båda är studerande vid 

civilekonomprogrammet och har management som gemensam inriktning besitter vi 

liknande kunskaper inom ämnet. Detta kan således bidra till att vi ser studien och dess 

problem på liknande sätt. Sofia-Lotta har även studerat socialpsykologi vilket gör att 

hennes större kunskap inom det socialpsykologiska ämnet bidrar till en bredare teoretisk 

bas inom ämnet motivation. Vår utbildning har även bidragit till en ökad förståelse för 

det engelska språket vilket gör det lätt för oss att tillgodogöra oss engelsk litteratur 

vilken i sin tur ökar den litterära bredden av studien. Vidare har genomförandet av 

tidigare arbeten och uppsatser under studietiden inte bara givit oss teoretiska kunskaper 

men också kunskap om hur litteratur och artiklar insamlas och på ett kritiskt sätt 

granskas innan användning vilket bidrar till en högre kvalitet och trovärdighet av 

studien. Däremot har vi begränsade kunskaper inom generationsrelaterade frågor, 

eftersom detta ämne inte har behandlats av våra studier. 

 

Forskarens förförståelse är alltså en faktor som kan påverka forskningen. Detta 

bekräftas av Bryman (2011, s. 43) som skriver att samhällsvetenskaplig forskning 

påverkas av många faktorer såsom forskarens värderingar i form av personliga åsikter 

och känslor. Således är det svårt att som forskare i praktiken vara värderingsfri och 

objektiv (Bryman, 2011, s. 45). Det är därför nästintill omöjligt att inte påverka studien 

med vår förförståelse, redan vid val av ämne har en påverkan skett. Vi vill inte att vår 

förförståelse som vi fått från tidigare arbetslivserfarenheter och andra erfarenheter skall 

påverka eller på något vis styra denna studie i den riktningen vi anser att det skall vara. 

Till exempel, som tidigare nämnt anser vi båda att individer motiveras till arbete av 

olika faktorer beroende på vilken generation de tillhör och att vi båda skulle motiveras 

om vi tillämpade flexibla arbetsvillkor. Denna förförståelse kan i stor grad påverka hela 

studiens riktning. Det är dock svårt att helt frigöra sig från denna påverkan, däremot går 

den att minska. Vi har bland annat valt att ställa neutrala frågor med öppna 

svarsalternativ och svaren kopplas till befintliga teorier istället för våra förutfattade 

meningar. Vidare är vår ambition att genomgående reflektera över hur vår förförståelse 

kan påverka forskningsprocessen och studien som helhet. Genom att i den mån det gå 

minska påverkan ökar chanserna att se respondenternas verklighet, vilket en del av 

syftet med denna studie. 
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2.3 Verklighetssyn och kunskapssyn 
En forskares verklighetssyn avgör hur denne ser på samhällets eller människans natur 

vilket också kallas ontologisk inställning (Johansson-Lindfors, 1993, s. 39). Den 

objektiva verklighetssynen är värderingsfri och verkligheten observeras utifrån vad som 

verkligen existerar och ”är” (Holme & Solvang, 1997, s. 322). Denna verklighetssyn 

blir svår att anta i denna studie då syftet är att förstå hur arbetstagarna upplever flexibla 

arbetsvillkor, vilket gör att arbetstagarnas egna värderingar och upplevelser är av stor 

betydelse. Till skillnad från den objektiva verklighetssynen kan konstruktionistiska 

verklighetssynen ses som närmast subjektiv (Holme & Solvang, 1997, s. 322). Enligt 

(Svensson & Starrin, 1996, s. 36) handlar det om att få tillträde till verkligheten som 

den upplevs av dem som lever i den.  

 

Socialkontruktivismen är en form av kontruktionism med fyra olika innebörder som 

gemensamt framhåller att det vi uppfattar som naturligt inte ska tas för givet utan istället 

skall utforskas (Wenneberg, 2011, s. 13). När socialkontruktivismen används som en 

ontologisk position, alltså för att förklara hur verkligheten är beskaffad är 

utgångspunkten att den sociala verkligheten skapas genom vår uppfattning och kunskap 

om den (Wenneberg, 2011, s. 92). Den sociala verkligheten skapas enligt detta synsätt 

av sociala fakta genom konstruerade sociala processer (Wennberg, s. 177). Verkligheten 

består därmed av både en ontologisk subjektiv del och en objektiv del där den 

subjektiva verkligheten måste upplevas av en individ för att ha existens (Wennberg, 

2011, s. 81). Denna verklighetssyn passar vår studie eftersom det inte finns någon given 

verklighet om hur arbetstagare upplever flexibla arbetsvillkor, istället är den socialt 

konstruerad av arbetstagarna själva och det är deras subjektiva verklighet och 

upplevelser av den som vi ämnar studera.  

 

Kunskapssyn eller kunskapsteori är andra benämningar på begreppet epistemologi 

vilket innefattar teorier om kunskapsproduktion, alltså vad kunskap är och hur den ska 

studeras (Widerberg, 2002, s. 27). Positivism är ett epistemologiskt förhållningssätt som 

innebär att all kunskap kommer från det vi kan uppfatta, uppleva och observera (6 & 

Bellamy, 2012, s. 50). Enligt Patel och Davidson (2011, s. 26) innebär positivismen att 

den vetenskap som eftersöks ska vara verklig och tillgänglig för våra sinnen och förnuft 

(Patel & Davidson, 2011, s. 26). Positivism karaktäriseras vidare enligt Bryman (2012, 

s. 28) av värderingsfrihet och enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 46) av 

generaliserbarhet. Vi kan därmed inte säga oss vara positivistiska i genomförandet av 

denna studie då syftet att förstå anställdas uppfattning av flexibla arbetsvillkor inte är 

ämnat att ge generaliserbara slutsatser.  

 

Vi anser oss istället ha en hermeneutisk kunskapssyn då syftet är att utveckla förståelsen 

för hur en arbetstagare upplever flexibla arbetsvillkor och hur självständigt utformande 

av arbetets upplägg i tid och rum påverkar arbetsmotivationen för olika generationer av 

arbetstagare. Därmed försöker vi genom tolkning förstå verkligheten genom 

respondenternas ögon snarare än att kartlägga och förklara den. Hermeneutik är en 

kunskapsuppfattning och vetenskapligt förhållningssätt som innebär tolkning och försök 

att förstå människans liv, existens, intentioner och handlingar (Patel & Davidson, 2011, 

s. 29). Ett argument är att samhällsvetenskapliga studieobjekt såsom människor skiljer 

sig från naturvetenskapens studieobjekt och kräver därför en annan logik för 

forskningsprocessen (Bryman, 2011, s. 32). Förståelsen i denna studie baseras på en 

djupstudie av ett fåtal fall och ämnar därför användas för teoretisk abstraktion genom 

vidareutveckling av existerande teorier snarare än för att empiriskt generalisera.  
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En annan viktig ontologisk aspekt som påverkar forskningen är människosynen, alltså 

om forskaren betraktar människan som aktiv eller passiv. Inom den hermeneutiska 

kunskapssynen anses människan vara aktiv och fri att handla utifrån sina egna ändamål 

där motsatsen är den positivistiska passiva människosynen där handlingar är 

underordnade förutsättningar och villkor. Emellertid undviker många forskare att ta 

tydlig ställning i frågan eftersom människor samtidigt kan vara både passiva och aktiva 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 41-42). Synen på människan kan också bygga på 

uppfattningen om att människan är rationell och har en överblick över sina 

handlingsalternativ och frihet att välja bland dem eller ej. Holme och Solvang (1997, s. 

327-328) menar att människan formas av sin omvärld och handlar utifrån tidigare 

erfarenheter, referensramar och värdepremisser vilket har konsekvenser för den 

samhälleliga forskningen.   

 

Vi ansluter oss till hermeneutikens människosyn då vi anser att människan aktivt 

utnyttjar de flexibla arbetsvillkoren baserat på sina arbetsrelaterade värderingar.  Detta 

för att uppnå ändamål såsom till exempel en förbättrad balans mellan arbetsliv och 

privatliv. Däremot anser vi i likhet med många forskare att människan inte är helt fri, 

det finns alltså faktorer och förutsättningar som styr dennes handlingar. Det fria valet 

anser vi i viss utsträckning begränsas och formas av individens generationstillhörighet 

då detta enligt tidigare forskning visat sig påverka människans referensram och 

värderingar. Att vi anser att generationstillhörigheten påverkar människans val är 

närmast underförstått då studiens syfte är att öka förståelsen för vilken betydelse 

generationstillhörigheten har för upplevelsen av flexibla arbetsvillkor och 

arbetsmotivation.  

2.4 Forskningsansats  
Forskningsansatsen tjänar som utgångspunkt för ställningstaganden inför det empiriska 

arbetet och vanligt förekommande är att en distinktion mellan induktion och deduktion 

görs där valet mellan dem baseras på forskarens kunskapssyn och forskningsfråga 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 54). Som redogjort för ovan är denna studie genomförd 

med en hermeneutisk kunskapssyn vilket enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 55) hör 

samman med induktion medan deduktion hör samman med en objektiv 

verklighetsuppfattning och positivistisk kunskapssyn. 

 

Enligt Patel (2011, s. 23) följer den induktiva forskaren upptäckandets väg och 

formulerar teori utifrån den insamlade empirin medan en deduktiv forskare följer 

bevisandets väg och härleder hypoteser ur teorier. Bryman och Bell (2011, s. 31) skriver 

att det vid deduktion är de hypoteser som deducerats som styr datainsamlingen. Denna 

studie kommer inte att använda sig av hypoteser för att bevisa ett fenomen varför 

studien inte kan tillskrivas ett strikt deduktivt angreppssätt. Bryman och Bell (2011, s. 

35) skriver dock att deduktion kan inrymma drag av induktion och tvärtom vilket ger att 

strategierna istället kan uppfattas som tendenser snarare än att göra en entydig 

distinktion.    

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur arbetstagare upplever flexibla 

arbetsvillkor vilket vi anser bäst genomförs med en kvalitativ forskningsstrategi och 

presenterar utförligare i kommande avsnitt. De kvalitativa intervjuerna kommer att 

baseras på teorier och därmed ge ett deduktivt angreppsätt vilket vi samtidigt 
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kombinerar med en induktiv ansats vilket enligt Ritchie och Lewis (2012, s. 14) innebär 

att leta efter mönster och associationer från observationer av världen.  

 

Johansson-Lindfors (1993, s. 59-60) uppmärksammar att en gyllene medelväg finns 

vilket innebär en växelverkan mellan teori och empiri som ofta blir det övergripande 

angrepsättet i många vetenskapliga arbeten. För oss som hermeneutiska forskare skulle 

att följa denna medelväg innebära att utgå från vårt teoretiska perspektiv till empirin och 

sedan tillbaka till teorin igen. 

 

I linje med detta skriver Ritchie och Lewis (2012, s. 23) att även om kvalitativ forskning 

anses höra samman med ett induktivt angreppssätt så involverar den ofta drag av både 

induktion och deduktion. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 35) genererar kvalitativa 

studier inte nödvändigtvis teori utan använder istället teori som bakgrund till studien. 

Med bakgrund av detta kommer alltså denna studie med en kvalitativ forskningsstrategi 

att liksom en deduktiv studie använda teori som bakgrund och utgångspunkt för 

empiriinsamlingen. Med den teoretiska bakgrunden ämnar studien tolka empirin och 

uppnå fördjupad förståelse och vidareutveckling av existerande teorier inom området 

snarare än att strikt induktivt generera ny teori. Vi vill uppnå denna vidareutveckling 

genom att relatera empirin till den teoretiska referensramen och utifrån de mönster och 

samband som framträder få fördjupad kunskap om de för studien relevanta 

forskningsområdena. Ambitionen är alltså att bidra till teoretisk vidareutveckling av 

arbetsmotivation genom att länka samman detta forskningsområde med områdena 

generationstillhörighet och flexibla arbetsvillkor.  

2.5 Forskningsstrategi  
Valet av forskningsstrategi påverkas till stor del av hur studiens syfte är utformat, om 

studiens syfte är att förstå människors sätt att tänka och agera eller uppfatta olika 

handlingsmönster är en kvalitativ forskningsstrategi lämplig enligt Trost (2010, s. 32). 

Den kvalitativa forskningsstrategin ämnar skapa en djupare förståelse inom ett visst 

problem, situation eller händelse (Björklund & Paulsson, 2012, s. 65) och eftersom 

denna studie ämnar skapa en djupare förståelse för hur arbetstagare upplever flexibla 

arbetsvillkor beroende på deras generationstillhörighet faller sig valet av den kvalitativa 

forskningsstrategin naturligt. Hade syftet istället varit att avge frekvensvärden och 

uppskatta befolkningsparametrar är en kvantitativ forskningsstrategi bäst lämpad (Trost, 

2010, s. 31-32) då kvantitativ metod ämnar samla in information som kan mätas och 

värderas i siffror (Björklund & Paulsson, 2012, s. 65). Vidare har forskarnas 

vetenskaps- och kunskapssyn betydelse för valet av forskningsstrategi (Bryman, 2011, 

s.40) och som tidigare nämnt styrker denna studies konstruktionistiska och 

hermeneutiska synsätt ytterligare valet att göra en kvalitativ studie. 

 

Kvalitativ forskning är av sådan natur att en systematisk generalisering av resultatet 

enligt Svensson och Starrin (1996, s. 215) inte kan göras. I likhet med detta anser 

Johansson-Lindfors (1993, s. 169) att möjligheten att applicera den utvecklade teorin på 

nya situationer bör diskuteras i termer av överförbarhet. Studiens syfte är att bidra till en 

djupare förståelse om hur en enskild individ upplever flexibla arbetsvillkor och 

betydelsen av dessa för arbetsmotivationen. Vi menar att studiens teoretiska 

vidareutveckling genom teoretisk abstraktion går att överföra till liknande situationer. 

Däremot kan det empiriska resultatet inte användas för att systematiskt generalisera hur 

individer upplever att de motiveras av flexibla arbetsvillkor. Om syftet istället hade varit 

att ta reda på till exempel varför eller vilka faktorer som påverkar arbetsmotivationen 
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hos arbetstagare som nyttjar flexibla arbetsvillkor hade den kvantitativa 

forskningsstrategin varit mer passande. Detta eftersom den kvantitativa metoden inriktar 

sig på mätning och kausalitet, vidare kan en större generalisering av kvantitativa studier 

göras vilket gör deras resultat och slutsatser kan tillämpas i andra kontexter än den 

specifikt studerade (Bryman, 2011, s.167-168). 

2.6 Perspektiv 
Studiens problemformulering ”Hur upplever olika generationers arbetstagare de 

flexibla arbetsvillkorens inverkan på deras arbetsmotivation?” kan uppfattas ur olika 

perspektiv av läsaren vilket kan sedermera leda till missförstånd i forskningsprocessen. 

Genom att klargöra perspektivet för en studie minskar risken för att läsaren skapar egna 

missvisande tolkningar av studien (Bjereld et al., 2002, s. 17).  

 

Det teoretiska bidraget av studien ämnar sammanföra motivation, flexibilitet och 

generation vilket tidigare inte har gjorts genom en kvalitativ studie. Sammanförandet av 

dessa tre områden görs genom att skapa en djupare förståelse för hur arbetstagare 

upplever flexibla arbetsvillkor i olika generationer och det faller det sig därför naturligt 

att denna studie kommer att ha ett arbetstagarperspektiv. De teorier som kommer att 

beröras handlar om hur arbetstagare motiveras, hur arbetstagare ställer sig till flexibla 

arbetsvillkor och vidare kommer studien att undersöka vilken generationstillhörighet 

den anställde har. Dock kommer studiens praktiska bidrag vara att tillföra ny kunskap 

till arbetsgivare, som kan ta till vara på denna information vid tillexempel införande av 

flexibla arbetsvillkor, men för att komma fram till det praktiska bidraget måste studien 

ha ett arbetstagarperspektiv. 

2.7 Litteratursökning 
Bakgrunden till denna studie, de metodologiska valen och den teoretiska referensramen 

är uppbyggda av information inhämtad från facklitteratur, vetenskapliga artiklar och 

kurslitteratur. För att hitta vetenskapliga artiklar med relevans för forskningsområdet 

har främst sökmotorn EBSCO använts med tillgång via Umeå Universitetsbibliotek. Vid 

dessa sökningar användes ämnessökorden; flexible, flexibility, employee, generation, 

age, motivation, work motivation, job satisfaction vilket i olika kombinationer 

genererade en stor mängd artiklar. Övriga informationskällor har varit Google Scholar 

vilket i många fall givit access till artiklar EBSCO inte funnit. Vidare har Umeå 

Universitets sökmotor använts för ytterligare artikelsök och för att hitta fack- och 

kurslitteratur samt databasen Svensk vetenskaplig publicering (Swepub) för att hitta 

svenska avhandlingar på forskningsområdet. 

 

Enligt Saunders et al. (2012, s. 74) kan en genomgång av litteraturen hjälpa till att 

förfina forskningsfrågan, upptäcka frågor som tidigare forskning förbisett samt undvika 

att upprepa något som redan forskats på. Vi startade därför litteraturgenomgången med 

en preliminär problemformulering som sedan justerades när vi efter att ha läst in oss på 

området funnit det vi ansåg vara ett forskningsgap. I den inledande fasen av 

litteratursökningen fokuserade vi på att ytligt tillgodogöra oss de många artiklarnas 

innehåll för att sedan kunna smalna av och välja ut de vi fann mest relevanta för vårt 

forskningsproblem och gå djupare med hjälp av deras referenser och nyckelord. 

 

I sökandet efter teorier som kunde förklara arbetsmotivation fann vi flera välciterade 

och välkända namn såsom Mazlow och Herzberg. Efter inläsning på ämnet flexibla 

arbetsvillkor fann vi dock att Oldham och Hackmans modell JCM vilket också är en 
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välciterad modell med vidbrett stöd bättre kunde användas för att förstå 

arbetsmotivation i föreliggande studie. Vidare fann vi att flertalet svenska avhandlingar 

angående flexibla arbetsvillkor tillämpat Karasek och Theorells krav-kontrollmodell för 

att förstå vilken inverkan sådana villkor kan ha på den anställde individen. Detta är 

alltså två exempel på hur vi i litteratursökningen funnit användbart material till den 

teoretiska referensramen vilket också utökades med relevanta och intressanta studier 

baserade på dessa ursprungskällor.  

2.8 Källkritik   
Genomgående under litteratursökningen och vid användandet av de källor vi funnit har 

vi beaktat vikten av kritisk granskning. Thurén (2013, s. 7-8) redogör för flera 

källkritiska principer varav vi finner kriterierna för äkthet (att källan är vad den utger sig 

för att vara), oberoende (att den inte är ett referat av en annan källa) och tendensfrihet 

(att den inte ger en falsk bild av verkligheten) viktigast. Även färskhetskravet anser vi är 

av vikt och innebär att en senare daterad källa är bättre att använda sig av än en äldre 

(Ejvegård, 2009, s. 72). 

 

Det är upp till forskaren att fastställa att en källa uppfyller äkthetskriteriet, vilket 

innebär att källan inte är förfalskad och att den är vad den utger sig för att vara (Thurén, 

2013, s. 17). Med detta i åtanke har vi valt ut artiklar av intresse för denna studie som 

genomgått vetenskaplig granskning och alltså är peer reviewed då vi enbart vill använda 

oss av källor med hög tillförlitlighet och trovärdighet. Vi har därmed inte använt oss av 

till exempel nyhetskällor, bloggar eller liknande källor eftersom vi anser att det då är 

svårt att uppfylla de ovan nämnda kriterierna. Vi har även i den mån det gått försökt att 

finna ursprungskällor till de valda teorierna och modellerna som tillämpats i studien. 

Genom att gå till ursprungskällorna anser vi att äkthetskriteriet uppfylls i hög grad. 

Detta kriterium ligger nära kvalitetskravet att källan ska vara tendensfri vilket innebär 

att informationen inte ska ge en falsk bild av verkligheten (Thurén, 2013, s. 8). För att 

en källa ska vara tendensfri får den som presenterat informationen inte ha vinklat den, 

omedvetet eller medvetet (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 224). Genom att vi 

huvudsakligen använt oss av granskade vetenskapliga artiklar och relevant facklitteratur 

anser vi att denna information givit oss en korrekt bild av verkligheten som inte är 

vinklad och att kriteriet angående tendensfrihet därmed är uppfyllt. 

 

En oberoende källa enligt Thurén (2013, s. 8) skall kunna stå för sig själv och 

informationen skall inte vara ett referat av en annan källa. I linje med detta skriver 

Alvesson och Sköldberg (2008, s. 226) att en källans värde minskar ju fler led den 

passerar eftersom risken ökar att informationen misstolkas för varje led. För att uppfylla 

detta oberoendekriterium har vi som tidigare nämnt försökt att finna ursprungskällor till 

intressanta påståenden för att försäkra oss om att informationen är trovärdig och inte 

påverkad av någon annan. I de få fall där detta inte har varit möjligt av tids- och 

ekonomiska skäl, exempelvis i fallet med några av Atkinsons verk har vi valt att 

referera till andra författare. Vi har dock i de fallen jämfört flera olika källor för att 

tillgodose att informationen vi använder oss av inte är missledande.  

 

Vidare skriver Ejvegård (2009, s. 72-73) att källor av kvalitetsskäl bör uppfylla ett 

färskhetskrav vilket innebär att nya källor i många fall är att föredra framför äldre. Detta 

har vi genomgående haft i beaktning när vi sökt och använt källor för kunna hänvisa till 

så aktuell forskning som möjligt. De källkritiska principerna anser vi dock är 

sammanflätade till viss del vilket gör att vi med hänsyn till äkthetskravet i vissa fall 
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frångått färskhetskravet. Till exempel har vi som sagt i den teoretiska referensramen 

refererat till material från modellernas och teoriernas ursprungliga upphovsmän vilket 

innebär att dessa källor är från 70-, 80- och 90-talet. För att uppfylla färskhetskravet har 

dock den senare forskningen vi använt oss av som utvecklat och testat teorierna och 

modellerna varit nyare. Denna diskussion kan också föras angående de källor vi använt 

för att bygga upp studiens metodologiska delar vilket till stor del består av böcker inom 

forskningsvetenskap men även av veteskapliga artiklar inom ämnet. Även om 

övervägande del av dessa utgörs av nyligen utgivet material är vissa, till exempel 

Johansson-Lindfors (1993) och Holme och Solvang (1997) äldre. Att vi ändå valt att 

använda dessa är på grund av att författarna presenterat allmänna 

forskningsvetenskapliga filosofier som kan anses vara lika aktuella då som nu.  
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3. Teoretisk referensram 
_____________________________________________________________________________ 

Syftet med detta kapitel är att presentera en teoretisk genomgång av hur begreppet 

flexibilitet används i organisationer och arbetsliv samt hur flexibla arbetsvillkor 

påverkar individen kopplat till motivationsteorier och teorier om 

generationstillhörighet. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande modell av hur 

den teoretiska referensramens delar kopplas samman. 

______________________________________________________________________ 

3.1 Inledning 
Inledningsvis redogörs för det flexibla företaget genom Atkinsons modell följt av 

Karaseks krav-kontrollmodell som med ett arbetstagarperspektiv beskriver hur flexibelt 

arbete påverkar individen. I kapitlets andra del behandlas Oldhams och Hackmans 

arbetsmotivationsteori JCM som i likhet med krav-kontrollmodellen påvisar att 

samband finns mellan den anställdes autonomi och upplevd arbetstillfredsställelse vilket 

genom tidigare forskning kopplas till flexibla arbetsvillkor. Vidare presenteras de olika 

generationernas arbetsrelaterade värderingar. Slutligen skildras genom Carstensens 

Socioemotitonal Selectivity Theory och forskning om generationer hur den anställdes 

generationstillhörighet kan ge upphov till olika arbetsrelaterade värderingar och mål 

samt hur det kan påverka dennes upplevelse av flextid och flexplats. En övergripande 

modell över studiens teoretiska referensram visas i figur 1 nedan. 

 

 

Figur 1. Modell över studiens teoretiska referensram. 

3.2 Flexibla arbetsvillkor 

3.2.1  Skillnaden mellan flexibla arbeten och flexibla företag  

Det finns ingen enhetlig terminologi som beskriver flexibilitet i arbetslivet (Hanson, 

2004, s. 11). En modell som enligt Eriksson (2007, s. 46) dock har fått stor betydelse 

och varit mycket inflytelserik inom forskningen är Atkinsons modell som beskriver det 

flexibla företaget. Flexibilitet handlar om att ha olika grad av frihet att fatta beslut i 
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arbetet och modellen beskriver på vilka sätt arbetskraften i en organisation utnyttjas 

utifrån ett arbetsgivarperspektiv och arbetsgivarens behov av flexibilitet. 

 

Modellen kategoriserar flexibilitet genom att särskilja funktionell-, numerär-, tids- och 

arbetsplatsflexibilitet (Hanson, 2004, s. 12). Funktionell flexibilitet kallas också 

arbetsflexibilitet och handlar om arbetets innehåll vilket innebär breddning och variation 

av arbetsuppgifterna. För att organisationens produktion ska kunna vara flexibel måste 

arbetskraften kunna behärska många olika uppgifter och snabbt kunna växla mellan dem 

(Hanson, 2004, s. 12). Numerisk flexibilitet avser möjligheten att variera antalet 

anställda i relation till förändringar i efterfrågan och produktion, och tidsflexibilitet 

handlar t ex om sådant som anpassning av antalet hel- och deltidsanställningar eller 

antal arbetstimmar i relation till verksamhetens behov (Hanson, 2004, s. 12). 

Arbetsplatsflexibilitet avser olika former för arbetet och dess utförande såsom 

distansarbete, flexibla kontor etcetera (Hanson, 2004, s. 12). 

 

Atkinsons (1984, s. 318) modell delar också upp arbetskraften i en kärna och periferi 

där individerna i organisationens kärna är fast anställda med goda villkor, som i gengäld 

måste vara funktionellt flexibla för att produktionen snabbt ska kunna ställas om. 

Organisationen är mån om att behålla dessa anställda då de innehar 

organisationsspecifika kunskaper (Karlsson & Eriksson, 2000, s. 26). Den perifera 

gruppen å andra sidan består av anställda med villkor som gör att de kan sägs upp med 

kort varsel eller anställas på visstid vilket ger organisationen numerisk flexibilitet och 

anpassa arbetsstyrkans storlek efter behov (Karlsson & Eriksson, 2000, s. 26). 

 

Karlsson och Eriksson (2000, s. 96) skriver liksom Sturesson (2000, s. 330) att om 

företagen har flexibilitet bör de anställda vara flexibla. Eftersom denna studie har ett 

arbetstagarperspektiv är den omvända situationen av intresse, alltså då de anställda har 

flexibilitet och deras arbetsorganisationer och arbetsvillkor därför måste vara flexibla. 

Atkinsons (1984, s. 318) modell och dess kategorisering beskriver alltså “det flexibla 

företaget” medan denna studie som tidigare nämnt fokuserar på “flexibelt arbete” och 

huruvida flexibla arbetsvillkor i form av flextid och flexplats upplevs motiverande av 

den anställde.  

3.2.2 Krav-kontrollmodellen 

Graden av den anställdes möjlighet och frihet att själv fatta arbetsrelateradebeslut anger 

flexibiliteten i arbetet och dess inverkan på individen förstås därför inte av Atkinsons 

modell för “det flexibla företaget” utan istället av Karaseks krav-kontrollmodell som 

undersöker hur krav och kontroll i arbetet påverkar arbetstagaren (Karasek & Theorell, 

1990, s. 30). Krav och kontroll är enligt modellen två aspekter i arbetsmiljön som har 

stort inflytande på individen och placerar denne i ett motiverande eller icke motiverande 

tillstånd (Karasek, 1979, s. 287). Vid tillämpning av modellen i föreliggande studie vill 

vi se hur arbetsmotivationen påverkas av att den anställde genom flexibla arbetsvillkor 

ges ökad kontroll över arbetet i fråga om att fatta beslut över upplägget i tid och rum för 

att bemöta kraven arbetet ställer. 

  

Krav i arbetet avser både kvalitativa och kvantitativa krav, till exempel arbetsbelastning, 

arbetstakt (Theorell & Karasek, 1996, s. 10) och tidspress (Karlsson & Eriksson, 2000, 

s. 31). Kravbegreppet har dock i efterhand utvidgats och inkluderar numera också 

sådana aspekter som motstridiga krav och rollkonflikter. En sådan rollkonflikt 

uppmärksammas av Allvin et al. (2006, s. 18) och sätts i relation till flexibla 
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arbetsvillkor där arbetstagarens ökade egna ansvar över arbetet ger upphov till 

gränsdragningsproblem mellan arbetsliv och privatliv. Dock visar flertalet studier att 

flexibla arbetsvillkor har positiva effekter på konflikten mellan arbetsliv och privatliv, 

arbetstagarens upplevda självbestämmande, arbetstillfredsställelse och stressnivå 

(Gajendran och Harrison, 2007, s. 1524, 1538). 

 

Idag har den utbredda användningen av mobiltelefoner och bärbara datorer gjort det 

svårare för anställda att dra en skiljelinje mellan arbetsliv och privatliv vilket leder till 

mer stress som går ut över motivationen (Hein, 2012, s. 224). En balans mellan 

arbetslivet och privatlivet kan enligt Hein (2012, s. 225) vara lösningen på 

stressproblemet vilket kan uppnås genom att företagen sätter upp tydliga och rimliga 

ramar för arbetet, ställer realistiska krav och tydliggör förväntningar samtidigt som de 

erbjuder de anställda flexibla arbetsramar och möjlighet till självstyrning. 

 

Med kontroll i arbetet avses individens beslutsutrymme uppbyggt av färdighetskontroll 

och uppgiftskontroll. Det är den andra aspekten av kontroll, alltså uppgiftskontrollen 

som är av intresse för denna studie om flexibla arbetsvillkor då den anger individens 

grad av frihet att fatta beslut i sitt eget arbete (Karlsson & Eriksson, 2000, s. 32). Denna 

kontroll ligger nära begreppet autonomi som enligt (Hackman & Oldham, 1976, s. 258) 

avgör graden av den anställdes frihet, självständighet och möjlighet att själv 

schemalägga arbetet och bestämma hur uppgiften ska utföras. Med arbetsvillkor som 

innefattar flextid och flexplats ökar alltså individens beslutsutrymme och autonomi då 

denne själv kan bestämma över arbetsuppgifternas planering och utförande. Den högre 

graden av autonomi som flexibilitet i fråga om var och när arbetet utförs medför dock 

att arbetsgivarens kontroll av prestationerna i form av elektronisk övervakning skapar 

en potentiell källa till anspänning hos den anställda (Parker & Wall, 1998, s. 87). De 

anställda kan också uppleva ökad autonomi om de ges större beslutsutrymme i fråga om 

kontroll över vilka arbetsuppgifter de ska utföra vilket är något denna studie som sagt 

inte fokuserar på. 

 

Olika typer av arbete 
Krav-kontrollmodellen skiljer mellan fyra olika typer av arbete beroende på om kraven 

på individen och dennes kontrollmöjligheter är låga eller höga vilka är; arbeten med hög 

anspänning, aktiva arbeten, arbeten med låg anspänning och passiva arbeten (Karasek & 

Theorell, 1990, s.31). Figur 2 nedan ger en övergripande bild över hur kraven och 

kontrollen ser ut i de olika arbetstyperna. Vi ämnar placera in respondenterna i modellen 

med avseende på deras upplevda nivå av krav och kontroll för att förstå hur dessa 

aspekter inverkar på deras jobbtillfredsställelse. 

 

Som diskuterats tidigare menar vi att flexibla arbetsvillkor ökar den anställdes kontroll 

vilket innebär en förflyttning uppåt i modellen, alltså från en lägre nivå till en högre kan 

förväntas. Att flexibla arbetsvillkor på liknande sätt som i fråga om kontroll innebär att 

kraven går från lägre till högre anser vi inte är lika troligt. Vi menar att kraven kan 

påverkas i båda riktningar, de kan alltså upplevas både bli högre och lägre till följd av 

flexibla arbetsvillkor. Oavsett om kraven är låga eller höga medför dock högre kontroll 

att den anställde upplever mer arbetstillfredsställelse då denne kan bemöta kraven med 

lägre psykisk anspänning.   
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Figur 2. Karaseks krav-kontrollmodell. Källa: Karasek, 1979, s.288. ; Karasek & 

Theorell, 1990, s.32. 

En individs jobbtillfredsställelse och hälsa påverkas enligt modellen av arbetsrelaterade 

krav och kontrollmöjligheter där höga krav i förening med låg kontroll och leder till hög 

anspänning och stress (Karasek & Theorell, 1990, s. 32). Hanson (2004, s. 7) skriver att 

denna obalans mellan krav och kontroll leder till påfrestande arbetsvillkor och ohälsa. 

Detta beror på att individerna inte själva kan påverka eller fatta beslut över det egna 

arbetet samtidigt som de ställs inför höga krav leder till trötthet, ångest, depression och 

fysisk ohälsa (Karasek & Theorell, 1990, s. 31-32). Detta bekräftas av van der Doef och 

Maes (1999, s. 107) som menar att individers jobbtillfredställelse, psykiska 

välbefinnande och hälsa påverkas negativt av denna typ av arbete.  

 

Höga krav kombinerat med ett stort beslutsutrymme, alltså hög kontroll kännetecknar 

de aktiva jobben vilket är typiskt för så kallade professionella jobb som också beskrivs 

som de mest utmanande (Karasek & Theorell, 1990, s. 35).  Höga krav antas dock inte 

ge negativa effekter på individens psykiska hälsa, istället antas den här typen av jobb 

vara utvecklande då individen känner förmåga att lära och växa främjas vilket i sin tur 

ökar produktiviteten i arbetet (Karasek & Theorell, 1990, s. 35).  Vidare gör det aktiva 

arbetssättet att individer känner mindre stress vilket i kombination med att de ges 

möjlighet att ta sig an nya utmaningar skapar en effektiv problemlösningsförmåga 

(Karasek & Theorell, 1990, s. 36). En studie gjord av Taris och Feij (2004, s. 555) 

bekräftar att individer med aktiva jobb inte upplever höga nivåer av påfrestande 

stressgenererande anspänning, utan istället enbart en medelhög nivå av anspänning. Att 

sambanden mellan höga krav och ohälsa/lågt välbefinnande reduceras om man har ett 

högt beslutsutrymme innebär att beslutsutrymmet fungerar som en buffert eller 

modererande kraft.  

 

En typ av arbete med låg anspänning innebär att arbetet innefattar en hög nivå av 

kontroll tillsammans med låga krav (Karasek & Theorell, 1990, s. 36). Individer som 

utför denna typ av arbete upplever i genomsnitt lägre psykisk anspänning, är lyckligare 

och har färre sjukdomsfall eftersom de i högre utsträckning kan kontrollera sitt jobb och 

på ett för individen optimalt sätt bemöta arbetets krav (Karasek & Theorell, 1990, s.36). 

Även detta bekräftas av Taris och Feijs (2004, s. 553-554) studie som också visar på att 

arbeten med låga krav och hög kontroll genererar den lägsta nivån av anspänning. 
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Den sista typen av arbete som modellen berör är passiva jobb som enligt Karasek och 

Theorell (1990, s. 37) karaktäriseras genom låg kontroll och låga krav, där individers 

förmågor och möjligheter gradvis försvinner. Denna minskning av förmåga och nya 

möjligheter hindrar individer från att komma med nya idéer till förbättringar av 

arbetssättet och istället skapas omotiverande arbetsförhållanden som i sin tur leder till 

långsiktig avsaknad av arbetsmotivation och produktivitet (Karasek & Theorell, 1990, s. 

37-38). De låga kraven på individen minskar antalet stressande situationer, men när 

situationen väl sker blir den stressande till följd av den begränsade kontrollen (Karasek 

& Theorell, 1990, s. 38). I Taris och Feijs (2004, s. 555) studie visade sig passiva 

arbeten generera en medelhög nivå av anspänning hos individerna vilket är i likhet med 

de aktiva jobben.  

 

Under 1980-talet expanderades modellen med en tredje dimension i form av socialt stöd 

i arbetet då denna aspekt ansågs påverka arbetstagarens psykiska hälsa (Johnson & Hall, 

1988, s. 1341). Socialt stöd i arbetet refererar till socialt samspel mellan arbetskollegor 

och arbetsledare (Karasek & Theorell, 1990, s. 69). En studie gjord av Johnson och Hall 

(1988, s. 1341) markerade det arbetsrelaterade sociala stödets betydelse för nivån av 

anspänning i arbetet och studiens resultat visade på att arbetare med lägst arbetsrelaterat 

socialt stöd även hade högre arbetsanspänning. Denna aspekt av modellen kan kopplas 

till flexibla arbetsvillkor genom bland annat en studie av (Gajendran & Harrison, 2007) 

som skriver att flexplats i form av distansarbete kan leda till en försämrad relation 

medarbetarna emellan. En studie av Yeung et al. (2013, s. 3) visar också att äldre 

anställda presterar bättre och uppvisar mer tillfredsställelse i situationer omgivna av 

andra anställda än i osociala miljöer där deras emotionella behov för sociala och 

personliga kontakter inte uppfylls. 

 

Samband mellan den anställdes ålder och arbetes krav och kontroll 
En studie av Shultz et al. (2010, s. 38) behandlar hur ålderskillnader påverkar 

appliceringen av krav-kontrollmodellen på yngre jämfört med äldre anställda för att 

klargöra relationen mellan ålder och arbetsrelaterad stress.  

 

Äldre har enligt Wang och Chen (2006, s. 586-587) en reducerad kognitiv förmåga att 

hantera en hög nivå av mental belastning vilket till exempel innebär att hantera en stor 

mängd information eller snabba kognitiva processer. Detta bekräftas av Park (2000, s. 

3) som skriver att även om äldre individers generella kunskap och erfarenhet är stor och 

ökar med tiden så minskar flera av deras kognitiva tillgångar ju äldre de blir. 

 

Shultz et al. (2010, s. 38) studie visar att om äldre anställda ges tillräckligt med tid att 

slutföra sin arbetsuppgift så upplever de mindre stress även om “deadlinekraven” är 

höga. Vidare visade studien att om arbetet innebar höga nivåer av autonomi hjälpte detta 

till att minska den arbetsrelaterade stressen (Shultz et al., 2010, s. 38). Äldre har alltså 

enligt Shultz et al. (2010, s. 39) ett större behov av kontroll över arbetet jämfört med 

yngre för att minska nivån av stress som kraven genererar. Utifrån detta förefaller 

flexibla arbetsvillkor som ger den anställde högre grad av kontroll över arbetet bidra 

mer till de äldre anställdas jobbtillfredsställelse och därigenom motivation än de yngres.  

 

Modellens stöd och användbarhet  
Van der Doef och Maes publicerade år 1999 en samlad genomgång över krav- 

kontrollmodellen i förhållande till psykiskt välbefinnande som täcker sammanlagt 
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sextiotre studier publicerade mellan år 1979 till år 1997 (van der Doef & Maes, 1999, s. 

87). Genomgången behandlade studier som undersökt effekterna på individens 

välbefinnande och van der Doef och Maes (1999, s.87) särskiljer och granskar stödet för 

två hypoteser som förekommer i forskningen av modellen. Den första hypotesen är att 

arbetstagare som arbetar med hög anspänning i kombination med höga krav och låg 

kontroll, alltså litet beslutsutrymme upplever ett lågt välbefinnande och lägre 

arbetstillfredsställelse (van der Doef & Maes, 1999, s. 87). Den andra hypotesen är att 

hög kontroll kan dämpa de negativa effekterna på individens välbefinnande i arbeten 

med höga krav (van der Doef & Maes, 1999, s. 87). Resultatet av van der Doef och 

Maes (1999, s. 87) genomgång av studierna visade ge stöd till båda hypoteserna. En 

senare genomgång gjord av Häusser et al. år 2010 uppdaterar och expanderar van der 

Doef och Maes tidigare genomgång. Studien av Häusser et al. (2010, s. 1, 32) täcker 

åttiotre studier gjorda mellan perioden 1998 till 2007 och visade att stöd finns även i 

dessa fall för hypoteserna. 

 

Karaseks krav-kontrollmodell har under årens lopp blivit kritiserad främst för att den 

ansetts vara alldeles för enkel i sin helhet och för att utelämna viktiga aspekter av 

arbetets innehåll (Karasek & Theorell, 1990, s. 56). Kain och Jex (2010, s. 238) skriver 

dock att dess enkelhet tillsammans med lättheten att empiriskt testa modellen och dess 

praktiska implikationer är vad som gjort den populär. Kritiker menar att den 

psykosociala arbetsmiljön är alltför komplicerad för att kunna beskrivas enbart med 

modellens tre dimensioner och att andra faktorer är viktiga för att förstå den anställdes 

stress, hälsa och motivation (de Jonge & Kompier, 1997, s. 246). Karlsson och Eriksson 

(2000, s. 33) bemöter detta och skriver att modellen ändå är den av alla existerande som 

tar hänsyn till det största antalet faktorer och är den mest fruktbara när det gäller att 

undersöka arbetsmiljön. Vi anser i linje med detta att modellen är fruktbar och 

användbar för att bidra till att besvara denna studies forskningsfråga då den ger ökad 

förståelse av hur flexibla arbetsvillkor kopplat till faktorerna krav och kontroll i arbetet 

kan påverka den anställdes jobbtillfredsställelse.   

 

Motivationsfrämjande jobbtillfredställelse kan alltså som ovan presenterat enligt krav-

kontrollmodellen genereras av flexibla arbetsvillkor. För att förstå hur individer 

motiveras av sitt arbete behöver dock en djupare förklaring ges med hjälp av teorier om 

arbetsmotivation vilket följer av nedanstående avsnitt. 

3.3 Arbetsmotivation 

3.3.1 Motivation och arbetsrelaterade attityder 

Aronsson et al. (2012, s. 209) skriver att flera populära motivationsteorier till exempel 

Maslows behovsteori och Herzbergs tvåfaktorteori har föga empiriskt stöd eftersom de 

liksom alla teorier bygger på förenklade antaganden och därmed underskattar 

komplexiteten i motiven bakom individers beteenden. Svårigheten att empiriskt pröva 

teorierna och modellerna beror enligt Aronsson et al. (2012, s. 211) på att de centrala 

begreppen i många fall kan vara svåra att operationalisera och föreslår att variablerna 

och kriterierna inom ramen för respektive modells grundantaganden bör förfinas och 

preciseras. Motivationsteorierna innehåller alltså antaganden om processer som är svåra 

eller omöjliga att observera varför många inom den arbetspsykologiska forskningen 

istället studerar utfallen av processerna vilket är de anställdas attityder och beteenden i 

arbetet (Aronsson et al., 2012, s. 215). Arbetstillfredsställelse är attityden denna studie 

fokuserar på och är enligt Aronsson et al. (2012, s. 218) en av de mest undersökta 
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arbetsattityderna som reflekterar hur nöjd den anställde är med sitt arbete. 

Närbesläktade attityder till detta är arbetsinlevelse vilket reflekterar den anställdes 

kognitiva identifikation med arbetet (Aronsson et al., 2012, s. 219-220) och 

arbetsengagemang som speglar individens känslomässiga tillstånd kopplat till 

möjligheterna att via arbetet uppnå självuppfyllelse. 

 

En av de renodlade motivationsteorierna som kritiserats för vara svår att empiriskt pröva 

och observera är Maslows (1943, s. 394) klassiska behovsteori. Enligt teorin har 

människor hierarkiskt ordnade behov och deras förhållande till varandra illustreras ofta i 

form av en trappa eller pyramid där människan efter att ett behov uppfylls strävar efter 

att uppfylla nästa, redan uppfyllda behov motiverar alltså inte (Maslow, 1943, s. 395).  

 

Denna motivationsteori har sedan den publicerades influerat mycket av forskningen om 

organisation och ledning av företag, dock har den kritiserats av Wahba och Bridwell 

(1976, s. 233) på grund av att forskningen inte kunnat påvisa konsekvent stöd för teorin 

och validiteten av behovskategorierna har inte etablerats. Teorin anses nästintill otestbar 

och det mest problematiska är enligt Wahba och Bridwell (1976, s. 234) att själva 

behovskonceptet är oklart, svårt att identifiera, isolera och mäta. Detta konfirmeras av 

Mitchell och Moudgill (1976, s. 335) som pekar på att många studier visat att Maslows 

teori inte har kunnat operationaliseras tillräckligt och att det därmed inte gått att 

empiriskt identifiera behovskategorierna. På grund av att denna grundläggande kritik 

kan riktas mot denna teori anser vi att den inte är användbar i denna studie då teorins 

svaga empiriska stöd och de vaga koncepten inte skänker vår studie trovärdighet och 

tillförlitlighet. 

 

En annan mycket känd och väletablerad teori med paralleller till Maslows teori är 

Herzbergs tvåfaktorteori. Enligt denna teori uppnås arbetstillfredsställelse genom 

motivationsfaktorer såsom känsla av prestation, erkännande, arbetet i sig, möjlighet att 

ta ansvar och möjligheter till utveckling (Herzberg et al., 1993, s. 114) vilket kan svara 

mot Maslows högre stående behov. Hygienfaktorer däremot är demotiverande om de 

inte uppfylls och otillfredsställelse uppstår då individen är missnöjd med företagets 

policy och administration, den tekniska och personliga handledningen, de finansiella 

belöningarna och arbetsförhållandena (Herzberg et al., 1993, s. 113). Dessa 

hygienfaktorer kan därmed svara mot Maslows lägre stående behov.  

 

Tvåfaktorteorin har inspirerat många forskare och genererat mycket forskning men 

kritiseras av Hackman och Oldham (1976, s. 251) för att sakna empiriskt stöd men 

framförallt för att teorin inte tar hänsyn till hur individuella skillnader mellan de 

anställda ska hanteras. Teorin redogör inte för att människor påverkas olika av 

motivationsfaktorerna och att alla anställda alltså inte nödvändigtvis motiveras av en 

viss faktor (Hackman & Oldham, 1976, s. 252). Detta är anledningen till att 

tvåfaktorteorin inte kommer utgöra grunden för vår teoretiska referensram då syftet med 

studien är att förstå just hur individen upplever sin arbetssituation och hur detta kan 

skapa arbetsmotivation. För att uppnå denna förståelse krävs teorier som inkluderar att 

individuella skillnader finns i fråga om vad som skapar arbetsmotivation.  

3.3.2 Job characteristic model  

Hackman och Oldham (1976) är grundare till en job characteteristic model (hädanefter 

JCM) som utgår från Hersbergz tvåfaktorteori men som också inkluderar den ovan 

nämnda individuella aspekten. Det finns enligt Hackman och Oldham (1976, s. 255) 



23 

 

skillnader mellan människor i hur de reagerar på utmanande och komplexa 

arbetsuppgifter och att direkt mäta de individuella behoven ger ett starkare stöd för 

denna slutsats än mätningar av generella arbetsrelaterade värderingar. 

 

JCM-modellen i figur 3 nedan förklarar under vilka förhållanden en individ upplever 

inre motivation att effektivt prestera i arbetet samt förfinar och systematiserar 

sambanden mellan arbetets karaktär och den individuella responsen till arbetet 

(Hackman & Oldham, 1976, s. 255). Detta görs genom att belysa interaktionen mellan 

tre variabler; a) den anställdes psykologiska tillstånd som måste finnas för att inre 

arbetsmotivation ska uppstå, b) arbetsuppgifternas karaktär och c) individuella attribut 

som avgör hur positiv individen är till ett utmanande och komplext arbete (Hackman & 

Oldham, 1976, s. 250). Teorin innebär enligt Hein (2012, s. 148) att en medarbetares 

motivation beror på hur väl medarbetaren och arbetet matchar varandra där en bra 

matchning leder till hög inre motivation och goda resultat för organisationen. 

 

 
Figur 3.  Egen omarbetning av Oldham och Hackman´s JCM modell. Källa: Hackman 

& Oldham, 1980, s. 90. 

Psykologiska tillstånd 
Kärnan i modellen består av tre psykologiska tillstånd hos individen som måste finnas 

för att inre arbetsmotivation ska utvecklas och upprätthållas (Hackman & Oldham, 

1980, s. 73). Det första tillståndet eller villkoret är enligt modellen att personen måste 

ha vetskap om resultatet av sitt arbete så att denne kan avgöra om prestationen är bra 

eller dålig och därmed kan känna sig glad respektive missnöjd (Hackman & Oldham, 

1980, s. 72). För det andra måste personen känna personligt ansvar för resultatet av 

arbetet för att kvaliteten av detsamma ska kunna tillskrivas personen och leda till 

stolthet om resultatet är bra eller ledsenhet om resultatet är dåligt (Hackman & Oldham, 

1980, s. 72). Det tredje och sista villkoret är att personen måste uppfatta arbetet som 

meningsfullt utifrån sina individuella värderingar av vad som har mening, är värdefullt 

och givande (Hackman & Oldham, 1976, s. 256).  

 

Enligt modellen påverkas individen positivt av vetskapen att han eller hon personligen 

har presterat bra i en uppgift som uppfattas som värdefull av densamme - alltså när 
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samtliga villkor är uppfyllda (Hackman & Oldham, 1976, s. 256). Denna positiva 

påverkan tjänar som incitament till att fortsätta försöka att prestera väl i framtiden vilket 

alltså skapar en cykel av positiv arbetsmotivation driven av självgenererade belöningar 

(Hackman & Oldham, 1976, s. 256). 

 

Arbetets karaktär 
För att främja de ovan beskrivna psykologiska tillstånden krävs att arbetets egenskaper 

är mätbara och förändringsbara så att de kan designas och manipuleras på ett 

motivationshöjande sätt (Hackman & Oldham, 1980, s. 77). Modellen innehåller fem 

karaktäristika/dimensioner som beskriver arbetet varav den första är kunskapsvariation 

vilket anger graden av arbetsuppgifternas variation och om den anställde behöver 

använda olika färdigheter och talanger för att utföra arbetet (Hackman & Oldham, 1980, 

s. 78). Den andra dimensionen är uppgiftens identitet vilket avgör huruvida uppgiften 

utförs från början till slut med ett synbart resultat och den tredje är uppgiftens betydelse 

vilket handlar om graden av arbetets inverkan på andra människors liv (Hackman & 

Oldham, 1980, s. 79). Sammantaget bidrar en hög grad av dessa tre dimensioner till att 

den anställde uppfattar arbetet som meningsfullt (Hackman & Oldham, 1980, s. 79).   

 

Återkoppling och stöd är dimensionen där fokus ligger på graden av individens direkta 

information av hur effektivt denne presterar och kopplas alltså samman med det 

psykologiska tillståndet av huruvida den anställde har vetskap om resultatet av sitt 

arbete (Hackman & Oldham, 1980, s. 80). Av speciell betydelse för denna studie är 

dock dimensionen autonomi vilket kopplas samman med den anställdes känsla av 

personligt ansvar för arbetet (Hackman & Oldham, 1980, s. 79). Graden av autonomi 

avgör den anställdes frihet, självständighet och möjlighet att själv schemalägga arbetet 

och bestämma hur uppgiften ska utföras (Hackman & Oldham, 1976, s. 258) och vi kan 

dra en klar parallell till flexibla arbetsvillkor som ju ökar graden av självständiget och 

frihet i arbetets upplägg. Baltes et al. (1999, s. 498) bekräftar kopplingen och skriver att 

flexibla arbetsvillkor påverkar den anställdes känsla av autonomi positivt vilket i sin tur 

påverkar jobbtillfredsställelsen. Vidare använde Baker et al. (2007, s. 42) JCM för att 

studera sambanden mellan distansarbete och arbetets karaktär. Slutsatsen var att 

dimensionen återkoppling och stöd till den distansarbetande anställde har störst 

samband med resultatet i form av arbetstillfredsställelse och produktivitet men att 

uppgiftens identitet eller typ också är en viktig aspekt för distansarbetare ifråga om 

arbetets design (Baker et al., 2007, s. 49). De kommer också fram till att distansarbete 

och att arbeta i team inte nödvändigtvis är ett problem i dagens arbetsliv då dagens 

teknik hjälper organisationer att överkomma de nackdelar tidigare studier funnit i 

relationen mellan teamarbete och distansarbete (Baker et al., 2007, s. 49).  

 

Resultatet av motiverande arbete 
De personliga resultaten av ett arbete med hög motivationspotential är utöver den inre 

motivationen också en generell arbetstillfredsställelse samt tillfredsställelse av att 

möjligheter till utveckling och lärande ges (Oldham & Hackman, 1980, s. 89). 

Dessutom förväntas arbetseffektivitetet både i fråga om att producera kvalitet och 

kvantitet bli högre om arbetet är motiverande eftersom den anställde enligt teorin 

påverkas positivt av att prestera bra (Oldham & Hackman, 1980, s. 92). 

 

Baltes et al. (1999, s. 498) använde JCM i en metaanalysstudie för att kartlägga vilken 

effekt flexibla arbetsscheman såsom flextid har på arbetsrelaterade kriterier. Resultatet 

påvisade att effekten var en positiv påverkan på produktivitet, arbetstillfredsställelse, 
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frånvaro och tillfredsställelse med arbetsschemat (Baltes et al., 1999, s. 505). De kom 

dock fram till att flexibilitet inte enbart medförde positiva effekter då för mycket 

flexibilitet kan orsaka problem för anställda som är beroende av varandra för att kunna 

slutföra sina uppgifter (Baltes et al., 1999, s. 509).  

 

Teorins stöd och användbarhet 
Parker et al. (2001, s. 415) studerade teorins vetenskapliga validitet och kom fram till att 

sambandet mellan arbetets grundläggande karaktär och dess påverkan på 

tillfredsställelse och motivation har vidbrett stöd. Parker och Wall (1998, s. 16) fann att 

påverkan på beteende i form av arbetsprestation, personalomsättning och frånvaro inte 

kan tillskrivas samma stöd men framhåller samtidigt att modellen har ett klart värde 

trots detaljfelen. Pinder (2008, s. 222) argumenterar dock att även om teorin inte har 

entydigt stöd betyder det inte att dess användbarhet undermineras.  

 

Oldham och Hackman (2010, s. 5) har själva reflekterat över teorins validitet och 

kommit fram till att fundamentala förändringar har skett i hur arbetslivet ser ut idag 

jämför med när teorin uppkom. Viktiga förändringar anser de vara hur relationerna 

mellan människor ser ut, arbetet de utför och organisationerna för vilka de arbetar och 

de poängterar att många idag distansarbetar och balanserar flera olika aktiviteter och 

ansvar (Oldham & Hackman, 2010, s. 7). Författarna vidhåller dock att 

otillfredsställelse, avsaknad av motivation och frånvaro fortfarande är aktuella frågor 

när dagens organisationer designas och argumenterar för att arbetets sociala 

dimensioner förtjänar mer uppmärksamhet i forskningen (Oldham & Hackman, 2010, s. 

8, 11). De medger också att de undervärderat betydelsen av arbetets bredare kontext i 

form av organisationskulturen och de formella egenskaperna såsom centralisering, 

teknologi och kontrollsystem då en viss typ av design kan vara mer passande i vissa 

kontexter än andra (Oldham & Hackman, 2010, s. 19). 

 

Sammanfattningsvis bekräftar Parker och Wall (1998, s. 15) modellens grundläggande 

idé att specifika arbetskaraktäristika kan vara viktiga och avgörande faktorer för arbetets 

resultat. Detta gör att vi anser gör teorin användbar i denna studie då den ökar 

förståelsen av hur arbetets karaktär i form av flexibla arbetsvillkor kan resultera i 

inverkan på den anställdes upplevda motivation.  

3.4 Generation 

3.4.1 Vad utmärker de olika generationerna? 

Teorikapitlet har hittills presenterat hur flexibla arbetsvillkor applicerat på Karaseks 

krav-kontrollmodell samt Oldham och Hackmans modell över arbetets karaktär kan 

påverka den anställdes jobbtillfredsställelse. Att individuella skillnader finns i de 

anställdas värderingar och hur de påverkas av flexibla arbetsvillkor har också 

uppmärksammats. Lawler och Finegold (2000, s. 1) skriver att arbetsgivare därför bör 

designa arbetet på ett sätt som tillgodoser individuella behov då det kan ha en positiv 

inverkan på den anställdes arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse. Vilka 

värderingar en människa har kan kopplas till vilken generation denne tillhör vilket 

därför presenteras mer ingående i denna avslutande del av teorikapitlet.  

 

Begreppet generation refererar till en grupp individer inom ett visst ålderspann som har 

upplevt gemensam specifik historia och sociala eller kulturella händelser (Pitt-

Catsouphes & Smyer, 2007, s. 4). Kowske et al. (2010, s. 266) skriver att generationer 
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definieras och skiljer sig åt på grund av att individerna har delade erfarenheter som 

format deras värderingar, attityder och personlighet. Det som gör individer motiverade 

till sitt arbete kan därför skilja mellan olika generationer på grund av hur tidigare 

händelser eller upplevelser präglat individerna. Vi vill dock påminna om, vilket också 

nämndes i inledningskapitlet att individer inom en och samma generation inte behöver 

dela värderingar. Människor kan alltså av olika anledningar påverkas på olika sätt av 

samma händelse oavsett generationstillhörighet.  

 

Parment (2012, s. 5) menar att det är viktigt att skilja på betydelsen av en åldersgrupp 

och en generation då de inte beaktar de samhälleliga förhållandena på samma sätt. 

Inledningsvis bör det även belysas att det finns flera olika definitioner på de tre 

generationerna som är av intresse för denna studie och flera förslag på när dessa börjar 

och slutar finns. Generationsindelningen kan se olika ut beroende på vilket land eller 

vilken forskare som uttalar sig (Parment, 2012, s. 19). För denna studie har vi valt att 

basera generationsindelning och benämningarna enligt Anders Parment som är filosofie 

doktor vid Stockholms Universitets företagekonomiska institution. Detta eftersom han 

har specialiserat sig på att förstå hur olika generationer förhåller sig till samhället, 

arbetsmarknaden och konsumtionen i just Sverige (Parment, 2014).  

 

Rekordgenerationen 
Efter andra världskriget föddes mellan åren 1945 till 1964 ett stort antal individer som i 

efterhand har kallats för Rekordgenerationen (Lindgren et al., 2005, s. 13; Parment, 

2012, s. 17). Denna enorma barnaskara växte upp under hemmafruperioden, då männen 

jobbade och kroppsligt arbete dominerade i samhället (Lindgren et al., 2005, s. 30). 

Rekordgenerationen är annorlunda jämfört med tidigare generationer då de inte följt 

sina föräldrars fotspår utan istället frigjorde sig och blev den moderna generationen som 

blickade framåt (Lindgren et al., 2005, s. 16).  

 

Tillvaron var funktionellt indelad med väl avgränsade arbetsuppgifter (Parment, 2008, s. 

14) och Earle (2003, s. 246) skriver att denna generation föredrar klara linjer av 

auktoritet och ansvar i arbetet och att de genomgående under sitt arbetsliv haft 

övertygelsen att ju hårdare de arbetat desto högre i karriärsstegen har de kommit. Earle 

(2003, s. 247) skriver också att denna generation blir mer villiga att arbeta i en mindre 

traditionell och hektisk arbetsmiljö om de ges mer flexibilitet och autonomi för att 

uppnå balans mellan arbetsliv och privatliv.  

 

På grund av det stora antalet individer, deras värderingar och erfarenheter har 

Rekordgenerationen under deras uppväxt haft stor inverkan på det svenska samhället 

(Lindgren et al., 2005, s. 16). Rekordgenerationen var en generation med ungdomlighet 

som ideal, som bröt mot de rådande samhällsvärderingarna (Lindgren et al., 2005, s. 

40). När ungdomen väl var över skaffade sig allt fler någon grad av utbildning, 

umgängeskretsen blev allt viktigare och fritidsintressen togs till vara på eftersom det 

fanns en stark önskan om självförverkligande inom denna generation (Lindgren et al., 

2005, s. 40).  

 

Generation X  
Mellan åren 1965 till 1978 föddes nästkommande generation som idag kallas för 

Generation X. Dessa individer ansågs ha en liberal syn på livet och de anpassade sig 

inte till sina föräldrars förhållningsregler (Parment, 2008, s. 20) vilket enligt Lindgren et 

al. (2005, s. 112) gjorde generationen till ett negativt laddat koncept under 1990-talet. 
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Många trodde att individer inom Generation X skulle förbise och ifrågasätta 

traditionella kärnelement som att bilda familj, äktenskap och att arbeta (Parment, 2012, 

s. 25).  

 

Starten på livet för denna grupp av individer var väldigt olik deras föregångare då 

perioden kantades av en ostabil arbetsmarknad och recession vilket gjorde att många 

prioriterade att skaffa en universitetsutbildning före familjebildande (Earle, 2003, s. 

247). Generation X höll sig alltså unga länge, efter sabbatsår och studier prioriterades 

resor, nöjen och det var vanligt att ungdomstiden höll i sig ända till 30-års åldern 

(Parment, 2008, s. 119).   

 

Individerna trivs till skillnad från tidigare generationer i stimulerande och hektiska 

arbetsmiljöer som kräver effektivitet och multitasking och efter att ha växt upp i en tid 

av snabb teknologisk utveckling anpassar de sig snabbt till förändringar (Earle, 2003, s. 

247). På liknande sätt skriver Martin och Tulgan (2006, s. 40) att denna generation 

förstått att globaliseringen och teknologiutvecklingen gjort anställningstrygghet till 

något som hör till svunna tider och att många övergav därför traditionella karriärvägar 

för att istället agera mer individuellt. I linje med detta beskrivs individerna som mer 

skeptiska, mindre lojala och starkt oberoende och en balans mellan arbete och fritid är 

en viktig faktor i livet (Glass, 2007, s. 100). Vidare är de enligt Earle (2003, s. 247) 

villiga att arbeta väldigt hårt men bara så länge deras arbete är uppskattat och värdesatt, 

överlag fokuserar de mer på hur arbetet påverkar deras privatliv än arbetet i sig självt. 

Flexibilitet är därför enligt Earle (2003, s. 247) en nyckelfaktor för deras motivation och 

de är villiga att gå ned i lön för att ha möjligheten att få flexibla arbetsvillkor. Martin 

och Tulgan (2006, s. 47) bekräftar detta och menar att flexibilitet i fråga om schema, 

plats och uppgifter är ett måste för individerna i Generation X. Vidare är det viktigt för 

individerna att arbetsgivaren värdesätter deras utveckling genom att ge dem mer ansvar 

i arbetet (Martin & Tulgan, 2006, s. 48).  

 

Generation Y 
Under åren 1979 till 1990 föddes individerna som idag kallas för Generation Y 

(Parment, 2012, s. 17). Generation Y växer upp ett samhälle präglat av en stor mängd 

information i form av nya utbildningar, nya yrkeskategorier, nya 

kommunikationskanaler och nya arbetstillfällen som leder till ständiga erbjudanden om 

nya möjligheter (Parment, 2012, s. 1; Parment, 2008, s. 22-23). Denna generation kräver 

mer av sitt arbete och av arbetsplatsen än tidigare generationer då det inte enbart ses 

som ett sätt att försörja sig utan mer som något som måste ha ett inneboende värde i 

form av innehåll, utvecklingsmöjligheter, erkännande och social kontakt (Earle, 2003, s. 

248). På liknande sätt skriver Martin och Tulgan (2006, s. 57) att denna generation 

strävar efter att uppnå tre ambitiöst satta mål; att arbeta med något de finner 

meningsfullt, att arbeta tillsammans med dedikerade kollegor och tjäna en hög lön innan 

de fyller trettio.   

 

Generationen karaktäriseras genom individernas självsäkerhet och vilja att göra skillnad 

och deras goda kunskaper vid hantering av ny teknik och Internet (Parment, 2008, s. 

21). Vidare är denna generation uppvuxen med viljan att bidra till ett bättre samhälle 

och samtidigt uppnå en egen tillfredsställelse (Parment, 2008, s. 19). Detta har enligt 

Martin och Tulgan (2006, s. 59) lett till att många av individerna letar efter arbetsgivare 

som är både socialt medvetna och ansvarsfulla, som respekterar miljön, tar hand om 

sina anställda och skapar meningsfulla produkter och tjänster. Författarna skriver vidare 
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att nyss nämnda aspekter är så pass viktiga att individer ur Generation Y är villiga att 

acceptera lägre lön för att vara del av organisationer som uppfyller dessa (Martin & 

Tulgan, 2006, s. 59). Individerna karaktäriseras också av deras acceptans för mångfald 

och öppenhet till förändringar vilket gjort att de söker sig till aktiva, öppna och 

informella arbetsplatser (Earle, 2003, s. 248). 

 

Jämfört med den tidigare Rekordgenerationen och Generation X, där positionerna i 

samhället var mer låsta, växer Generation Y upp i ett friare samhälle där möjligheterna 

är många och begränsningarna färre (Parment, 2008, s. 23). Ett attitydsskifte skapades 

mellan generationerna och Generation Y blir allt mer individuella i sitt tänkande och 

agerande (Parment, 2008, s. 24). Individer är mer ambitiösa och lever lika fritt som 

Generation X gjorde och de lägger som sagt vikt vid att valen de gör ska vara 

meningsfulla och ha betydelse för den framtida karriären (Parment, 2008, s. 120). 

Generation Y är en internationell och multikulturell generation tack vare de nya 

kommunikationskanalerna med utländska TV-kanaler, Internet, mobiltelefoni och så 

vidare (Parment, 2008, s. 23) Vidare har en tredjedel av alla individer födda under 

1980-talet en eller två föräldrar med utländsk bakgrund vilket ytterligare bidrar till att 

Generation Y är mer internationella än tidigare generationer (Parment, 2012, s. 21). 

 

Sammanfattande jämförelse av generationernas arbetsrelaterade värderingar 
En genomgång av tidigare forskningsresultat gjord av Twenge (2010, s. 201) visar på 

hur arbetsvärderingar upplevs i de tre generationerna. Generation X och framförallt 

Generation Y har enligt Twenge (2010, s. 204) lägre arbetsmoral där fritid värderas 

högre än arbetet och de har också en större önskan om frihet och balans i livet jämfört 

med Rekordgenerationen. Individer ur Rekordgenerationen lever enligt Calhoun (2005, 

s. 470) för att arbeta och ser arbetet som deras liv vilket är stor skillnad mot Generation 

X som istället ser arbetet som ett måste för att kunna leva. En studie av Ng et al. (2010, 

s. 289) visar att Generation Y fäster stor vikt vid att deras arbete bidrar till en 

tillfredsställande balans mellan arbetsliv och fritid genom att arbetsgivaren förser dem 

med fluiditet mellan arbete och fritid. Utifrån dessa studiers resultat kan vi spekulera 

kring huruvida individer inom Generation X och Y har värderingar och attityder som 

gör att de i större utsträckning än individer inom Rekordgenerationen föredrar och 

finner tillfredställelse med flexibla arbetsvillkor. Detta då forskning visat att flexibla 

arbetsvillkor har en positiv effekt på den eftersträvade balansen mellan arbetsliv och 

privatliv.   

 

Vidare menar (Calhoun, 2005, s. 470) att Rekordgenerationen tenderar att föredra 

detaljerade processer och god struktur i arbetet medan Generation X och Y är mer 

fokuserade på hur slutresultatet av arbetet ser ut. Enligt tidigare forskning upplever 

Generation X och Y till exempel att schemalagda möten som föredras av 

Rekordgenerationen är relativt onödiga och skall endast genomföras om det finns ett 

stort behov av dem (Calhoun, 2005, s. 470). Detta indikerar återigen att individer inom 

Rekordgenerationen tenderar att inte känna samma behov av flexibla arbetsvillkor då de 

föredrar att arbeta på ett strukturerat sätt. Individer inom Generation X och Y däremot 

tenderar att föredra mer frihet i arbetet och vill gärna inte ha ett planerat schema och 

detaljplanerade processer i samma utsträckning som individer inom 

Rekordgenerationen. Det friare arbetssätt som individer inom Generation X och Y 

antyds föredra kan därför i större utsträckning möjliggöras vid tillämpning av flexibla 

arbetsvillkor.  
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Twenge (2010, s. 205) genomgång av olika studier visade även att de inre 

arbetsrelaterade värderingarna såsom att finna mening och intresse för sitt arbete inte 

varierade nämnvärt mellan de tre generationerna. Däremot visade det sig att de yttre 

värderingarna såsom framförallt status, men också bra lön och respekt värderades en 

aning högre av Generation X och Y än av Rekordgenerationen (Twenge, 2010, s. 204). 

Vidare har Generation Y högre arbetstillfredställelse och de föredrar 

anställningstrygghet i högre grad jämfört med Generation X och Rekordgenerationen 

(Twenge, 2010, s. 206). Att Rekordgenerationen visar mindre engagemang till de yttre 

arbetsvärderingarna och lägre arbetstillfredställselse kan förklaras med att de närmar sig 

pensionsåldern och att de redan mentalt gått i pension (Johnson & Johanson, 2010, s. 

41; D'Amatos & Herzfeldts, 2008, s. 939). 

3.4.2 Socioemotional Selectivity Theory 

Att arbetsrelaterade värderingar och målsättningar som ovan diskuterats kan skilja sig 

mellan individer från olika generationer kan förklaras med hjälp av Socioemotional 

Selectivity Theory (hädanefter SST). Denna teori behandlar motivation ur ett 

livsspannsperspektiv och har arbetats fram av psykologiprofessorn Laura L. Carstensen. 

SST är enligt Readya och Robinson (2008, s. 1020) den mest influerande 

livsspannsteorin som behandlar vuxna människors utveckling och enligt Schulz (1998, 

refererad i Burnett-Wolle & Godbey, 2007, s. 506) har teorin stöd från omfattande 

innovativ och rigorös forskning och bekräftats av ett flertal tvärsnitts- och longitudinella 

studier.  

 

Teorin stipulerar att individens subjektiva uppfattning om framtida tid spelar en viktig 

roll för motivationen och att målinriktat beteende är beroende av hur mycket tid 

individen uppfattar att den har kvar i livet (Carstensen, 2006, s. 1913).  

 

Denna subjektiva uppfattning av tid korrelerar med kronologisk ålder och 

åldersskillnader gör därför att individers sociala mål, preferenser och motivation skiljer 

sig åt (Carstensen, 2006, s. 1914). Mål sätts ofta inom temporära kontexter och beror 

alltså till stor del på individens tidsuppfattning (Carstensen et al., 2003, s. 105). När 

framtiden uppfattas innehålla obegränsat med tid prioriteras instrumentella sociala mål 

såsom erhållande av kunskap, status, autonomi och social acceptans medan en individ 

som uppfattar tiden som begränsad fokuserar på mål med emotionell mening och 

psykiskt välmående (Lang & Carstensen, 2002, s. 131). Teorin framhåller att många 

skillnader mellan unga och gamla som länge ansetts reflektera orubbliga åldersbaserade 

attitydskillnader inte nödvändigtvis beror på ålder. Istället gäller för gammal som ung 

att om tiden uppfattas som ändlig fästs större vikt vid att hitta emotionell mening och 

livstillfredställelse än tillgodogörande av kunskap (Carstensen, 2006, s. 1915). Detta 

antyder att individer inom Generation X och Y som är yngre och därmed generellt har 

längre tid kvar i arbetslivet skulle kunna värdera flexibla arbetsvillkor och autonomin 

dessa medför högre än vad individer ur Rekordgenerationen gör.  

 

Ålder är också relaterat till kompositionen av individens sociala nätverk då äldre 

människor enligt teorin har mindre nätverk bestående av människor de känner väl och 

har känslomässiga band till (Carstensen, 2006, s. 109). Tidsperspektivet har alltså 

betydelse även för vilka preferenser individen har i valet av socialt umgänge då 

kunskapsrelaterade mål ger att nya sociala kontakter prioriteras jämfört med om 

individen har emotionella mål och därmed prioriterar att omge sig av känslomässigt 

meningsfulla personer (Carstensen, 2006, s. 110). Det torde därför finnas skillnader 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02678373.2013.769328#CIT0037
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mellan generationerna i och med att Rekordgenerationen som ju består av äldre 

individer enligt denna del av teorin har andra sociala preferenser än de yngre ur 

Generation Y och X har. Då flexibla arbetsvillkor innebär att individen kan välja att 

arbeta hemifrån och därmed har möjligheten att omge sig med socialt närmare personer 

än på arbetsplatsen ter det sig rimligt att Rekordgenerationen av denna anledning 

upplever större jobbtillfredsställelse av flexibla arbetsvillkor jämfört med de yngre 

generationerna.  

 

En studie av Yeung et al., (2013, s. 3) visar dock att äldre anställda presterar bättre och 

uppvisar mer tillfredsställelse i situationer omgivna av andra anställda än i osociala 

miljöer där det emotionella behovet för sociala och personliga kontakter inte uppfylls. 

Vidare framhåller Kanfer och Ackermans (2004, s. 447) i linje med vad SST stipulerar 

att anställda med tiden, ju äldre de blir värderar arbetsrelaterade aspekter som främjar 

personliga och sociala relationer högre än de som leder till instrumentella belöningar 

såsom löneförhöjning och befordran. För att de äldre anställda ska uppleva högre 

jobbtillfedsställselse av flexibla arbetsvillkor kan därmed antas bero på om deras behov 

av socialt nära och meningsfulla kontakter uppfylls eller ej.  

 

Att människor från olika generationer uppvisar olika arbetsrelaterade värderingar bör tas 

hänsyn till när arbetet utformas eftersom positiva arbetsrelaterade attityder enligt Yeung 

et al. (2013, s.3) är resultatet av att den anställde upplever att hans eller hennes 

värderingar överensstämmer med arbetsmiljön. Relationen mellan den anställdes 

värderingar och arbetets utformning har som tidigare diskuterats i samband med 

presentationen av Oldhams och Hackmans modell betydelse för arbetsmotivationen. 

Eftersom motivation både är en inre psykologisk process och en transaktion som 

innebär interaktion mellan människan och dess omvärld (Latham & Pinder, 2005, s. 

486) är det av vikt att den anställdes värderingar och vad arbetet erbjuder 

överensstämmer. Forskning visar att äldre anställdas jobbtillfredsställelse påverkas mer 

negativt än yngres när deras behov och värderingar inte matchas av arbetets och 

arbetsplatsens utformning (Krumm et al., 2013, s. 547).  De äldre anställda ur 

Rekordgenerationen kan enligt detta antas vara känsligare för att arbetet ska passa deras 

värderingar. Flexibla arbetsvillkor som ger en högre grad av kontroll över arbetet och 

därmed ger möjlighet att tillgodose personliga behov kan därmed påverka deras 

motivation högre jämfört med yngre anställda.     

 

Teorins stöd och användbarhet 
Scott och Penningroth (2012, s. 91) skriver att tidigare forskning uppvisar övertygande 

stöd för vad SST stipulerar angående skillnader mellan olika åldersgruppers mål och 

preferenser. I deras studie testades huruvida yngre och äldres mål skiljde sig åt på det 

sätt SST predicerar (Scott & Penningroth, 2012, s. 92). De fann stöd för alla 

åldersrelaterade skillnader i målsättning som testades, nämligen att äldre har färre mål 

fokuserade på erhållande av kunskap jämfört med yngre och istället mer fokus på 

emotionella och mål och på sociala kontakter samt att äldres mål är relaterade till nuet 

eller nära framtid (Scott & Penningroth, 2012, s. 101).  

 

Burnett-Wolle och Godbey (2007, s. 507) riktar kritik mot teorin och framhåller att 

enbart en grov indikation, mindre än tjugo år, ges av hur lång tid som avses med 

begränsad tidshorisont. De framhåller också att sambandet mellan hur individen 

uppfattar sin framtida tid och dennes beteende är okänt. Denna kritik kan delvis bemötas 

med en senare metaanalysstudie av Kooij et al., (2011, p. 19) som påvisat empiriskt stöd 
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för SST och forskarna i denna studie skriver att teorin är ett utmärkt sätt att förstå 

komplexiteten i vilka av arbetets karaktärsdrag som är attraktiva för äldre anställda. Ng 

och Feldman (2010, s. 686) anser vidare att SST är användbar för att förstå relationen 

mellan ålder och arbetsrelaterade attityder då teorin har starkt empiriskt stöd för dess 

förklaring av sambandet mellan både ålder och subjektivt välbefinnande samt mellan 

ålder och mellanmänskliga relationer. 

 

Vi anser teorin användbar i denna studie då den kan ge förklaring till hur människors 

mål och värderingar formas utifrån ett tidsperspektiv baserat på deras ålder. Eftersom 

individens ålder avgör dennes generationstillhörighet anser vi att om teorin appliceras 

på upplevelsen av flexibla arbetsvillkor kan den bidra till att öka förståelsen av huruvida 

en individ motiveras av ett sådant arbetsupplägg eller ej. Dock kan liksom argumenterat 

för i det inledande kapitlet en generalisering av människor inom en generation inte 

göras. I likhet med detta kan heller inte utifrån SST sägas att individens ålder strikt 

avgör dennes mål och preferenser. Carstensen (2006, s. 1914) skriver att det är 

uppenbart att yngre människor ibland prioriterar mål med emotionell mening och att 

äldre ibland prioriterar kunskapsrelaterade mål men att det avgörande enligt teorin är 

den relativa betydelsen individen lägger på respektive mål.  

 

Liksom tidigare nämnt består en generation av en skara individer som föds, börjar 

skolan, träder in på arbetsmarknaden, skaffar barn och pensioneras i ungefär samma 

ålder och tid (Kowske et al., 2010, s. 266). En generation har gemensamt att individerna 

har delade upplevelser vid nyckelpunkter i deras utveckling vilket genererat unika och 

generationsspecifika karaktärsdrag (Kowske et al., 2010, s. 266).  

 

Sambandet mellan ålder, period och generation är enligt Kowske et al. (2010, s. 267) 

linjärt vilket gör det svårt att isolera generation som en enskild variabel. 

Generationseffekten beskrivs som den variation som uppstår på grund av de delade 

upplevelserna individer inom samma åldersgrupp har under samma period. Den så 

kallade ålderseffekten är variationen som uppstår på grund av fysiskt åldrande, att gå 

igenom utvecklingsfaser och ackumulering av erfarenheter medan periodeffekter är 

variation på grund av historiska händelser som ägt rum vid en specifik tidpunkt 

(Kowske et al., 2010, s. 268).  

 

Denna studie ämnar inte isolera generation som variabel, istället används SST för att 

förklara hur den anställdes ålder kan inverka på målsättningar och värderingar i arbetet 

medan generationsteorierna förklarar hur generationernas värderingar ser ut och varför 

de uppstått. Det är därmed både åldersrelaterade och generationsrelaterade värderingar 

som hänsyn tas till för att besvara hur de tre generationerna som idag befinner sig i 

respektive fas i arbetslivet upplever flexibla arbetsvillkor.  
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3.5 Teoretisk sammanfattning 
 

 

Figur 4.  Teoretisk sammanfattning. 

I ovanstående figur ämnar vi förklara hur den teoretiska referensramen hänger ihop med 

intervjuguidens teman. Temat “arbetsupplägg” grundas på krav-kontrollmodellen då 

denna liksom tidigare redogjort för beskriver individens möjligheter att kontrollera sin 

arbetssituation och arbetets upplägg. Arbetets krav på den anställde och bredden av 

beslutsutrymme, alltså kontrollen över det egna arbetet är två viktiga aspekter i 

arbetsmiljön som enligt modellen påverkar jobbtillfredsställelsen (Karasek, 1979, s. 

287). Den anställdes grad av frihet att fatta beslut i arbetet, alltså kontrollen anger 

graden av flexibilitet och ligger nära begreppet autonomi i JCM som är den andra 

modellen temat grundar sig på. Enligt Hackman och Oldham (1979, s. 258) avgör 

graden av autonomi i vilken utsträckning den anställde har frihet, självständighet och 

möjlighet att själv schemalägga arbetet och bestämma hur uppgiften ska utföras. Med 

arbetsvillkor som innefattar flextid och flexplats ökar alltså individens beslutsutrymme 

och autonomi då denne själv kan bestämma över arbetsuppgifternas planering och 

utförande. Detta tema leder vidare till temat “arbetsmotivation” då ett arbetsupplägg 

som innehåller flexibla arbetsvillkor enligt tidigare studier påverkar den anställdes 

känsla av autonomi positivt vilket i sin tur kan generera motivationsfrämjande 

jobbtillfredsställelse. Teorierna i denna studie är i detta avseende delvis överlappande 

och kompletterande eftersom den stress som kan genereras från en obalans mellan 

arbetets krav och kontroll påverkar den anställdes arbetsmotivation där kopplingen 

mellan teorierna är den upplevda graden av autonomi. 

 

Huruvida arbetets karaktär i form av autonomi enligt JCM kan påverka 

jobbtillfredsställelsen och därmed arbetsmotivationen beror emellertid också på den 

anställdes arbetsrelaterade värderingar vilket utgör ett ytterligare tema i intervjuguiden. 

SST förklarar varför värderingar och målsättningar kan skilja sig åt mellan äldre och 

yngre människor. Tillsammans med teorierna kring olika generationers värderingar ger 

SST förståelse för hur flexibla arbetsvillkor kan påverka individernas 

jobbtillfredsställelse och motivation olika beroende på generationstillhörighet. Utifrån 

den teoretiska referensramen kan man förvänta sig att samtliga generationer av intresse 

för denna studie i någon mån påverkas positivt i termer av jobbtillfredsställelse av att 

erbjudas flexibla arbetsvillkor. Dock verkar sig den positiva inställningen grunda sig på 

olika värderingar som på olika sätt tillgodoses de flexibla arbetsvillkoren. 
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Rekordgenerationen kan till exempel utifrån deras emotionella mål (Carstensen, 2006, s. 

110) antas föredra flexibla arbetsvillkor och arbeta hemifrån vilket ger dem möjlighet 

att omge sig med människor som står dem socialt nära. Generation X och Y kan 

samtidigt enligt teorin föredra flexibla arbetsvillkor i större utsträckning än 

Rekordgenerationen på grund av att de värderar autonomin och friheten det medför samt 

balansen mellan fritid och arbetstid högre (Lang & Carstensen, 2002, s. 131).  

 

Vår tolkning av tidigare studier och forskning är att Generation X och Y har 

gemensamma eller liknande värderingar framförallt med avseende på individualiteten 

och den positiva inställningen till frihet och flexibilitet i arbetet. Vi tror att dessa 

generationer har präglats av att deras uppväxt och inträde på arbetsmarknaden har skett 

under en tid av snabb teknologisk utveckling och globalisering. Vi har dock också sett 

att det finns skillnader mellan dessa två generationer som är av värde att lyfta fram. 

Individer inom Generation X tenderar enligt tidigare forskning överlag fokusera mer på 

hur arbetet påverkar deras privatliv än arbetet i sig självt. Flexibilitet kan ses som en 

nyckelfaktor för deras motivation som är så pass viktig att gå ned i lön är ett tänkbart 

alternativ för att ges möjligheten att ha flexibla arbetsvillkor. Individer inom Generation 

Y å andra sidan tenderar att fokusera mer på att arbetet i sig ska vara meningsfullt och 

att de gör skillnad även om de också motiveras av flexibelt arbete. 

 

Sammanfattningsvis ger tidigare studier och teorier en flertydig bild av hur flexibla 

arbetsvillkor och generationers olika värderingar påverkar arbetsmotivationen. Vi ämnar 

därför genom intervjuer med individer ur de olika generationerna skapa en djupare 

förståelse av hur de upplever de flexibla arbetsvillkorens inverkan på deras 

arbetsmotivation.  

  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02678373.2013.769328#CIT0037
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4. Praktisk metod 
 

För att ge läsaren en ökad förståelse för hur denna studie genomförts i praktiken vid 

empiriinsamlingen, avser detta avsnitt att redogöra för val av metod, urvalsprocessens 

alla delar, intervjuguidens konstruktion och dess kopplingar till teorin. Vidare ges en 

beskrivning av själva intervjugenomförandet och en kritisk reflektion av 

datainsamlingen. Avsnittet avslutas med en presentation av hur vi bearbetat det 

insamlade materialet, vilken analysmetod som använts samt en etisk reflektion över 

datainsamlingen.    

 ______________________________________________________________________ 

 

4.1 Inledning 
Som tidigare nämnt i de vetenskapliga utgångspunkterna har vi som författare en 

verklighetssyn där den sociala verkligheten skapas genom vår uppfattning och kunskap 

om den och en hermeneutisk kunskapssyn som baserar sig på att förstå och tolka 

människor. Vidare genomförs denna studie med ett angreppssätt som innefattar både 

deduktiva och induktiva inslag.  Ny teori kommer alltså inte att genereras utan istället 

kommer teorin att användas som utgångspunkt och bakgrund inför empiriinsamlingen 

och därmed skapa en fördjupad förståelse. Empiriinsamlingen kommer som diskuterats 

att göras med kvalitativ forskningsstrategi genom intervjuer, då studien ämnar skapa en 

djupare förståelse av arbetstagarens upplevelse av flexibla arbetsvillkor och hur detta 

påverkar arbetsmotivationen beroende på generationstillhörighet.  

4.2 Forskningsmetod 
Med forskningsmetod menas vilken teknik som används vid insamling av data 

(Bryman, 2011, s. 48). Eftersom den kvalitativa forskningsstrategin ämnar som tidigare 

nämnt att ge en ökad förståelse, måste datainsamlingen utformas på sådant vis att den 

iakttar händelser och handlingar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 118). Det finns flera 

datainsamlingsmetoder vid kvalitativ forskningsstrategi där den vanligast 

förekommande metoden är intervjuer, då det ges utrymme till viss flexibilitet till 

exempel att ställa följdfrågor (Bryman, 2011, s. 412; Johansson-Lindfors, 1993, s. 119). 

Datainsamlingen för denna studie kommer att ske genom individuella intervjuer, detta 

för att vi anser att intervjuer kommer att ge den relevanta och personliga information 

som behövs för att besvara studiens problemformulering jämfört med om 

datainsamlingen hade genomförts via gruppintervjuer eller fokusgrupper. 

 

Det finns olika former av intervjuer att välja mellan; strukturerade-, ostrukturerade- och 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 206). Strukturerade intervjuer innebär att 

frågorna skall formuleras lika från intervju till intervju och situationen måste vara 

densamma för alla respondenter, allt ska vara likadant för alla (Bryman, 2011, s. 203). 

Vidare ges färdiga svarsalternativ till respondenten att välja mellan. Denna typ av 

intervjuer kan bli svår att applicera på denna studie eftersom det är två intervjuare och 

att genomföra likadana intervjuer blir därmed nästintill omöjligt. Vidare ämnar studien 

skapa en djupare förståelse vilket gör att de strukturerade intervjuerna med fasta 

svarsalternativ kan begränsa studiens resultat och inte ge en rättvisande bild över hur 

arbetstagare motiveras av flexibla arbetsvillkor i olika generationer. I de ostrukturerade 

intervjuerna däremot är svarsalternativen öppna vilket gör att respondenten själv 

bestämmer vilken struktur svaren antar (Trost, 2010, s. 40) och intervjuerna kan 
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upplevas som ett vanligt samtal där intervjuaren berör vissa teman (Bryman, 2011, s. 

415). I den tredje formen, de semistrukturerade intervjuerna följer intervjuaren en så 

kallad intervjuguide med öppna svarsalternativ och möjlighet att ställa frågor utöver 

guide för att följa upp intressanta spår i respondentens tidigare svar (Bryman, 2011, s. 

415; Patel & Davidson, 2011, s.82). 

 

Valet mellan att applicera ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer var för oss 

inte svårt då vi anser att datainsamlingen från en helt ostrukturerad intervju med två 

olika intervjuare kommer att försvåra analysen av data. Stora skillnader mellan de 

enskilda intervjuernas frågeställningar och teman kan göra att det blir svårt att besvara 

studiens problemformulering varför vi anser att semistrukturerade intervjuer med en 

intervjuguide underlättar jämförelsen och analysen av det empiriska materialet avsevärt. 

Detta stöds av Bryman (2011, s. 416) som anser att semistrukturerade intervjuer lämpar 

sig bättre då flera forskare är inblandade eftersom just jämförbarheten mellan 

intervjuerna ökar. 

4.3 Urvalsmetod  
Johansson-Lindfors (1993, s. 93) menar att det är nästintill en praktisk omöjlighet att 

genomföra en totalundersökning av en population och att det ofta istället görs ett 

statistiskt urval ur totalpopulationen.  Johansson-Lindfors (1993, s. 92) beskriver två 

olika huvudtyper av statistiska urvalsmetoder; sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet karaktäriseras av att det ska garantera 

generaliserbarheten av studien och resultatet bör likna resultatet om studien hade gjorts 

genom en totalundersökning (Johansson-Lindfors, 1993, s. 92), vidare baseras urvalet 

på slumpmässighet (Holme & Solvang, 1997, s. 183). Eftersom denna studie är av 

kvalitativ karaktär blir en generalisering till en större population svår, däremot skapar 

som tidigare nämnt de kvalitativa studierna en djupare förståelse av ett fenomen och en 

generalisering av denna förståelse kan istället göras på liknande situationer eller 

kontexter (Patel & Davidson, 2011, s. 108-109). Detta resulterar i att det för oss inte 

finns något intresse av att ha ett statistiskt representativt urval. Istället lämpar sig ett 

icke-sannolikhetsurval bättre just för denna studie. Icke-sannolikhetsurvalet präglas till 

stor del av forskarna eftersom de själva väljer ut respondenter utifrån sina egna 

bedömningar angående populationen, detta gör att generaliserbarheten grundas på 

forskarnas värderingar (Johansson-Lindfors, 1993, s. 95), och urvalet baseras inte på 

slumpmässighet (Holme & Solvang, 1997, s. 183).   

 

Det finns flera olika typer av icke-sannolikhetsurval att välja mellan (Denscombe, 2009, 

s. 37-39). Den urvalsmetod som vi anser lämpligast för denna studie och som gör det 

möjligt att finna respondenter som uppfyller de nedanstående urvalskriterierna är genom 

ett subjektivt urval, vilket innebär att forskarna själva väljer ut specifika respondenter. 

Subjektiva urval sker när forskarna har en viss kännedom om de individer som skall 

undersökas och som de anser kommer att kunna bidra med värdefull information till 

studien (Denscombe, 2009, s. 37). Att forskarna har kännedom om respondenterna gör 

att de kan ses som speciellt representativa för populationen (Johansson-Lindfors, 1993, 

s. 95-96). Vårt urval har alltså delvis baserats på den kännedom vi haft om individerna 

sedan tidigare i form av ytlig bekantskap, fyra av respondenterna har därför i enighet 

med det subjektiva urvalet “handplockats” av oss då vi vetat om att dessa individer haft 

möjlighet att tillämpa flextid och flexplats i sitt arbete. Holme och Solvang (1997, s. 

184) menar vidare att om urvalet av respondenter sker efter forskarnas eget tycke kan 

det bli svårt att uttala sig om hur säkra resultaten av studien blir. 
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Respondenterna som handplockats utifrån vår kännedom om dem kan ha påverkats 

under intervjuerna på sådant vis att de upplever att vår relation till dem hämmar deras 

svar eller att de formar svaren efter vad de tror vi vill höra. Vi anser dock att denna 

situation undvikits genom att vi endast haft en ytlig kännedom om och relation till de 

respondenter som valts ut genom det subjektiva urvalet och därmed minskas denna 

påverkan. Därför anser vi att det subjektiva urvalet är den mest lämpliga urvalsmetoden 

för denna studie eftersom respondenterna måste uppfylla relativt många specifika 

kriterier. Vidare hänvisade de handplockade i sin tur oss till individer som de visste 

tillämpade flexplats och flextid i arbetet. Denna vidare form av urval kallas för 

snöbollsurval och är en användbar metod att tillämpa för att utöka urvalet (Denscombe, 

2009, s. 38). Denna kombination av subjektivt urval och snöbollsurval anses passande 

enligt Denscombe (2009, s. 38) som menar att be individer föreslå passande personer 

som uppfyller urvalskriterierna gör utökandet av urvalet mer effektivt. Vidare menar 

Bryman (2011, s. 434) att ett snöbollsurval är lämpligt att använda sig av när det inte 

går att skapa en urvalsram för respondenterna vilket är fallet för denna studie. Då vi 

anser oss inte ha tillräckligt med information om hela populationen blir skapandet av en 

urvalsram svår. 

4.4 Urvalskriterier 

Eftersom denna studies problemformulering är ”Hur upplever olika generationers 

arbetstagare de flexibla arbetsvillkorens inverkan på deras arbetsmotivation?” bör 

urvalet representera individer som tillhör Rekordgenerationen, Generation X och 

Generation Y och som dessutom tillämpar flexibla villkor i form av flextid och 

flexplats.  

 

Flextid kan anta olika former och vanligt är att individer har möjlighet att komma till 

jobbet till exempel mellan sju och nio för att jobba sammanhängande i åtta timmar och 

sedan sluta arbetet mellan fyra eller sex. I denna studie består dock urvalet av 

respondenter som har en mer omfattande form av flextid än vad som är vanligt i många 

tjänster. De ska själva kunna välja vilken tid på dygnet, sammanhängande eller 

osammanhängande som arbetstimmarna förläggs vilket till exempel kan innebära att 

individen kan arbeta på helgen eller sent på kvällen då huvudsaken är att antalet 

arbetstimmar som tjänsten kräver uppfylls. Termen flexplats innebörd i denna studie är 

när arbetstagaren har fria valmöjligheter att genomföra sina arbetsuppgifter där denne 

önskar, det kan vara hemma, på ett café eller på arbetsplatsen, huvudsaken är att de 

tilldelade arbetsuppgifterna blir genomförda. 

 

Vidare är respondenterna inte bara representanter för sin generation då det finns flera 

faktorer som påverkar deras upplevelser av flexibla arbetsvillkor, till exempel 

utbildning, kön, bransch, region och så vidare. Respondenterna för denna studie skulle 

kunnat ha valts ut från ett företag i en stad där de tre generationerna finns representerade 

och där flextid och flexplats tillämpas. Resultatet av studien skulle då bli väldigt 

begränsad till bransch, region och kanske till och med utbildning beroende på företag. 

För att skapa en större spridning av svaren om hur arbetstagare upplever flexibla 

arbetsvillkor motiverande beroende på generationstillhörighet har en jämn 

könsfördelning, varierande branscher och utbildning samt geografiska olikheter 

eftersträvats. Att komma ihåg är dock att det är generationstillhörigheten som är av vikt 

för denna studie. För att urvalet ska vara representativt för varje generation ansåg vi att 

individer födda ungefär i mitten av sin generation lämpligast att intervjua då de 

representerar kärnan av sin generation. Rekordgenerationen som sträckte sig mellan 
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åren 1945 till 1964 representeras därmed av individer födda mellan åren 1952 till 1957. 

Generation X representeras av individer födda mellan åren 1970 till 1973 och 

Generation Y av individer mellan åren 1983 till 1986. Vid valet av respondenter 

eftersträvas alltså individer födda mellan dessa årtal, men avvikelse från 

generationernas kärna anser vi godtagbar i vissa fall då en för snäv begränsning gör det 

svårt för oss att finna respondenter att delta i studien.  

 

De äldsta respondenterna för denna studie kommer alltså att vara mellan 57 och 62 år 

och pensionen finns därmed inom räckhåll befinna sig inom räckhåll för att gå i pension 

då den lägsta pensionsåldern i Sverige är 65 år (SOU, 2011:05, s. 5). Det finns dock 

tendenser som pekar mot att individer inom Rekordgenerationen kommer att arbeta 

längre behöva skjuta upp sin ålderspension eftersom antalet äldre i befolkningen ökar i 

förhållande till andra åldersgrupper vilket medför en ekonomisk utmaning för samhället 

(Nilsson, 2013, s. 7).  Rekordgenerationen kommer alltså att finnas kvar på 

arbetsmarknaden flera år framöver och därmed kommer studiens praktiska resultat att 

kunna bidra med kunskap till arbetsgivare om vad som krävs för att hålla denna och 

övriga generationer på arbetsplatsen motiverade. 

4.5 Access 
Access handlar om tillträde till information och vid en kvalitativ studie med intervjuer 

som metod för datainsamling är den inledande kontakten är avgörande för hur 

respondenterna ställer sig till att besvara frågorna (Johansson-Lindfors, 1993, s. 135-

136). Det är därför viktigt i det inledande skedet av kontakten att informera 

respondenten om studiens syfte, användning av resultatet och dennes anonymitet 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 136). Den inledande kontakten med de fyra första 

respondenterna som valts ut genom det subjektiva urvalet skedde via telefon eller e-mail 

och vid denna kontakt gavs information om studiens syfte och problemformulering. 

Vidare informerades respondenten att deras deltagande och svar kommer att spelas in 

och att denna information skall behandlas anonymt och att den endast kommer 

användas för denna studie och behandlas av författarna. De resterande respondenterna 

som valts ut via snöbollsurvalet kontaktades via telefon och gavs samma information 

som tidigare respondenter. Denscombe (2009, s. 38) menar vidare att snöbollsurvalet 

bidrar till att forskaren kommer närmare varje respondent och att använda 

förslagsställaren som referens vid kontakt ökar trovärdigheten och närmandet blir 

mindre opersonligt. Genom att vi vid denna inledande kontakt använde oss av 

förslagställaren som referens och berättade att denne också deltagit i studien, upplevde 

vi att den tillfrågade fick en positiv inställning till intervjun och alla av de tillfrågade 

individerna som kontaktades på detta vis valde att ställa upp.  

 

Genom att informera respondenterna om studien på detta vis anser vi skapade ett 

förtroende som motiverade respondenterna att delta mer aktivt i intervjun. Vidare fick 

respondenterna en försmak av vad intervjun handlade om vilket höjer förväntningarna 

och likaså engagemanget till intervjun.  

4.6 Sammanfattning av respondenter 
Hur stort ett urval skall vara är enligt Ryen (2004, s. 85) en omdömesfråga. Några 

riktlinjer enligt Trost (2010, s. 143) är att det är bra att begränsa sig till ganska få 

intervjuer då för många intervjuer tenderar att ge en ohanterlig mängd material som 

skapar svårigheter att se det slutgiltiga resultatet. För att begränsa antalet intervjuer i 

denna studie kommer fyra intervjuer genomföras per generation, alltså totalt tolv 
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stycken. Att göra fyra intervjuer med individer från samma generation skapar en viss 

spridning i svaren och Trost (2010, s. 144) menar att färre väl utförda intervjuer är mer 

värda än flera slarvigt utförda och det går även i de flesta fall att komplettera med fler 

intervjuer efter hand.   

 

I tabell 1 nedan presenteras de respondenter som ingått i studien, alla uppfyller de 

kriterier som nämnts ovan. Då respondenterna i denna studie getts anonymitet, förses 

varje respondent med en bokstav i kombination med siffra istället för namn. Som visas 

finns det en jämn fördelning i kön, bra spridning inom olika branscher, region och varje 

generation är representerad av individer från generationskärnan. Alla respondenter har 

en eftergymnasial utbildning av varierande slag, varav en är KY-utbildad och resterande 

har universitetsutbildning.  

 

Tabell 1.  Sammanfattning av respondenter. 

4.7 Intervjuguidens konstruktion  
Som ovan nämnt kommer intervjuerna att ske genom semistrukturerade intervjuer där 

intervjuaren följer en intervjuguide med öppna svarsalternativ och möjlighet att ställa 

följdfrågor finns om behov uppstår. En intervjuguide för semistrukturerade intervjuer 

brukar innehålla en relativt strukturerad lista över vilka teman och frågeställningar som 

skall beröras under intervjun (Bryman, 2011, s. 419).  Dessa teman och frågeställningar 

arbetas fram utifrån studiens övergripande problemställning (Dalen, 2008, s. 31). Målet 

med intervjuerna är att ställa relevanta frågor främst kopplade till studiens tre 

huvudteman; flexibla arbetsvillkor, arbetsmotivation och generation. Där underteman 

kopplade till den teoretiska referensramen kommer att finnas. Detta för att kunna samla 

in relevant information som ämnar kunna användas för att besvara studiens 

problemformulering om hur arbetstagare från olika generationer upplever motivation av 

flexibla arbetsvillkor. Intervjuguiden är alltså inte ämnad att följas till punkt och pricka 

utan ska istället fungera som ett hjälpmedel för att säkerställa att alla teman blir väl 

behandlade.  

 

Vidare följer intervjuguiden samma struktur som studien där flexibla arbetsvillkor 

behandlas först, därefter arbetsmotivation och slutligen frågor kopplade till 

generationer. Fördjupning av studiens tre teman görs genom att ställa relevanta frågor 

kopplade till studiens teoretiska referensram och ställa uppföljande frågor på intressanta 

teman som framkom under intervjun. De inledande frågorna syftade till att ge 
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bakgrundsinformation och starta upp intervjun medan resten av frågorna var kopplade 

till intervjuguidens teman där ordningsföljden och uppföljande frågor varierade och 

berodde på respektive respondents svar.  

 

Vi är medvetna om att den teoretiska kopplingen till frågorna medför att intervjun till 

viss del styrs vilket också är eftersträvat då den semistrukturerade intervjun bör täcka 

våra specifika teman. Dock anser vi att denna styrning av frågorna inte är samma sak 

som att styra respondenternas svar vilket är något vi vill undvika. Att ställa öppna och 

icke-ledande frågor är ett sätt att undvika sådan styrning. Legard et al. (2012, s. 153) 

anser att väl utförda djupintervjuer innebär att ställa öppna frågor som kan ge 

beskrivande svar hellre än ja eller nej frågor. Samtidigt framhåller Legard (2012, s. 154) 

att frågor i en djupintervju kan vara både smala och breda beroende på vad forskaren 

vill ha svar på, är det till exempel att förstå respondentens perspektiv på djupet kan det 

krävas att specifika frågor ställs. Vi har alltså eftersträvat att ställa frågor av icke-

ledande karaktär för att förstå hur respondentens upplevelse av flexibla arbetsvillkor och 

dess koppling till motivation. Appendix 1 ger en överblick och tydligare beskrivning av 

hur frågorna är kopplande till respektive tema och dess teoretiska koppling i 

intervjuguiden.  I appendix 2 ges en överblick över hela intervjuguidens konstruktion 

med inledande och avslutande information. 

 

För att öka kvaliteten av studiens intervjuer genomfördes en pilotstudie. En sådan görs 

på några få individer som motsvarar det egentliga urvalet som senare skall undersökas 

för att se om undersökningsmetoden fungerar eller om ändringar behöver göras (Patel & 

Davidson, 2011, s. 60; Bryman, 2011, s. 258). Pilotstudien gjordes genom två 

provintervjuer, där vi som intervjuarna gavs möjlighet att öva intervjuteknik och 

intervjufrågorna testades. De två provintervjuerna genomfördes i olika omgångar, efter 

den första provintervjun konstaterades att vissa förbättringar av intervjuguiden 

behövdes göras. Framförallt gjordes justeringar i frågornas ordningsföljd så att intervjun 

för att skapa ett bättre flyt med mjukare inledningsfrågor. Vidare lades hjälpande 

följdfrågor in, för att uppmana till bredare och djupare svar om respondenten besvarat 

frågan kortfattat. Frågor kopplade till generationsavsnittet i den teoretiska 

referensramen lades till då detta avsnitt i intervjuguiden inte visade sig var tillräckligt 

representerat. Efter den andra provintervjun gjordes några mindre justeringar där 

framförallt ändringar i enstaka ord och ordföljder gjordes till följd av att respondenten 

upplevt dessa ord och frågor som svårtolkade. Till exempel ändrades ordet egenkontroll 

till beslutfrihet som innebär individens frihet att kunna bestämma över hur uppgiften 

skall utförs och hur tiden skall schemaläggas. Sammanfattningsvis upplevdes trots dessa 

mindre språkliga problem respondentens svar som utförliga och användbara för att 

kunna besvara studiens problemformulering.  

4.8 Intervjugenomförandet 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes via den vanligaste formen av intervjuer, 

nämligen personliga intervjuer där en intervjuare och en respondent är närvarande 

(Bryman, 2011 s. 207). Det är viktigt att respondenterna känner sig trygga i den miljö 

där intervjuerna sker (Trost, 2010, s. 65). Därför lät vi respondenterna välja plats för 

intervjun och därmed också möjlighet för dem att välja en plats de känner sig bekväma 

och trygga i. Detta resulterade i att intervjuerna gjordes på varierande platser såsom i 

respondenternas hem, på deras arbetsplats, på Umeå universitet och i en lånad 

kontorslokal. 

 



40 

 

De tolv intervjuerna fördelades jämnt mellan oss författare, valet av att endast vara en 

intervjuare under intervjuerna var för att undvika en maktobalans och minska risken för 

att respondenten ska känna sig i underläge vilket annars enligt Trost (2010, s. 67) kan 

uppstå. Genomförandet följde de steg som Legard et al. (2012, s. 145) presenterar och 

startade med en inledande kontakt då en relation skapades med respondenten där vi 

uppträdde avslappnat och självsäkert för att få respondenten att känna sig bekväm i 

situationen. Därefter introducerade vi det för intervjun aktuella ämnet och studiens syfte 

och bad om tillåtelse att spela in konversationen enligt Legards et al. (2012, s. 145) 

andra steg. Detta inkluderade också att respondenten informerades om att denne 

kommer vara helt anonym och inspelningen av intervjun endast kommer avlyssnas av 

intervjuarna. Följande steg innebar att öppningsfrågor ställdes på ett informellt sätt och 

alltså inte enbart läst från ett förutbestämt formulär, detta för att enligt Legard et al. 

(2012, s. 146) få respondenten att genomgående lämna spontana och detaljerade svar. 

Resten av intervjun ägnades åt att på djupet gå igenom de centrala förutbestämda teman 

i intervjuguiden som vi skapat utifrån den teoretiska referensramen och avslutades med 

att respondenten gavs möjlighet att tillägga information eller en fråga som denne ansåg 

ha förbigåtts. Respondenterna informerades också om möjligheten att stryka 

information om så önskades samt påmindes om anonymiteten och vad materialet skulle 

användas till enligt det sista steget Legard et al. (2012, s. 146) presenterar.  

4.9 Kritik mot datainsamling 

I efterhand har vi reflekterat över vissa frågor i intervjuguiden som kan ha gjort att 

respondenterna varit återhållsamma i sina svar om de uppfattat frågan som känslig eller 

känt ett obehag över att vara riktigt ärliga i sina svar. Till exempel frågan angående ifall 

status är en viktig del av arbetet, denna fråga fick blandade svar och vi upplevde att 

respondenterna kanske ansåg att det var viktigt fast de inte ville erkänna det eftersom en 

sådan fråga kan anses som skrytsam. Vidare på frågan angående hur flexibla 

arbetsvillkoren påverkar hur nöjd respondenten är över sitt arbete upplevde vi att alla 

var nöjda men att de samtidigt fanns en del som även beskrev nackdelar med de flexibla 

arbetsvillkoren. Detta kan enligt Oldham och Hackman (1980, s. 17) bero på att 

individer kan uppleva frågor om arbetstillfredsställelse som besvärande och framförallt 

om individen inte är nöjd med arbetet. De menar vidare att det enklaste svaret för 

respondenten istället blir att beskriva sin nöjdhet med arbetet. Trots detta upplevde vi att 

samtliga respondenterna hade en vänlig inställning till intervjun och ville gärna bidra till 

studien genom att själv bidra och genom att föreslå nya respondenter som de ansåg vara 

lämplig för studien. De allra flesta visade ett intresse för ämnet och ville gärna ta del av 

studiens resultat. Eftersom respondenterna hade denna vänliga inställning och 

engagemang till intervjuerna bedömer att de allra flesta har besvarat frågorna på ett 

ärligt och uppriktigt sätt. 

 

Respondenterna var villiga att delge sina åsikter och ansträngde sig i att besvara 

frågorna på ett utförligt sätt. I vissa fall blev dock svaren kortare, vi bedömer att detta 

kan ha berott på att frågan varit svårformulerad eller att respondenten misstolkat frågan. 

Denna brist anser vi beror på oss som intervjuare då vi har begränsad erfarenhet av att 

utforma intervjuguider och av att genomföra intervjuer. Denna begränsning av 

erfarenheter kan ha lett till att följdfrågor ställts på ett ledande sätt eller i vissa fall 

uteblivit helt och därmed missat ett eventuellt intressant spår i intervjun. Detta var något 

vi hade i åtanke och ju fler intervjuer som genomfördes desto bättre blev vi vår 

intervjuteknik vilket resulterade i mer utförliga svar. Överlag anser vi dock att varje 
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intervju har givit tillfredsställande mängd information för att bidra till att besvara 

studiens problemformulering och uppfylla dess syfte.  

4.10 Databearbetning 

Det finns inga generella regler att följa vid bearbetning, analys och tolkning av den 

insamlade datan vid kvalitativa intervjuer, det är upp till forskarna själva att bestämma 

efter tycke och smak hur tillvägagångssättet skall se ut (Trost, 2010, s. 149). Trots att 

det inte finns generella regler för hur bearbetning och analys av datan skall gå till 

betyder det inte att det inte är viktiga val, för att underlätta för läsaren är det av vikt att 

analysen är logisk och att relevant information framkommer. För att inte försumma 

viktiga aspekter har vi därför vid bearbetning, analys och tolkning av den insamlade 

empirin förankrat våra val i forskningsmetodologisk litteratur.  

 

Under varje intervju registrerades respondenternas svar via ljudupptagning efter deras 

godkännande. Fördelen enligt Trost (2010, s. 74) med ljudupptagning är att 

respondenternas tonfall och ordval kan avlyssnas upprepade gånger efteråt vilket gör det 

lättare att ordagrant skriva ut intervjuerna. Andra fördelar enligt Patel och Davidson 

(2011, s. 87) är att svaren registreras exakt, poängteras bör dock att respondenterna kan 

påverkas av bandspelarens närvaro vilket i sin tur kan påverka spontaniteten i svaren. I 

detta fall ansåg vi att fördelarna med att spela in intervjuerna för att sedan kunna 

transkriberas till text övervägde nackdelen att spontaniteten i intervjun minskades. 

 

Att transkribera alla intervjuerna till text genererar stora mängder data vilket i sin tur 

försvårar och skapar problem vid analysen (Bryman, 2011, s. 510, Patel & Davidson, 

2011, s. 120). För att minska dessa svårigheter gjordes en löpande analys av den 

insamlade datan mellan varje intervju vilket innebar att den inspelade intervjun 

transkriberades till ett textdokument direkt efter genomförande med hjälp av 

dataprogrammet Express Scribe. Detta minskade inte bara svårigheterna vid analysen av 

datan utan varje intervju gav dessutom värdefull information och idéer som i sin tur 

applicerades på nästkommande intervju. Detta är ett vanligt tillvägagångssätt och 

rekommenderas av Patel och Davidson (2011, s. 121) som menar att en återkoppling 

efter varje intervju är bra om ny oväntad information eller idéer framkommer som kan 

tas tillvara på vid fortsatta intervjuer. Vidare underlättar detta löpande tillvägagångssätt 

analysen av intervjuerna eftersom informationen är färsk i minnet då en förskjutning av 

analysen skulle ha försvårat processen (Patel & Davidson, 2011, s. 121). Vi anser att 

den noggranna löpande analysen och transkriberingen efter varje intervju har bidragit 

till en ökad reliabilitet av studien samt minskat risken för missförstånd och 

feltolkningar.  

 

Vid val vilken data som skulle presenteras lästes alla intervjuerna igenom ett flertal 

gånger och materialet sorterades generationsvis efter intervjuguidens tre teman.  Detta 

för att lättare kunna välja ut den mest relevanta informationen. Relevant information 

anses enligt Chenail och Chenail (2011, s. 278) vara information som ger läsaren av 

studien tillräckligt med data för att denne ska kunna förstå resultatet av studiens 

problemformulering, det är vidare viktigt att inte förse läsaren med onödig information, 

då risken för förvirring blir stor. Det är alltså upp till oss som forskare att avgöra vilken 

information som är av vikt att presentera för att kunna besvara studiens 

problemformulering. Att ha i åtanke och som Johansson-Lindfors (1993, s.147) 

poängterar är att vår förförståelse kan påverka valet av information, detta är vi väl 
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medvetna om och vi skall i den mån det går att undvika att en påverkan på resultatet 

sker från våra tidigare uppfattningar.  

 

Vid själva presentationen av empirin bör forskarna på ett tydligt och förståeligt sätt 

presentera det insamlade materialet (Patel & Davidson, 2011, s. 122). Vi valde att 

presentera det insamlade materialet från intervjuerna generatonsvis utifrån 

intervjuguidens teman; arbetets upplägg, arbetsmotivation och arbetsrelaterade 

värdringar. Vi sammanfattade också varje tema så nära dess ursprungliga form som 

möjligt för att inte skapa missförstånd och för att öka tydligheten för läsaren. Genom att 

presentera empirin på detta sätt anser vi att läsaren får en bättre överblick över hur varje 

generation upplever varje tema samt förståelse för hur vi har valt att sammanföra 

respondenternas olika uppfattningar inom varje generation. 

4.11 Analysmetod 
Som tidigare nämnt finns det inga generella regler för att följa vid analys av insamlad 

data enligt Trost (2010, s. 149). Vidare skriver Fejes och Thornberg (2009, s. 32) att 

eftersom varje kvalitativ studie är unik kommer även sättet att analysera data vara unik. 

Det tillvägagångssätt vi har valt liknar det Hartman (2001, s.79) beskriver som 

dataanalys i grundad teori vilket kan ske med hjälp av kodning. Kodning innebär att leta 

igenom data efter ord och fraser som beskriver fenomen vilka tillsammans indikerar och 

formar begreppsliga kategorier (Hartman, 2001, s. 80). Inledningsvis började vi alltså 

med att läsa igenom den presenterade empirin flera gånger med studiens problem och 

syfte i åtanke. Vårt tillvägagångssätt för att abstrahera relevanta aspekter, det vill säga 

kategorisera empirin var att söka efter uppfattningar och upplevelser i respondenternas 

svar som indikerade aspekter som påverkas av att den anställde har flexibla arbetsvillkor 

och hur detta i sin tur påverkar arbetsmotivationen för de olika generationerna.  

 

För att skapa ökad förståelse jämförde vi sedan upplevelserna och uppfattningarna 

kopplat till varje aspekt för att se vad de hade gemensamt och vad som skiljde dem åt. 

För att förklara skillnaderna och likheterna relaterade vi sedan empirin till den teoretiska 

referensramen och tidigare studier. Mönster och samband mellan aspekterna eftersöktes 

också eftersom redogörelse för hur de hänger ihop och påverkar varandra ligger till 

grund för trovärdiga slutsatser.  

 

Att denna analysmetod liksom de flesta har vissa brister är något vi är medvetna om.  

Den största bristen anser vi är att vi med vår försförståelse och egna uppfattningar av 

vad som är intressant kan ha påverkat kategoriseringen av empirin och gjort att vi 

förbisett information som kunnat vara av vikt för att besvara studiens 

problemformulering. Huruvida en sådan påverkan har skett eller inte är svårt för oss att 

säkert säga, dock tror vi att vår medvetenhet om bristen gjort att vi noga diskuterat och 

reflekterat över om kategorierna formats av oss eller framträtt ur empirin. En ytterligare 

brist är att läsaren kan uppleva att det är svårt att tillgodogöra sig informationen inom en 

kategori då den innehåller likheter och skillnader både mellan och inom generationer. 

Vi är dock av uppfattningen att det är viktigt att analysen inkluderar alla intressanta och 

relevanta upplevelser empirin innehåller och vi har därför strävat efter att ge en så 

nyanserad bild av empirin som möjligt. 
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4.12 Etik 
Forskningsetiska aspekter bör tas hänsyn till då målet för all forskning är att den 

kunskap som genereras ska vara trovärdig, inriktas på väsentliga frågor och hålla hög 

kvalitet (Patel & Davidson, 2011, s. 62). Även uppsatsarbeten såsom denna studie 

omfattas av kraven på forskningsetik som Patel och Davidson (2011, s. 63) 

sammanfattar är krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Trost 

(2010, s. 124) understryker vikten av att överväga de etiska aspekterna då de som 

intervjuas har rätt till integritet och värdighet. 

 

Konfidentialitetskravets uppfyllande i denna studie tar sig uttryck i att vi behandlar 

svaren från respondenterna konfidentiellt vilket enligt Patel och Davidson (2011, s.63) 

innebär att informationen inte kommer att lämnas ut till utomstående och att den 

enskilda respondenten inte kommer att kunna identifieras. Trost (2011, s. 127, 129) 

anser att detta krav är oavvisligt och att respondentens integritet måste värnas vilket vi 

kommer att göra genom att avstå från att direkt citatera talspråket och genom att 

avidentifiera uppgifter som annars kan avslöja identiteten. I den empiriska 

framställningen och analysen av uppgifterna använder vi oss därför genomgående som 

tidigare nämnt av en bokstav i kombination med en siffra istället för respondentens 

namn även om de inte har något emot att kunna identifieras. 

 

Bryman (2011, s. 132) poängterar att kraven överlappar varandra då till exempel 

samtycke inte kan lämnas utan att respondenten får fullständig information angående 

sitt deltagande i studien. Informationskravet innebär enligt Trost (2011, s. 124) att den 

som intervjuas måste samtycka till att delta i studien och betonar vikten av att informera 

denne om att han eller hon inte behöver svara på alla frågor, kan avbryta intervjun 

närhelst den vill och är medveten om att tystnadsplikt råder. Vi kommer alltså i enlighet 

med vad Holme och Solvang (1997, s. 335) skriver att informera respondenten om hur 

de lämnade uppgifterna kommer att användas och av vem samt konfirmera att samtliga 

respondenter frivilligt samtyckt till att delta. Vidare kommer vi liksom Patel och 

Davidson (2011, s. 64) föreslår också informera respondenterna om hur de ska få ta del 

av studiens resultat.   

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamålet (Bryman, 2011, s. 132). För att uppfylla detta krav 

kommer vi alltså enbart att använda det empiriska materialet på det sätt som 

respondenterna lämnat samtycke till, alltså att använda deras uppgifter för att genom 

tolkning mot bakgrund av vårt teoretiska ramverk besvara studiens problem och 

uppfylla dess syfte. 
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5. Empiri 
 

 

I detta kapitel presenteras studiens datainsamling utifrån intervjuguidens tre teman där 

varje generation behandlas för sig. Att presentera empirin på temanivå tydliggör och 

skapar en överblick för hur respondenternas svar liknar eller skiljer sig åt per tema. 

Empirin som presenteras ämnar ligga till grund för analys och diskussion och har 

därför sammanställts och sammanfattats för att kunna besvara studiens 

problemformulering och syfte. 

______________________________________________________________________ 

5.1 Inledning 

Arbetets upplägg är det inledande temat som ämnar belysa hur respondenterna uppfattar 

sin arbetssituation i fråga om i vilken utsträckning de är fria att själva bestämma arbetets 

upplägg i tid och rum och huruvida de utnyttjar denna frihet eller ej. Vidare presenteras 

respondenternas inställning till flexibla arbetsvillkor och hur de upplever att balansen 

mellan arbetsliv och privatliv påverkas. Temat ger därmed läsaren en bild av 

respondenternas arbetsupplägg och skapar förståelse för respondenternas svar i följande 

teman.  

 

Arbetsmotivation är det andra temat och berör hur respondenterna upplever det fria 

arbetsupplägget och hur denna upplevelse påverkar respondentens tillfredställselse och 

motivation till arbetet. Vidare belyser temat hur respondenterna upplever att de påverkas 

av sina egna prestationer och hur dessa prestationer följs upp av arbetsgivaren. Temat 

ämnar ge läsaren en inblick över hur det fria arbetsupplägget kan påverka 

arbetsmotivationen hos respondenterna.  

 

Det avslutande temat arbetsrelaterade värderingar kompletterar de två första temana 

genom att belysa hur respondenternas värderingar påverkar hur de upplever det fria 

arbetsupplägget och huruvida de motiveras av det eller ej. Läsaren får en bild av 

respondenternas åsikter gällande vad deras drivkrafter till att arbeta är, hur de upplever 

sina relationer till kollegor och arbetsgivare och vikten av att arbetets utformning passar 

dem. 

5.2 Rekordgenerationen 

5.2.1 Arbetets upplägg 

Angående arbetets upplägg i tid och rum och i vilken utsträckning respondenten har 

frihet att själv styra över detta svarar samtliga ur Rekordgenerationen att de är i princip 

helt fria att bestämma upplägget själva. Trots att alla fyra respondenter har stor frihet i 

sitt arbete är det ingen av dem som utnyttjar de flexibla arbetsvillkoren särskilt mycket. 

R2, R3 och R4 anger att anledningen till detta är att inplanerade möten gör det svårt att 

jobba hemifrån och binder dem till arbetsplatsen. Exempelvis föredrar R4 att ha 

personliga möten öga mot öga istället för i telefonen vilket resulterar i mer resande och 

mindre jobb hemifrån. R1 och R2 menar också att deras roll innebär ledarskap vilket 

gör att de anser det nödvändigt att vara på plats. R1 poängterar att möjlighet finns att 

jobba hemifrån större delen av tiden, men då arbetet innebär att leda verksamheten och 

ha personalansvar fungerar det inte att jobba hemifrån, utan att denne bör finnas på 

plats. R2 tillbringar ganska mycket tid i möten och på resande fot och menar att den tid 
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som finns över skall gå till direkt ledarskap vilket gör det svårt att vara någon 

annanstans än på arbetsplatsen. 

 

Ytterligare anledningar till varför respondenterna ur Rekordgenerationen inte utnyttjar 

det fria arbetsupplägget i större utsträckning visade sig bero på dåligt samvete och oro 

över vad folk ska tycka ifall de inte är på plats, R2 sa till exempel att “jag kan ju känna 

att om jag är hemma och jobbar att jag ska prestera ändå mer än på jobbet eftersom 

man kanske tänker att, nu är det någon som ringer och kollar att jag verkligen jobbar”. 

Detta tror R2 beror på att denne styrs av gamla traditioner, att det är en generationsfråga 

och att de yngre generationerna har haft en annan inriktning i skolan och frihet under 

ansvar vilket gör att de ser mer möjligheter. R1 betonade vikten av plikttrogenhet och 

uppgav att “Jag är ganska rotad i att det ska vara ordning och reda och hålla tider och 

det ska vara på jobbet”.  

 

De gånger som denna flexibilitet utnyttjas är framförallt när R1, R2 och R3 vill ha lugn 

och ro för att kunna koncentrera sig bättre. R2 anser sig till exempel arbeta mer effektivt 

hemifrån i lugn och ro eftersom denne då inte blir störd av frågor relaterat till det 

dagliga ledarskapet. R3 utnyttjar även denna flexibilitet i samband med att träffa 

barnbarnen eller liknande åtaganden, dock är det inget som sker spontant utan det skall 

planeras. Trots att respondenterna är sparsamma med att utnyttja de fria arbetsvillkoren 

har alla respondenter en positiv inställning till dem. R1 menar att arbetsupplägget ger 

frihet och möjligheter exempelvis om det skulle hända något eller om det är någonting 

speciellt som skall göras. R2 anser det vara positivt ur den bemärkelsen att själv kunna 

styra över sin tid och att det är självbestämmande och R3 gillar inte att vara uppstyrd av 

andra.  

 

Vidare beskrev alla respondenter att de jobbar mer än vad de egentligen behöver, de 

lägger mer tid på arbetet än vad arbetsgivaren kräver samtidigt som de alla värderar 

fritiden högt och anser att den är viktig. R2 menar att “Jag tycker inte att arbetet är 

livet utan livet det är den tid man ha i övrigt, jag är absolut inte den personen som 

söker livets mening med att arbeta”.  R4 relaterar till de yngre medarbetarna och menar 

att denne själv är så pass gammal och behöver inte bevisa lika mycket som förr i tiden, 

R4 anser sig dock jobba väldigt mycket men försöker i alla fall att varje år ta ut all 

semester. R1 värderar fritiden högt trots att det är fritiden som minskar ju mer övertid 

som arbetas, dock anser R1 att “... allting bygger ju på att man måste ju vara motiverad 

för jobbet, tycker man att man har ett skoj, roligt jobb och intressant jobb, då räknar 

man inte timmarna”. 

 

Hur respondenterna uppfattar att det fria arbetsupplägget påverkar balansen mellan 

arbetsliv och privatliv varierar en del. R2 hänvisar till självbestämmandet och uppger att 

“jag väljer själv att vara på arbetsplatsen mer än vad jag behöver”. R2 menar att 

balansen påverkas negativt av perioder med mycket stress och övertid och känner mer 

krav av att jobba hemifrån på grund av det dåliga samvetet nämnt ovan. R3 beskriver att 

“det negativa med detta arbetsupplägg och min personlighet i kombination gör att 

privatlivet ofta blir eftersatt”. R4 däremot framhåller att privatlivet blev lidande förr i 

tiden och att balansen idag har blivit mycket bättre mellan privatliv och arbetsliv. R1 

försöker hålla isär arbetsliv och privatliv i den mån det går men uppger också att, “Jag 

skulle inte säga att privatlivet alltid går före jobbet heller”.  
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Respondenterna i denna generation upplever kraven från arbetsgivaren relativt olika, R1 

och R3 anser att de krav som ställs på dem är inom rimliga gränser. R3 sa att kraven 

inte är uttalat stora utan det är istället R3 själv som ställer stora krav på sig. R2 upplever 

att kraven från arbetsgivaren är ganska tunga, det är många och stora arbetsuppgifter 

vilket påverkar denne som person väldigt mycket. R4 känner att kraven kan ge tidspress 

och skapa stress men har på senare tid blivit bättre på att hantera dessa situationer, “... 

nu är det väl inte så ofta som jag går hem med ont i magen men det förekommer väl 

någon gång då och då”. Under de perioder då kraven är höga önskar R1 och R3 att det 

skulle finnas möjlighet att delegera vissa arbetsuppgifter till någon annan. R1 tycker sig 

ha blivit mycket bättre på att delegera arbetsuppgifter till medarbetare men kan i 

samband med detta också få dåligt samvete över att göra det. Då kraven är höga tror R4 

att det är viktigt att kunna påverka själv och inte känna sig fastlåst eller begränsad. 

Denne menar att det finns många sätt att lösa en uppgift vilket innebär att friheten måste 

finnas att kunna bestämma själv hur uppgiften skall lösas, det är viktigt att ha detta 

utrymme menar R4 för att kunna stå ut med pressen. 

 

R1, R2 och R3 anser sig själva ha stor beslutsfrihet i hur arbetsuppgiften skall utföras 

och schemaläggas. R1 anser sig vara cirka 95 % fri att sköta verksamheten själv och 

anser att balansen mellan kraven från arbetsgivaren och beslutsfriheten i arbetet är bra, 

denne har det beslutsmandat som behövs för att sköta verksamheten. R2 beskriver att 

“Inom givna ramar så har jag stor beslutsfrihet” och är nöjd med hur balansen mellan 

kraven och beslutsfriheten i arbetet ser ut. R3 upplever sig ha jättestor beslutsfrihet i 

arbetet, dock kan det hända att denna beslutsfrihet påverkas negativt i väntan på 

politiska beslut, vilket kan leda till en obalans mellan kraven och friheten i arbetet. R4 

har stor frihet när det gäller disponering av tid och schemaläggning men måste samtidigt 

också följa noggrant uppsatta regler då dennes arbetsuppgifter ofta involverar ansvar 

över stora summor pengar. R4 anser att eftersom ansvaret som vilar på denne är så pass 

är det bra att arbetet är väl uppstyrt och anser därför att balansen mellan krav och 

beslutsfrihet är bra. Sammanfattningsvis anser flera att de är nöjda med hur balansen 

mellan deras beslutsfrihet och krav i arbetet ser ut. 

5.2.2 Arbetsmotivation 

Flera respondenter upplever att deras produktivitet och tillfredsställelse ökar när de 

själva bestämmer arbetsupplägget. R1 menar att det blir lättare att jobba om upplägget 

bestäms själv, att arbetet annars inte skulle vara lika stimulerande och tillägger att 

tidspress behövs för att få någonting gjort och undvika att gå ned i varv och bli slöare. 

R3 uttrycker att “jag blir mer produktiv av det fria arbetsupplägget, jag blir dumvrång 

om dom styr upp mig för mycket” och tror att friheten är en förutsättning för att trivas 

med jobbet. R4 tycker att arbetsuppgifterna känns lättare och roligare om denne själv 

varit delaktig i utformningen av lösningen. R2 å andra sidan tycker sig bli mer effektiv 

av att ha tidsramar och mycket att göra eftersom om “det är mer utdraget och inte 

riktigt preciserat hur saker och ting ska göras är det lätt att man drar på saker”. 

 

Motivationens betydelse för arbetsresultatet anser R1 är stor, “arbetsresultatet blir 100 

% bättre om jag är motiverad”. R2 håller med om att resultatet då blir bättre och säger 

sig alltid ha varit en motståndare till arbete som denne finner onödigt och omotiverande. 

R3s arbetsresultat påverkas så till vida att om ett projekt anses onödigt och något man 

inte ska hålla på med skulle denne inte lägga lika mycket engagemang eller lägga ned 

sin själ jämfört med om projektet anses motiverande. R4 menar att det är viktigt att det 

är roligt att gå till jobbet eftersom “då lägger du ner det där lilla extra och gör du inte 
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det så blir kvaliteten på det du levererar mycket sämre”. Vidare menar R4 att även om 

det ibland är tråkigt så måste man lära sig att hantera det också.  

 

Hur respondenternas arbetsresultat följs upp av chefen eller arbetsgivaren skiljer sig 

något åt. R1s och R2s resultat granskas inte i detalj utan mer på verksamhetsnivå, “där 

får jag ta emot både credit och knäskott” tillägger R1. En tätare och mer direkt kontakt 

har R3 med sin chef som hela tiden för en dialog och har medarbetar- och lönesamtal en 

gång om året. R4 beskriver att resultaten mäts mot milstolpar i projektets kontrakt och 

“är de inte levererade i tid så är dom röda och när dom är röda så blir chefen jättearg”, 

dessutom har även R4 årliga uppföljningssamtal.  

 

Personligt ansvar över arbetsuppgifterna är något samtliga respondenter känner. R1 

beskriver att “det känns mer belönande och man är mer nöjd när man gjort upplägget 

själv, man kan stå för resultatet själv”. Att känna personligt ansvar är dock också något 

som R1 tycker är stressande. Vid ett bra resultat blir R1 uppåt och får energi att hugga i 

med nästa uppgift medan ett dåligt resultat är sådant som händer men som inte påverkar 

på lång sikt. R2 uppger sig absolut känna personligt ansvar och även svårigheter att 

känna sig nöjd, “jag tycker alltid man ska göra bättre, med det kanske också tillhör min 

generation”. Vidare känner sig R2 dock nöjd över bra prestationer om uppgiften är klar 

inom given tidsram eller respons ges av arbetsgivaren eller kund. Ett dåligt resultat gör 

R2 otillfredsställd men känns okej så länge det är något som går att reparera. R3 känner 

personligt ansvar och tror att det är orsaken till att det blir så mycket övertid och att 

jobbet följer med hem. Att prestera bra resultat ger R3 kortvariga kickar av 

tillfredsställelse men R3 upplever dock att negativa känslor kopplat till dåliga resultat 

såsom dålig nattsömn och humör påverkar mer än positiva. R4 menar att “jag känner 

väl kanske något personligt ansvar, det borde jag ju egentligen inte göra, det inser jag” 

och tillägger att det numera är lättare att skilja på sig själv som person och som 

yrkesutövare. R4 tycker att det såklart är roligare att leverera ett bra resultat än ett sämre 

men att omständigheterna såsom förkortad projekttid ibland avgör utfallet och att ett 

halvdant resultat är bättre än inget resultat alls. Vid ett dåligt resultat säger sig R4 bli sur 

men tycker samtidigt att “om jag skött det här rätt så har jag talat om förutsättningarna 

från att det här som skulle vara guldplätterat från början, det blir inte guldplätterat”. 

 

Ett meningsfullt arbete tycker R1 handlar om att göra andra nöjda och upplever också 

sitt arbete som meningsfullt, “det vi gör det behövs verkligen, det skulle absolut inte 

funka annars, många blir glada och får ett helt förbättrat liv”. R2 tycker att ett arbete 

måste ha flexibla tidsramar för att vara meningsfullt samt ge respons i form av nöjda 

medarbetare. Vidare upplever R2 sitt arbete meningsfullt då denne anser sig ha mycket 

erfarenhet som kan delas med övriga enhetschefer samt ser sig som en koppling mellan 

medarbetarna och ledningen. R3 menar att ett meningsfullt arbete innebär att man 

känner sig som en del i ett sammanhang man förstår och känner är viktigt, att göra något 

ihop med andra som skapar resultat som är till nytta och glädje. Just nu anser R3 sitt 

arbete som meningsfullt men framhåller att det dock inte alltid är det. R4 tycker 

angående vad som är meningsfullt att “så länge det är någonting som utvecklar mig i 

något avseende så tycker jag att det är meningsfullt, jätteegoistiskt men så är det”. R4 

ser sig som en del i processer viktiga för både arbetsgivaren och kunden och är nöjd 

med att se till att saker händer.  
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5.2.3 Arbetsrelaterade värderingar  

Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att ha ett intresse för arbetet. Särskilt R1 

och R2 framhåller vikten av detta och hävdar att ha ett intresse för arbetet är viktigare 

för motivationen än vad det är att arbetet generar pengar. R1 menar att intresse är 

jätteviktigt “annars skulle jag inte stå ut någon längre tid” och R2 framhåller att man 

måste ha någon form av känsla för sitt jobb snarare än att bara gå dit för att tjäna 

pengar. R3 hävdar att ha en känsla för jobbet viktigt men understryker också att även 

om intresse är viktigt så är det inte är bra om arbetet utgör hela livsinnehållet heller. 

Vidare anser R3 att det är olika viktigt beroende på vilken personlighetstyp man är då 

vissa har en oerhört rik fritid som utgör hela livsinnehållet och arbetet är något som 

finansierar fritiden snarare än någonting som intresserar denne. R4 anser att det är 

viktigt att tycka att arbetet är roligt och framhåller att “nu är jag lite bortskämd på så vis 

att jag får jobba med det här flygplanet som jag tycker är jätteroligt” men att tidigare 

arbeten som inte inkluderat huvudintressen också kunnat motivera så länge uppgifterna 

varit spännande, roliga och utvecklande. 

 

Respondenternas åsikter varierar angående vad som anses vara viktiga drivkrafter till att 

arbeta och vad som anses viktigt att arbetet ger. Gemensamt för samtliga är dock att de 

värderar frihet högt, R1 vill exempelvis ha ett fritt jobb, R2 vill inte stå som på ett 

löpande band, R3 vill styra sina dagar själv och R4 ser friheten som en förutsättning. 

Samtliga anser också att status inte är särskilt viktigt. Vad gäller övriga drivkrafter 

menar R1 att lönen inte är speciellt motiverande och även att “det är inte viktigt med ny 

kunskap nuförtiden, jag längtar inte efter att gå någon kurs i någonting nytt”. Däremot 

framhåller R1 att kamratskap, att vara en i gänget och att driva förbättringar är viktiga 

drivkrafter. R2s åsikter skiljer sig något från R1s då lön och ny kunskap anses viktigt 

men att det ändå är verksamhetens mål som är viktigast. För R3 är lönen inte oviktig 

men den viktigaste drivkraften är att få respekt som människa, “att jag är värd 

någonting och att jag inte är någon nolla“. Ny kunskap anser R3 också är viktigt men 

lägger skämtsamt till att det är svårt att komma ihåg den nuförtiden. R4 anser liksom R3 

att lönen är viktig “men det är inte det som gör att jag lägger de sista minutrarna på 

någonting ärligt talat”. Istället anser R4 att drivkraften är att känna att arbetsuppgiften 

är viktig, rolig och att man vill lyckas. Ny kunskap är också viktigt för R4 som tycker 

att arbetet är roligt så länge det ger personlig utveckling.  

 

Vad gäller respondenternas uppfattningar om sina sociala relationer, vilka människor de 

spenderar mest tid med och om de är nöjda med fördelningen kan både skillnader och 

likheter utläsas. R1 och R4 är nöjda med hur deras fördelning ser ut där R1 anser 

familjen som mycket viktig och spenderar mest tid med den och därefter arbetskollegor. 

R2 och R3 däremot är inte nöjda med fördelningen och skulle önska att jobbet tog 

mindre tid så att de kan umgås mer med familj och vänner. Angående relationen till 

arbetskollegorna och chefen uppger R1 och R2 att den är bra, varken mer eller mindre 

och R1 tillägger att relationen till chefen är bra även om den inte är nära eller chefen är 

direkt engagerad. R3 upplever att den enda nära relationen på jobbet är den med chefen 

och jobbar inte direkt ihop med någon. R4 däremot berättar att relationen till kollegorna, 

i alla fall en del av dem samtidigt är kompisar som umgås privat, kan gå ut tillsammans, 

åka skidor eller åka motorcykel. R4 framhåller också att den viktigaste 

arbetslivserfarenheten är att du måste ha en bra relation till din närmaste chef och annars 

säga upp dig eller byta jobb. En bra chef enligt R4 “tror på vad du gör, ger dig stor 

frihet, talar väl om dig, du får alltid bra referenser om du ska göra någonting och en 

person som hjälper till och knuffar dig i rätt riktning”. 
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Samtliga är överens om att det är väldigt viktigt att arbetets utformning passar dem och 

R1 formulerar det som “att vara på ett jobb där man inte trivs, det måste vara bland det 

mest plågsamma man kan råka ut för”. De är också överens om att de i annat fall skulle 

byta jobb och söka sig någon annanstans och R4 hävdar att “om jag skulle berövas en 

massa friheter då skulle jag nog krokna lite och sjunka ihop lite och fatta något beslut 

om att jag kanske vill göra något annat än och jobba här och göra på det där sättet”. 

Huruvida respondenternas arbeten är utformade på ett sätt som faktiskt passar dem 

skiljer sig åt något då alla utom R4 upplever sig nöjda med utformningen och hänvisar 

till att de är speciellt nöjda med friheten arbetet erbjuder. R4 däremot uppger att tidigare 

projekt givit större spelrum att bestämma själv över och att det just nu framförallt är 

möteskulturen med jättemycket möten som är svår att hantera, “det är inte riktigt som 

jag tänkt mig men det är tillräckligt bra för att jag ska kunna tycka att det är roligt att 

ta mig an det som finns där och göra nåt bra av det”. 

5.3 Generation X 

5.3.1 Arbetets upplägg 

Samtliga respondenter ur Generation X känner att de själva har stor frihet att själva 

bestämma arbetets upplägg i tid och rum. Exempelvis beskriver X1 sin frihet som “Jag 

är väldigt fri att planera min egen tid, på en skala från ett till tio så skulle jag landa på 

åtta” och X4 är fri att bestämma var och hur arbetet skall genomföras så länge denne 

gör sina timmar och levererar. Hur denna frihet i arbetet utnyttjas varierar mellan 

respondenterna. X3 och X4 nyttjar flexibiliteten genom att arbeta hemifrån för att kunna 

koncentrera sig bättre och få lugn och ro. X4 använder också dessa villkor genom att 

arbeta hemifrån när barnen är sjuka, ibland händer det också att X4 förlägger arbete på 

helgerna för att arbetet kräver det. X1 utnyttjar friheten vid tillfällen då andra saker tagit 

upp arbetstid under dagen och tar då igen arbetstiden under kvällen genom att arbeta 

hemifrån istället. X2 ser denna frihet som en förmån och använder den mycket för att få 

ihop privatlivet, exempelvis om hantverkaren skall komma och man behöver vara 

hemma.  

 

Anledningen till att respondenterna inte tillämpar de flexibla arbetsvillkoren mer 

varierar. X1 säger sig vara dålig på att utnyttja tidsflexibiliteten främst på grund av 

inplanerade möten, vidare menar X1 att “det är väl nånting med att man bör vara 

anträffbar och jobba mellan 8 till 5, det ligger liksom i benmärgen på nå vis”. X2 

tillämpar det inte i full utsträckning eftersom denne tycker det bästa är att träffa 

människor, vidare anser X2 att det är effektivt att sitta med kollegor och tror att man 

tappar både tid och tempo av att arbeta någon annanstans än på arbetet. X3 skulle vilja 

utnyttja dessa villkor mer men begränsas just nu av att denne är relativt nyanställd och 

saknar en bärbar arbetsdator. 

 

Samtliga respondenter har en positiv inställning till det fria arbetsupplägget. X1 ser det 

positivt eftersom “Jag har inget problem med att disciplinera mig själv, jag håller 

ordning på vad det är jag måste göra och jag gör det också, när det passar mig”. Det 

framkommer dock också att X1 ser flera nackdelar med att jobba hemifrån, till exempel 

att man kan känna sig mer stressad att göra uppgifterna snabbt. På en arbetsplats menar 

X1 att naturliga avbrott som att fika eller småprata med kollegor minskar den stressen 

och att man vid arbete hemifrån själv måste sätta gränser och ta paus vilket inte är lätt. 

X2 tycker att det positiva är att det är mentalt skönt att kunna avrunda dagen när det 
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passar en själv och X3 ser det positivt ur den synvinkeln att denne vinner arbetstid 

genom att sitta hemma. Vidare underlättar flexibiliteten i vardagen för X4 som jämför 

nuvarande arbete med tidigare mindre flexibla arbeten och menar att nu får denne 

vardagen att gå ihop tack vare friheten flexibiliteten medfört. Trots att friheten som 

ovan beskrivet upplevs positivt anser även X2, X3 och X4 att det finns negativa 

aspekter. X2 anser att det kan vara negativt om det tillbringas för mycket tid ifrån 

arbetet genom att arbeta hemifrån, detta tror X2 kan leda till distansering från 

verksamheten. X3 däremot uppfattar det negativt ur den synvinkeln att om denne sitter 

hemma mycket kan det finnas individer på arbetsplatsen som ifrågasätter varför denne 

inte är på plats och arbetar istället, bara för att de själva tycker att de alltid ska vara där 

mellan åtta till fem. X4 menar att det negativa är att “arbetsgivaren förväntar sig att du 

alltid ska leverera och det är nästan ingenting som motiverar att man inte levererar 

eftersom man har den här friheten så blir det ett motkrav och det är att man måste göra 

det man sagt”. Vidare menar X4 att denne accepterat att alltid vara i halvtjänst genom 

att besvara mail utöver arbetstid i utbyte mot den friheten som arbetet ger. 

 

Samtliga respondenter anser sig prioritera sin fritid högt. X1 värderar sin fritid högre än 

arbetstid och arbetar för att kunna ha en fritid med kvalitet och anser sig ha kommit 

tillrätta med balansen mellan arbetsliv och privatliv, förr om åren slets denne mellan 

arbetet och privatlivet i större utsträckning än idag.  X2 säger att “Jag gillar både att 

jobba och fritid men att kunna bestämma när fritiden är, det är riktigt skönt” och säger 

sig ha lärt sig att balansera mellan arbetsliv och privatliv. X3 menar att man spenderar 

mycket tid av sitt liv på arbetet men anser att det är fritiden man lever för på något vis. 

X3 anser att det fria arbetsupplägget påverkar balansen mellan arbetsliv och privatliv på 

ett bra sätt, det gör att denne inte känner sig lika stressad och pressad. X4 prioriterar 

fritiden och familjen högst. Balansen mellan privatliv och arbetsliv påverkas genom att 

X4 som sagt har accepterat att ständigt vara i tjänst och förväntas att snabbt kunna nås 

även om denne är ledig. Orsaken till detta är för att det ger tillgång till friheten som 

behövs för barnen. När de blir äldre skulle X4 vilja kunna koppla bort arbetet helt. 

Sammanfattningsvis anser samtliga respondenter att de är relativt nöjda eller har 

accepterat hur balansen mellan deras privatliv och arbetsliv ser ut. 

 

X2, X3 och X4 upplever att de känner krav från arbetsgivaren. X2 beskriver att det 

krävs att denne levererar vad som förväntas utan att ta för mycket resurser i anspråk. X3 

upplever höga krav men anser samtidigt att de är rimliga, till och från kan X3 uppleva 

tidspress, men detta brukar kompenseras under lugnare perioder. X4 anser att det är 

väldigt stor stress men menar att det hör till branschen, att det är ett grundkrav för att 

kunna arbeta som journalist. X1 känner däremot ingen tidspress eller stress och menar 

att “Kraven är inte så konkreta, ingen talar om för mig vad jag ska göra, min chef ger 

mig väldigt sällan raka uppgifter. Grundkravet är att jag ska jobba min tid varje vecka 

och se till att debitera dom kunder vi jobbar med”.  Under perioder då kraven är höga 

skulle X1 och X2 föredra att arbeta mer självständigt, X1 skulle vilja styra så mycket 

som möjlig själv och tilldelas en prioriteringslista över vilken ordning arbetsuppgifterna 

skall genomföras. X2 skulle välja att spendera några dagar hemma för att kunna få 

jobba ifred eftersom denne anser sig blir effektivare då, övriga dagar skulle X2 

tillbringa genom att arbeta längre dagar på kontoret. X3 skulle vilja organisera upp 

arbetet så att denne kan en sak i taget, om det är ett väldigt tankekrävande arbete skulle 

X3 föredra att arbeta hemifrån där denne kan koncentrera sig bättre. X4 skulle vilja ha 

en tydlig styrning under perioder med högt tempo och menar att det krävs att någon kan 

säga vad som skall prioriteras. 
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X1 anser sig själv ha en stor beslutsfrihet i arbetet och kan påverka rätt mycket. X1 

upplever att det är obalans mellan beslutsfriheten och kraven från arbetsgivaren och 

menar att “kraven från arbetsgivaren är så få att jag nästan tycker att det är ett 

problem, jag har väldigt lite styrning. Jag skulle nog vilja ha lite mer uttalade krav och 

feedback…”. X2 och X3 anser sig själv ha en ganska stor beslutsfrihet. X3 är också 

ganska nöjd med hur balansen mellan beslutfriheten och kraven ter sig och anser att 

tidspressen som finns är rimlig. X4 upplever sitt arbete som flexibelt och det är upp till 

denne att planera arbetsveckan själv, balansen mellan denna beslutsfrihet och kraven 

från arbetsgivare anser X4 är bra. X4 beskriver att “jag vet vad som förväntas av mig, 

jag har liksom lärt mig hur det skall se ut så att redan när uppdraget tilldelas mig. Det 

är väldigt sällan att jag tycker att det misstämmer med kraven jag har”. 

5.3.2 Arbetsmotivation 

Att produktiviteten påverkas positivt av att bestämma arbetsupplägget själv är något 

samtliga respondenter uttrycker. X1 tycker att produktiviteten påverkas positivt och ser 

sig själv som snabb och väldigt effektiv. X2 menar att produktiviteten påverkas genom 

att självbestämmandet ger mer energi, arbetet blir därmed enligt X2 både behagligare 

och effektivare. Även om det ibland är skönt att bli styrd blir produktiviteten bäst enligt 

X2 om man får planera tiden själv. X3s produktivitet påverkas mycket och att arbeta 

hemifrån åtta timmar jämfört med på kontoret tycker X3 är mycket effektivare ”jag kan 

helt enkelt vara i min egen värld vilket är det viktigaste”. Även X4 brukar behöva åka 

hem och arbeta för att få lugn och ro eftersom väldigt mycket mer blir gjort då, X4 

tillägger att ”arbetsmiljön är väldigt svår att koncentrera sig i, väldigt rörigt och mycket 

ljud, människor vill prata hela tiden”.   

 

Det fria arbetsupplägget påverkar respondenternas tillfredsställelse över arbetet på olika 

sätt. X1 är inte helt nöjd och uttrycker att ”det känns ibland som att folk inte vet vad jag 

gör, jag får ganska lite beröm och feedback”. X1 tror att motivationen och trivseln 

skulle öka medan stressen skulle minska om arbetet hade inneburit mer umgänge med 

arbetskamrater och kunder istället för att som nu sitta isolerad, ”det är ju inget eget val 

det där att jag vill jobba hemma utan det har mer blivit så för att jag liksom inte har ett 

kontor som jag riktigt trivs på och mina arbetskamrater finns inte där”. X2 däremot är 

nöjd och tycker att det ger bättre självkänsla att vara nöjd med vad man åstadkommit 

och planerat efter eget huvud och tycker att det är en skön känsla att bestämma hur 

dagarna ser ut och balansera det med fritiden. X3 tycker att det flexibla arbetsupplägget 

påverkar tillfredsställelsen väldigt mycket, så pass att det är det största kravet i händelse 

av att denne skulle byta jobb. X3 ger exemplet att ”Idag skulle jag inte kunna ta ett jobb 

där jag måste vara på plats alla dagar 8.00 och vara kvar till 17.00”. X4 tycker i likhet 

med X3 att det påverkar tillfredsställelsen väldigt mycket och den viktigaste 

anledningen till att jobba kvar, vidare menar X4 att om arbetet istället varit väldigt styrt 

och ofritt skulle det vara mycket svårt att kombinera med privatlivet. 

 

Arbetsresultaten skiljer sig enligt X1 stort mellan situationer där man är motiverad 

jämfört med omotiverad, och säger att ”jag har väldigt svårt att göra saker som jag är 

omotiverad till, det tar väldigt emot”. X2 säger sig oftast vara motiverad att ta projekt i 

mål och att resultaten blir bra av att vara motiverad. När motivationen är lägre upplever 

X2 att resultaten blir lite sämre men att det troligtvis beror på frustration över tidspress 

och att det inte funnits en ärlig chans att göra ett bra jobb snarare än på bristande 

motivation. X3 tycker i likhet med X1 att det är stor skillnad på resultatet beroende på 
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motivationen. Resultatets kvalitet blir högre enligt X3 om uppgiften är rolig och kan 

behärskas, ”annars försöker man smita jämt om det är saker man tycker är mindre 

roligt” lägger X3 till angående situationer med mindre motivation. X4 lägger mer tid 

och energi på uppgifter som känns motiverande medan mindre motiverande uppgifter 

ges mindre engagemang och tid. X4 förklarar ”att skriva är ju kreativt ändå så om det 

ska bli bra då ska man ju verkligen bli engagerad i ämnet och det går kanske inte”. 

 

Chefen eller arbetsgivarens uppföljning av arbetsresultaten är något varken X1 eller X4 

är nöjda med. X1 upplever att uppföljningen är jättedålig, ”jag får för lite uppskattning 

och det är lite tråkigt, man måste vara väldigt duktig på att berömma sig själv”. X1 

tycker att det leder till en sorts stress och en känsla av att det man gör inte betyder 

någonting. Att arbeta i team istället för isolerat tror X1 skulle ge mer feedback och 

uppmärksamhet. X4 är också missnöjd med att det varit väldigt dåligt med feedback och 

tror att det beror på att tempot är högt och arbetet stressigt. ”Det skulle vara väldigt 

utvecklande om man fick veta, ibland kan det ju kännas som att man skriver ut i tomma 

intet” berättar X4 och menar att även om det gjorts försök till uppföljning utöver de 

årliga utvecklingssamtalen så har det varit svårt att hitta tidsutrymme. X2 och X3 är mer 

nöjda och deras prestationer följs upp med kvartalsvisa samtal och i X2s fall, ett 

tidsrapporteringssystem samt i X3s fall ett så kallat performance management system. 

 

Alla respondenter känner personligt ansvar över sina arbetsuppgifter vilket påverkar 

dem på olika sätt. X1 tar uppgifterna väldigt personligt, kanske till och med för 

personligt, ”jag kan bli väldigt engagerad i arbetet och är det nånting som går dåligt 

eller fel eller blir ifrågasatt så kan man ju ta åt sig ganska hårt” vilket resulterar i att 

X1 mår väldigt dåligt. Om resultatet däremot är bra infinner sig en känsla av nöjdhet 

och glädje. X2 upplever att arbetet får bättre kvalitet vid personligt ansvar och mår bra 

över att ha personligt ansvar. Vid bra resultat upplever X2 en skön känsla, det ger energi 

som gör arbetet ännu effektivare. X3 känner personligt ansvar över sina arbetsuppgifter 

och menar att ”det tycker jag påverkar mig positivt. Jag tycker om att ta ansvar, jag är 

van att ta ansvar. Skulle jag inte ha nåt sånt ansvar så skulle jag nog inte ha det jobbet 

helt enkelt”. Vid ett bra presterat resultat känner sig X3 stolt och nöjd, om resultatet 

däremot är dåligt upplever X3 sig som otillräcklig och funderar på vad som kunnat 

göras för att ha gjort det bättre. X4 upplever personligt ansvar dels eftersom det är 

dennes namn som syns vid varje publicerad artikel och dels för att bibehålla tidningens 

rykte, detta gör att X4 anstränger sig extra för att inte förknippas med något dåligt. Vid 

ett bra resultat känner sig X4 glad ett tag och det skapar självförtroende och motivation. 

Om resultatet är dåligt ligger X4 numera inte längre sömnlös på natten, det värsta är 

enligt X4 om människor känner sig kränkta. Det är inte samma sak som ett stavfel för 

det kan man bara skaka av sig, samtidigt menar X4 att ”det är bara ett jobb och det är 

inte det viktigaste, det finns andra saker som är mycket viktigare”. 

 

Samtliga respondenter i Generation X upplever sitt arbete som meningsfullt, åsikterna 

kring vad som upplevs vara ett meningsfullt arbete är spridda bland respondenterna. X1 

tycker att ”ett meningsfullt arbete ger nån form av uppskattning som kommer nån till 

nytta och glädje”. X1 beskriver sitt arbete som meningsfullt trots att det inte handlar om 

att rädda människoliv, utan snarare för att det är ett vettigt och nyttigt arbete. Om det 

inte hade varit de skulle X1 inte kunna hålla på med det. För X2 innebär ett 

meningsfullt arbete att ”jag får alltså skapa bra resultat och göra det som förväntas, 

plus att jag kanske får uppmuntran som gör att jag trivs ännu bättre och drivs framåt”. 

Vidare ser X2 sitt arbete som meningsfullt för kunden men anser samtidigt att det inte 
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räddar några liv. X3 beskriver ett arbete där resultat av det denne gör och där utveckling 

sker är ett meningsfullt arbete, det är också därför X3 upplever sitt arbete som 

meningsfullt eftersom ”jag ser att det jag gör ger resultat. Jag bidrar med utveckling, 

nya idéer, nya tankar, det gör att det är roligt att jobba faktiskt”. X4 sökte sig till sitt 

yrke på grund av intresset för att formulera sig i skrift och för att få träffa mycket olika 

sorters människor. X4 anser sitt arbete som meningsfullt för sig själv men är osäker om 

andra upplever det som meningsfullt. 

5.3.3 Arbetsrelaterade värderingar  

Att ha ett intresse för arbetet och vad man gör anser respondenterna är viktigt, om än i 

större eller mindre utsträckning. X1 menar att det är jätteviktigt med intresse och tycker 

att många av bitarna som ingår i arbetet är roliga, att lösa problem och se till att saker 

fungerar. Däremot har X1 inget intresse för just IT- branschen och berättar att “till 

exempel läser jag ju aldrig IT-tidningar, det är det värsta jag vet”. X3 tycker i likhet 

med X1 att intresse är jätteviktigt att ha och anser sig oförmögen att göra ett bra jobb 

om intresse inte finns. X3 menar att arbetet påverkar en som person på fritiden “trivs du 

inte på jobbet och inte är intresserad av det du gör på jobbet så tror jag ju att du är inte 

riktigt dig själv heller när du är privat”. X2 är något mer återhållsam och menar att 

visst intresse behövs för att kunna motiveras och att man annars är på fel plats, själv 

finner X2 intresse i att träffa kunder, kollegor och att nå resultat. X4 tycker liksom X2 

att intresse är en förutsättning för att arbetet ska kännas motiverande men anser 

samtidigt att arbeta med sitt intresse kan vara jobbigt då det man finner lustfyllt då kan 

fläckas ned av krav och prestationer. Vidare menar X4 att det faktiskt går att jobba med 

vad som helst och om det inte känns tillfredsställande i längden kan fritiden användas 

för att få utlopp för sitt intresse.  

 

Gemensamt för respondenterna i Generation X är alla nämner att lönen är en viktig 

drivkraft till att arbeta. X1 nämner förutom lön att arbetskamrater, status och respekt är 

viktiga drivkrafter men att samtliga mer eller mindre saknas så som arbetet ser ut idag, 

“det är någonting som saknas och det kan ha att göra med att man sitter hemma och är 

lite osynlig”. Vidare tycker X1 att utveckling inom yrket och frihet, att inte känna sig 

tyglad är jätteviktigt. X2 tycker i likhet med detta att drivkrafter är att ha ett socialt 

nätverk, att lära sig och att ha frihet att styra vardagen, status räknas dock inte som en 

drivkraft. X3 framhåller att lära sig nya saker och att utvecklas samt att känna stor frihet 

är viktigt medan status och respekt till viss del är drivkrafter men inte huvudpoängen. 

X4 anser att lönen är en viktig drivkraft även om det inte är det primära “det är ju 

därför man jobbar, jag skulle ju inte gå till jobbet om det var liksom att jag skulle jobba 

gratis”. Vidare tror X4 att prestige är viktigare än vad man vill erkänna och anser att 

även om status inte varit det viktigaste så är det trevligt och ingenting som är negativt. 

Angående ny kunskap anser X4 det inbakat i yrket att ständigt lära sig nya saker vilket 

ibland kan vara utmattande men att det är roligt att få så kallade “aha-upplevelser” även 

om det händer allt mer sällan. Vidare är friheten i arbetet viktig för X4 som flera gånger 

återkommer till att det skapar möjlighet att kombinera arbetet med privatlivet på ett bra 

sätt och att säger att “det är ju därför också som jag sökt ett jobb där det inte är jobbet 

först och främst”.  

 

När det handlar om sociala relationer och huruvida respondenterna är nöjda med hur 

tiden fördelas mellan människorna de umgås med upplever X1 att mest tid går åt till 

familjen följt av kollegor och kunder och att “det skulle ju vara bättre om man träffade 

vänner oftare kanske men när man jobbar 40 timmar är det nog svårt, det är en 



54 

 

ekvation som inte går ihop”. X2 och X3 upplever att de är hyfsat nöjda med att kollegor 

och familjen får ungefär lika mycket tid och att vännerna får tiden som blir över men ser 

gärna att mer tid skulle gå till vänner och familj. Detta är i likhet med X4 som spenderar 

hälften av tiden med kollegorna och hälften med familjen men dock helst skulle vilja 

jobba mindre eftersom det inte finns någon tid över för vänner och släkt som inte bor i 

närheten.  

 

Såväl X2, X3 som X4 anser att relationen till kollegorna är god, att de är vänner och att 

de även kan umgås privat. X3 pratar om att det finns en personlig kontakt, att man bryr 

sig om varandra som människor och inte bara jobbmässigt. Däremot tycker X3 att det 

hade varit intressant att veta varför så många arbetskollegor fortfarande tror eller tycker 

att man är lat om arbetet sker hemifrån. X3 menar att “du behöver inte vara lat för att 

du kommer till jobbet nio eller tio. Man är inte dålig för det, om jag satt och jobbade till 

klockan tolv på natten kvällen innan då tycker inte jag att jag är lat liksom. X4s ser sina 

kollegor som vänner som känt varandra länge, är uppmuntrande och stöttande. X1 å 

andra sidan är inte lika nöjd och berättar att relationen till kollegorna är bra men väldigt 

platonisk eftersom de sitter utplacerade i olika städer “vi hörs bara på mail och telefon 

och träffas alltså en gång om halvåret och det är väldigt synd”. 

 

Vad gäller respondenternas relation till sin chef uppvisar både X1 och X4 missnöje av 

olika anledningar. X1 känner exempelvis att relationen är sval och inte fungerar bra alls 

eftersom de pratar väldigt sällan, “han känns väldigt oengagerad i mitt arbete, jag 

undrar om han mår bra”. X4 berättar att den höga stressen i arbetet och att man jobbar 

hårt skapar bitterhet som riktas mot cheferna eftersom “det förutsätts jämt och ständigt 

att du ska jobba när du vabbar, när det tas för givet och man får ingenting tillbaks kan 

man bli lite sur”. X2 upplever sin relation till chefen som yrkesrelaterad men tror att det 

beror på att anställningen fortfarande är ganska färsk och berättar att relationerna till 

tidigare chefer varit blandade, både strikt yrkesmässiga och sådana som blivit mer 

vänskap. X3 är nöjd och tycker att relationen till arbetsgivaren är mycket bra och menar 

att det är en väldigt bra balans mellan att arbetsgivaren är chef och bryr sig om sina 

medarbetare som människor.  

 

X2, X3 och X4 är alla överens om att det är jätteviktigt att arbetet är utformat på ett sätt 

som passar dem och uppger att de i annat fall nog skulle byta jobb. Samtidigt tycker de 

att utformningen passar dem, X2 tycker att “upplägget är skönt, bra och jag får 

bestämma väldigt mycket utav planeringen och jag trivs med det, jag kan välja själv när 

jag är nåbar och inte”. X3 berättar att utformningen av arbetet faktiskt är skälet till att 

denne har jobbet och menar att det som passar är just kollegornas inställning till att 

jobbet inte är det viktigaste i livet. X4 är inne på samma linje och tycker verkligen att 

arbetet numera är utformat på ett sätt som passar med lite långsammare tempo, längre 

planering och stor frihet att bestämma hur arbetsuppgifterna ska utföras vilket till och 

med anses vara en förutsättning. X1s åsikt skiljer sig något från de övriga då arbetets 

utformning självklart är viktigt men poängterar att människor är väldigt flexibla och nog 

mer flexibla än de tror själva, “så att om jag hade ett åtta till fem jobb så skulle jag nog 

kunna anpassa mig till det också tror jag”. X1 upplever sig ha anpassat sig själv efter 

arbetet och är inte helt nöjd med utformningen då denne egentligen skulle uppskatta att 

sitta mer med människor på plats. 
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5.4 Generation Y 

5.4.1 Arbetets upplägg 

Alla respondenter tillhörande Generation Y upplever att de är fria att bestämma arbetets 

upplägg i tid och rum själva. Y1 är nästintill helt fri, Y2 ser sig som i princip helt fri, Y3 

anser att det är väldigt fritt och Y4 är fri att bestämma själv ungefär 90 % av arbetet. 

När respondenterna nyttjar det fria arbetsupplägget skiljer sig en aning åt, Y2 nyttjar 

friheten är oftast då arbetet kräver att denne skall arbeta övertid, på helger och 

vardagskvällar. Arbetet brukar då förläggas hemma istället för på arbetsplatsen, detta då 

Y2 anser sig kunna arbeta mer effektivt hemifrån. Ibland utnyttjar Y2 friheten också när 

denne vill sluta tidigare eller vara ledig en dag. Y1 och Y3 nyttjar det fria 

arbetsupplägget om de blir sjuka och tar då med sig arbetet hem för att kunna arbeta 

hemifrån istället. Vidare utnyttjar Y3 det ganska ofta vid tillfällen som till exempel vid 

besiktning av bilen, då jobbar denne kanske istället in denna tid på en kväll eller under 

en helg. Y4 i likhet med Y3 utnyttjar friheten ganska mycket till exempel genom att 

resa bort och arbeta på annan ort några dagar. Samtliga har alltså stor frihet som de 

utnyttjar på olika sätt, när det inte utnyttjas beror det i Y1s fall på att det är trivsamt att 

vara på arbetet, Y1 menar att det är socialt viktigt och det därför inte passar sig att 

arbeta hemifrån, samtidigt som möten knyter denne till arbetsplatsen. Y2 försöker vara 

på kontoret mellan klockan 7 till 16 när denne inte är ute och reser. Y3 är liksom Y1 

bunden till inplanerade möten på arbetsplatsen, vidare menar Y3 att hemma finns det 

alltid andra saker som distraherar. Y4 menar att “jag brukar ju mest spendera tid här 

och det är här jag har min dator och alla mina böcker”.  

 

Samtliga respondenter upplever det fria arbetsupplägget som positivt. Y1 beskriver att 

“det är verkligen positivt för att man kan anpassa efter situationer”, Y2 tycker det är 

ganska praktiskt och skönt, Y3 gillar friheten att kunna sticka iväg när denne önskar och 

Y4 anser att det fria arbetsupplägget är det bästa som denne har och ser det nästan som 

en nödvändighet. Även om alla respondenter har en positiv inställning till friheten anser 

Y2, Y3 och Y4 att det finns vissa negativa egenskaper med att tillämpa denna frihet. 

Alla tre är ganska överens om att friheten medför att arbetet blir väldigt gränslöst. Y2 

anser att det fria arbetsupplägget är motiverande men upplever samtidigt det är svårt att 

koppla bort arbetet, det är alltid någonting som borde göras, vilket resulterar i mycket 

övertid. Y3 känner att “det som är stressigt jag kan ju jobba jättemycket och det är ju 

lite svårt, det är ju inget som sätter stopp, utom en själv”. Eftersom Y4 har möjligheten 

att själv styra över sin tid blir det lätt att denne hela tiden tenderar att arbeta mer än vad 

som krävs. 

 

Y1, Y3 och Y4 anser att fritiden är viktig, Y1 värderar fritiden ganska högt, denne 

känner sig aldrig skyldig att arbeta efter arbetstid och tycker att det är viktigt att kunna 

ha en tydlig skillnad mellan arbete och fritid. Y3 vill säga att denne värderar sin fritid, 

men har svårt att släppa arbetet och menar att “man vill ju som säga att man såklart 

värderar fritiden och familjen men det är väldigt ofta som jobbet faktisk går före. Om 

man nu ska rannsaka sig själv och få vara ärlig”. Y4 menar att fritiden är jätteviktig 

och försöker till exempel ta lite längre helg ibland. Y2 däremot värderar inte fritiden så 

högt, det är inte ofta som denne stänger av och är ledig, just nu prioriteras arbetet istället 

för Y2. Balansen mellan privatliv och arbetsliv är bra enligt Y1 eftersom denne sällan 

arbetar hemifrån och kan därmed verkligen koppla bort arbetet. Y2, Y3 och Y4 

upplever däremot en viss obalans mellan arbetsliv och privatliv, Y2 känner ofta att det 

alltid finns någonting att göra vilket resulterat i att tid tas från privatlivet. Y3 beskriver 
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balansen som att “det kan nog blandas upp ganska mycket [arbetslivet och privatlivet], 

min man har sagt att jag måste börja skilja på det”. Y4 har svårt att hitta balansen 

mellan arbetslivet och privatlivet och har svårt att skilja mellan dessa, en anledning 

enligt Y4 till detta är att denne inte har någon familj eller barn.  

 

Alla respondenter upplever att kraven från arbetsgivaren relativt olika, Y1 tycker att det 

ställs normala krav på denne, dock menar Y1 att kraven “ibland kan vara orimligt men 

vi har den miljön på jobbet att man då bara fixar det liksom”. Y2 beskriver kraven som 

ganska stora då denne skall stötta och hjälpa många i deras arbete, vilket gör att det blir 

pressande att hinna med alla. Y3 upplever att kraven inte är orimliga men att saker och 

ting hade gärna fått vara klara igår, eftersom ju snabbare desto bättre. Y4s krav är att 

denne jobbar och det finns inga krav på effekter eftersom det inte går att ställa krav 

inom forskningen. Under perioder då kraven är höga skulle samtliga respondenter vilja 

tillämpa ett annat arbetssätt som innebär ett mer organiserat arbete, Y1 skulle kräva att 

det var mer struktur, Y2 önskar att denne skulle kunna släppa vissa arbetsuppgifter 

under en period och fokusera på andra. Y3 vill ha mer kontroll då kraven är höga, att 

någon kan komma in och styra skulle denne anse vara ganska skönt, att få mer feedback 

och att bli tilldelad tydliga ramar om vad som skall göras, Y4 vill inte göra 

arbetsuppgifter parallellt, utan istället skulle denne ta en sak i taget och börja med de 

svårare mer tekniska bitarna, helst lokaliserad på sitt kontor. 

 

Y1, Y2 och Y4 känner att de har ganska stor till stor beslutsfrihet i sitt arbete angående 

hur arbetsuppgifter skall utföras och schemaläggas, vidare är de nöjda över hur balansen 

mellan kraven från arbetsgivaren och deras beslutsfrihet ter sig. Y1 beskriver att denne 

har ganska fritt och menar att all tid som inte är inbokad på möten kan denne styra över 

helt själv. Y2 har mycket stor beslutsfrihet i arbetet och anser att balansen mellan 

kraven och beslutsfriheten menar Y2 “det kan inte vara bättre, att hittar jag på 

någonting som man tycker ska utvecklas och bli bättre då har jag lätt att få igenom det 

så att då är det ju ganska optimalt”. Y4 beskriver att denne har mycket beslutsfrihet 

och att balansen mellan krav och frihet är väldigt bra även om vissa delar av arbetet 

innebär styrning i form av bestämda punkter som skall genomföras. Y3 däremot känner 

sig ganska styrd när det gäller sitt arbete, främst för att denne är under upplärning och 

känner därför att det är skönt med styrning, vilket gör att Y3 är nöjd med balansen 

mellan kraven och beslutsfriheten. 

5.4.2 Arbetsmotivation 

Respondenterna upplever att deras produktivitet och nöjdhet över arbetet påverkas när 

de ges möjligheten att bestämma arbetets upplägg själva. Hur denna påverkan ter sig 

skiljer sig åt mellan respondenterna, Y1 menar att produktiviteten kan påverkas negativt 

om det inte finns en tidspress så att man inte skjuter upp saker till sista sekunden, vidare 

anser denne att möjligheten att kunna ta en halvdag ibland till exempel spelar nog 

väldigt mycket in till glädjen. Y1 strävar efter att skapa mer struktur för sig själv. Y2 

beskriver sin situation som “alltså jag prioriterar andra saker lite grann, totalt får man 

ju allting gjort men det tar ju längre tid om du har och lägger mer tid” och tror att 

denne skulle vara mer effektiv om det arbetades färre timmar. Y2 anser vidare att det 

fria arbetsupplägget är positivt och påverkar nöjdheten till arbetet på ett bra sätt, 

eftersom det ger en sådan frihet. Y3 har svårigheter att bestämma sig för hur 

produktiviteten påverkas och resonerar att “man blir lite mer motiverad när man får 

bestämma själv och andra sidan då är det ju inte någon som är där och petar på en och 

vill ha resultat, så kanske man blir lite söligare, jag vet inte riktigt”. Vidare beskriver 
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Y3 att denne älskar att jobba fritt och att arbetets upplägg är så pass viktigt att denne 

inte tror att det skulle fungera om det inte gick att tillämpa. Y4 anser att produktiviteten 

påverkas extremt mycket eftersom denne planerar arbetsuppgifter efter förmåga “Jag 

vet hur min hjärna fungerar, alltså jag vet vilka uppgifter kan jag göra på morgonen, 

jag vet vilka uppgifter jag kan göra bäst på kvällen... det har ju jättestor effekt på min 

produktivitet tycker jag”.  

 

Motivationens påverkan för arbetsresultatet anser Y1 blir bättre om man tycker det som 

görs är roligt. Y2 beskriver att det är stor skillnad på dennes arbetsresultat i situationer 

där denne känner sig motiverad eller omotiverad och tar gärna de arbetsuppgifter som är 

roligast först och skjuter på resten i den mån det är möjligt. Y4 beskriver “känner jag 

mig omotiverad då tycker jag att det skulle ta längre tid egentligen bara att få resultat”. 

 

Gemensamt för samtliga respondenter inom Generation Y är att deras arbetsresultat och 

prestationer följs upp även om på vilket sätt de ges återkoppling på skiljer sig åt. Y1 har 

en verksamhetsplan med mål som följs upp av arbetsgivaren varje år och Y3 får 

uppföljning och återkoppling på en gång via möten eller direkt kommunikation. Y2 och 

Y4 har medarbetarsamtal varje år, Y2 beskriver att dessa samtal kompletteras med 

uppföljningssamtal där mål för verksamheten bestäms, en del uppföljning sker också 

löpande direkt från chefen. Y4s prestationer följs inte upp direkt av arbetsgivaren på 

samma sätt som övriga utan istället av externa kommittéer som bestämmer kvaliteten på 

publikationer eller produkter.  

 

Samtliga respondenter känner att de har ett personligt ansvar över sina arbetsuppgifter 

och påverkas positivt när de presterat ett bra resultat och negativt vid ett dåligt resultat. 

Y1 beskriver det som “... man känner ganska stor stolthet över när man gör någonting 

bra. Det är väldigt viktigt eller för mig i alla fall att leverera, det kan jag känna ångest 

över, jag har väldigt svårt att lämna ifrån mig något halvdant, jag kan inte skylla på 

någon annan och det är såklart vara lite jobbigt ibland”. Vidare känner sig Y1 glad 

över att ha presterat ett bra resultat och det kan betyda mycket, vid ett dåligt resultat 

försöker denne tänka att det inte finns någon tid att gräma sig över det, “jag njuter inte 

speciellt länge av en framgång men jag kan inte heller gräva ner mig över en 

motgång”. Y2 känner också personligt ansvar över sina arbetsuppgifter, ansvar måste 

man känna för att bli motiverad menar Y2, vilket i sin tur gör att man vill prestera något 

bra och genomföra uppgifterna ordentligt. Y2 tycker det känns bra och kul vid bra 

arbetsresultat, dåliga resultat känns surt. Y2 beskriver det som “det beror lite på vad det 

är och beror på hur engagerad man har varit i och hur viktigt man tyckte det var från 

början. Det är väl lite grann de arbetsuppgifter som jag inte tycker att jag borde ha 

längre, dom har jag inte lika dåligt samvete för om dom går lite sämre”. Y3 känner 

personligt ansvar och vill göra saker och ting bra, detta kan också ha en stressfaktor 

eftersom man måste leverera ett bra resultat och i slutändan är det man själv som har 

ansvaret, ingen annan. Y3 upplever en bra känsla vid ett bra resultat och känner stolthet, 

att denne verkligen har presterat någonting, vid dåliga resultat känner sig Y3 ganska 

ledsen, nedstämd och har svårt att släppa det vilket i slutändan påverkar dennes 

omgivning. Y4 liksom resten av respondenterna känner också personligt ansvar över 

arbetsuppgifterna, men upplever att det kan skapa en viss ångest att behöva göra klart 

saker snabbt. Vid bra resultat blir Y4 glad och känner att man lyckats bevisa någonting, 

vid ett dåligt resultat upplever Y4 missnöjdhet och besvikelse över sig själv. 
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Alla respondenter upplever att de har ett meningsfullt arbete, dock har de olika syn på 

vad de anser vara ett meningsfullt arbete. Y1 tycker att ett meningsfullt arbete är ett 

arbete som får en motiverad, där det finns möjligheter att utvecklas och att det finns 

förtroende, “jag har sagt det till min chef att om jag skulle stagnera så skulle jag byta 

jobb, jag vill hela tiden utvecklas och lära mig saker”. Y1 känner att arbetet är väldigt 

meningsfullt eftersom det är utvecklande, kunskapsgivande och handlar om välfärd i 

offentlig sektor vilket ger det ett otroligt mervärde för Y1. Y2 upplever att ett 

meningsfullt arbete är att utveckla personal och skapa trivsel, denne anser sitt arbete 

som meningsfullt men poängterar att varken några liv eller världen kommer att räddas. 

Y3 anser att ett meningsfullt arbete handlar om att göra skillnad, att lära någon saker 

eller att komma på något nytt inom forskningen. I det vardagliga livet anser inte Y3 att 

arbetet är meningsfullt men tror att arbetet som denne gör kan vara meningsfullt inför 

framtiden. Avslutningsvis tycker Y4 att ett meningsfullt arbete är ett arbete som denne 

vill komma till och upplever sitt arbete som meningsfullt eftersom det ger 

tillfredsställelse eftersom det gäller forskning inom nya områden. Y4 menar att “man 

har ju en liten effekt på hela världen, man ser hur omgivningen ändras och man ser hur 

folk utvecklas, man själv utvecklar ju också världen på nått sätt”. 

 

5.4.3 Arbetsrelaterade värderingar  

Hur viktigt det är att ha ett intresse för arbetet ser lite olika ut mellan respondenterna då 

Y1 tror att det är jätteviktigt men “man kan ju alltid hitta någonting i det som motiverar, 

jag skulle nog kunna jobba med jättemycket olika saker” och poängterar att det viktiga 

är att arbetet motiverar och ger stimulans. Y2 är intresserad av att driva utveckling, hitta 

på saker och organisationsförändringar medan branschen eller yrket i sig inte är något 

som intresserar även om det skulle vara roligt. Y3 och Y4 talar med ett större intresse 

för sina arbeten och framhåller att utan intresse går det inte att lyckas och arbetet blir 

jobbigt. Y3 säger till exempel att det blir mycket övertid men att det inte gör så mycket, 

det accepteras eftersom det finns ett intresse för uppgifterna.  

 

Angående vad som är viktigt att arbetet ger och vilka drivkrafter som är viktiga 

framhåller Y1 att ett bra jobb som genererar bra med pengar är viktigt men att det som 

motiverar är att känna sig meningsfull, bekräftad och göra skillnad. Vidare måste arbetet 

enligt Y1 vara utvecklande och medger att “hög status nog är viktigare än jag vill 

påskina”. När det kommer till frihet tror Y1 att det inte är avgörande för valet av 

arbetsplats men känner att ett åtta till fem jobb nog inte skulle passa. Y2 tycker att lönen 

är en drivkraft till en viss gräns och att det är viktigt att få uppskattning från andra, 

känna sig behövd och att bidra med någonting. Ny kunskap är också viktigt enligt Y2 

för att inte ledsna och vilja göra något annat medan status inte känns så viktigt förutom 

att det är kul att vara någon andra uppskattar och vänder sig till för att få hjälp. I likhet 

med Y1 tycker Y2 att stor frihet inte är jätteviktigt “det känns bra som det är nu men 

det finns nackdelar med det också, till exempel att man jobbar för mycket”.  

 

Y3 och Y4 anser att lönen är en faktor som är viktig för att det ger möjlighet att 

överleva men att andra saker är viktigare. Y3 berättar att de viktigaste drivkrafterna till 

att arbeta är att gilla yrket och att jobba i frontlinjen av ämnet och föra det framåt. Y3 

tillägger att “man måste jobba för att känna att man bidrar med något, jag tror inte att 

man mår bra av att gå hemma bara”. Ny kunskap är också viktigt och att utmana sig 

själv är enligt Y3 motiverande medan hög status inte är det eftersom andra människor 

inte tycker att yrket är särskilt coolt. Att stor frihet har både för- och nackdelar menar 
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också Y3, i likhet med Y2, men betonar att det faktiskt är väldigt skönt att kunna 

bestämma själv. Y4 tycker att personlig utveckling, att utvecklas som människa är den 

viktigaste drivkraften och att ny kunskap är nyckeln till att utföra arbetet. Frihet är 

också viktigt men däremot inte status eller respekt vilket man enligt Y4 inte får bara av 

att ha ett specifikt jobb, utan det måste förtjänas med hårt arbete.  

 

Vad gäller hur tiden fördelas mellan vilka människor respondenten umgås med svarar 

samtliga att de spenderar mest tid med kollegorna och därefter vänner. Y1 tycker att den 

fördelningen känns okej men skulle önska att fler kompisar fanns på jobbet eftersom 

kollegorna i dagsläget inte umgås utanför arbetsplatsen. Y2 trivs också med 

fördelningen men skull kanske vilja ge mer tid till och vänner och familj som i 

dagsläget får ungefär 15 % respektive 5 % av tiden. Samtidigt säger Y2 att “egentligen 

är det inte för att det inte finns tid utan det är väl mer att det är ju mycket jobb och sen 

att man inte tar sig för att umgås med folk varenda kväll”. Y3 önskar hinna träffa 

familjen mer och träffar i dagsläget mestadels kollegor och även vänner mer än 

familjen, “i perioder jobbar jag jättemycket, nästan så att jag säger god natt när jag 

kommer hem och det är ju inte så kul”. Y4 spenderar ingen tid alls med familjen 

eftersom de inte bor i samma land. Mest tid spenderas därför med kollegor och Y4 är 

nöjd med hur fördelningen ser ut eftersom “arbetskollegor och vänner är ju nästan 

samma sak om man jobbar i en sån här miljö, speciellt som invandrare så är ju mina 

arbetskamrater mina vänner”.  

 

Respondenternas sociala relationer i fråga om relationen till kollegorna har det 

gemensamma draget att Y2, Y3 och Y4 uppger att de tycker den är väldigt bra. Y2 och 

kollegorna brukar gå på after-works och hitta på saker tillsammans, Y3 tycker att 

relationen är jättebra och har blivit bra vän med ett par stycken på arbetsplatsen som 

lunchar tillsammans och så och Y4 ser kollegorna som vänner, “vi träffas utanför 

jobbet, reser tillsammans till konferenser så man lär känna dem som människor och inte 

bara som kollegor”. Y1 sticker däremot ut då relationen är högst jobbmässig och 

kollegorna inte umgås utanför arbetsplatsen, “man tar en fika tillsammans, snackar lite 

skit och käkar lunch men vi umgås ju inte efter jobbet”. 

 

Samtliga respondenters relation till chefen framstår som god men tämligen yrkesmässig. 

Y1 känner “ett tydligt förtroende och tycker att det visas att dom tror på mig att jag är 

viktig”. Y2 träffar chefen bara en gång i månaden och relationen är således inte särskilt 

nära. Y3 tycker att relationen är bra och att det är bra sammanhållning på arbetsplatsen 

chefer och medarbetare emellan. Y4 berättar att relationen till den närmsta chefen är 

som kollegor snarare än vänner. Även om det finns någon sorts vänskap dem emellan 

och de kan äta middag i varandras hem och prata om saker som inte är jobbrelaterat alls 

ser Y4 relationen som mestadels jobbmässig. 

 

Åsikterna angående om arbetet är utformat på ett sätt som passar respondenterna som 

individer och hur stor vikt som läggs vid det pekade på både likheter och olikheter. Y1 

refererar till sitt dåliga tålamod och menar att det är bra att ha olika arbetsuppgifter 

eftersom det är stimulerande, “är man stressad kan det vara jättejobbigt att det händer 

så mycket olika saker men för mig är det mer, det är roligt”. Vidare tycker Y1 att det är 

viktigt att utformingen passar och trivs jättebra med flexibla arbetsvillkor men tror inte 

att det behöver vara just det som skapar trivsel, på nästa jobb kanske det är en helt 

annan sak. Y2 tycker att arbetet är utformat på ett passande sätt i och med att så mycket 

styrs efter eget huvud och ingen dag är de andra lik. Dock tror Y2 att det ibland skulle 
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vara bra att bli mer styrd och tvingad att göra saker som upplevs som tråkiga och annars 

skjuts på till senare. Det är ganska viktigt enligt Y2 för trivseln att utformningen passar 

och tror sig i annat fall söka något annat jobb. Y2 poängterar dock att det finns andra 

saker som kan väga upp och göra att man står ut med eventuella nackdelar som kan 

upplevas i arbetet, som exempel nämner Y2 “när jag jobbade på lager, världens 

tråkigaste jobb hade jag grymma arbetskamrater i samma ålder vilket gjorde att gjorde 

att man var kvar där ett tag”. Y3 tycker att det fria arbetet innehåller saker som både 

passar och inte passar med denne som person men säger sig ändå absolut se fler fördelar 

än nackdelar. Det negativa beskriver Y3 är att “jag tar åt mig lite för mycket när det inte 

går så bra och det mår jag inte så bra av. När jag har varit väldigt stressad och 

verkligen måste få klart någonting så sover jag inte så bra”. Dock lägger Y3 till att 

utformingen av arbetet är viktigt och hade inte klarat av arbetet om det inte hade passat. 

Y4 är den som uppvisar mest tillfredsställelse med att arbetet är utformat på ett fritt sätt, 

“det är den här typen av arbete som jag vill ha absolut. Jag kan välja mina egna tider, 

att jag utvecklas som person hela tiden”. Y4 kan inte tänka sig att byta till ett åtta till 

fem jobb och tycker att friheten är en av de finaste sakerna med yrket. På en skala ett till 

tio hur viktigt det är att utformningen passar personligheten tycker Y4 att det är nio och 

tillägger att “jag skulle byta jobb om det inte passade mig”.  

5.5 Sammanfattning av empirin 

I nedanstående tabeller 2, 3 och 4 ges en sammanfattning av empirin för att ge läsaren 

förståelse för hur vi som författare har valt att sammanföra respondenternas svar. Denna 

överblick ska hjälpa läsaren att skapa sig en bild över hur vi summerat varje generations 

upplevelser och uppfattningar i fråga om arbetets upplägg, arbetsmotivation och 

arbetsrelaterade värderingar. Detta ger också förståelse för hur vi valt att använda 

empirin i analysen. 

 

Arbetets upplägg 

 
Rekordgenerationen 

 Samtliga är fria att bestämma arbetets upplägg men utnyttjar inte denna frihet särskilt ofta på 

grund av möten, ledarskap, plikttrogenhet och vad andra skall tycka om de inte befinner sig på 

arbetsplatsen. 

 Alla har en positiv inställning till de flexibla arbetsvillkoren och utnyttjar det framförallt för att 

få arbeta i lugn och ro. 

 Rekordgenerationen uppfattar att det fria arbetsupplägget har en negativ påverkan på balansen 

mellan arbetsliv och privatliv. 

 Fritiden värderas högt men samtliga arbetar mer än de behöver. 

 Samtliga upplever krav från arbetet och arbetsgivaren. När kraven är höga föredras att delegera 

uppgifter och att arbeta självständigt. 

 Flera anser sig ha stor beslutsfrihet och är nöjda med balansen mellan krav och kontroll. 

Generation X 
 Samtliga är fria att bestämma arbetets upplägg men utnyttjar den inte till fullo på grund av den 

sociala kontakten som arbetsplatsen ger och inplanerade möten. 

 Alla har en positiv inställning till de flexibla arbetsvillkoren och utnyttjar det framförallt för att 

vid arbete hemifrån för bättre koncentration, vård av sjuka barn och för att få ihop privatlivet.   

 Flera upplever negativa aspekter till följd av de flexibla arbetsvillkoren. 

 Generation X är nöjd med balansen mellan arbetsliv och privatliv, det har dock tagit tid att uppnå 

denna balans. 

 Fritiden värderas högt av samtliga. 

 Flera upplever krav från arbetet och arbetsgivaren. När kraven är höga föredrar en del att arbeta 

självständigt och en del vill istället ha mer styrning och bättre struktur. 

 Samtliga anser sig ha stor beslutsfrihet och flera är nöjd med balansen mellan krav och kontroll. 
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Generation Y 
 Samtliga upplever att de har väldigt stor frihet att bestämma arbetets upplägg vilket de också 

utnyttjar på många olika sätt. De är samtidigt till viss del bundna till arbetsplatsen, framförallt på 

grund av möten och att de tycker att den sociala kontakten är viktig. 

 Friheten utnyttjas för effektivare arbete hemifrån vid övertidsarbete, vid sjukdom och för att 

ibland resa bort eller göra privata åtaganden. 

 Alla har en positiv inställning till de flexibla arbetsvillkoren och tycker att det är praktiskt, skönt 

och nödvändigt. Samtliga är dock överens om att nackdelarna är att arbetet blir gränslöst och 

svårt att koppla bort. 

 Flera tycker att fritiden är viktig men att jobbet oftast prioriteras före privatlivet vilket skapar 

obalans däremellan.   

 Flera upplever att kraven från arbetet och arbetsgivaren är stora och framförallt ger tidspress. 

När kraven är höga föredras samtliga ett mer organiserat arbetssätt med tydlig struktur, ramar 

och fokus. 

 Flera anser sig ha ganska stor beslutsfrihet och samtliga är nöjda med hur balansen mellan krav 

och kontroll ser ut. 

Tabell 2. Sammanfattning av Arbetets upplägg. 

Arbetsmotivation 
 

Rekordgenerationen 
 Flera upplever att flexibla arbetsvillkor ökar deras produktivitet och arbetstillfredsställelse. En 

del poängterar dock att tidspress och ramar också krävs för att vara effektiv. 

 Alla upplever att arbetsresultatet blir bättre om de är motiverade att utföra uppgiften. 

 Samtliga känner personligt ansvar för sitt arbete och allas resultat följs upp av arbetsgivaren, en 

del genom medarbetarsamtal eller dialog och en del granskas på verksamhetsnivå. 

 Samtliga upplever sitt arbete som meningsfullt och menar att ett meningsfullt arbete innebär att 

göra andra nöjda samt göra nytta genom att vara del av viktiga processer. 

Generation X 
 Samtliga upplever att flexibla arbetsvillkor gör dem mer effektiva och ökar deras produktivitet 

 Flera finner stor tillfredsställelse av att bestämma upplägget själva. Dock upplever en del även 

negativa aspekter såsom känslan av att vara isolerad och avsaknad av beröm och återkoppling. 

 Alla upplever att arbetsresultatet blir bättre om de är motiverade att utföra uppgiften. 

 Samtliga känner personligt ansvar för sitt arbete och upplever att det ger ökat engagemang och 

tillfredsställelse 

 En del är nöjda med hur deras prestationer följs upp av arbetsgivaren och en del är missnöjda 

med bristen på återkoppling. 

 Samtliga upplever sitt arbete som meningsfullt även om de är osäkra på hur stor nytta det har 

för andra såsom till exempel att rädda liv. 

Generation Y 
 Samtliga finner tillfredsställelse av att bestämma upplägget själva, flera upplever dock att 

produktiviteten påverkas negativt då effektiviteten blir lägre. 

 Respondenterna är överens om att motivationen har betydelse för arbetsresultatet blir. 

 Samtliga får återkoppling angående sina prestationer och känner personligt ansvar över 

arbetsuppgifterna. 

 Samtliga upplever sitt arbete som meningsfullt och uttrycker på ett eller annat sätt att ett 

meningsfullt arbete innebär att göra skillnad och att utvecklas både sig själv och andra. 

Tabell 3. Sammanfattning av Arbetsmotivation. 
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Arbetsrelaterade värderingar 
 

Rekordgenerationen 
 Samtliga anser det viktigt att ha ett intresse för sitt arbete. 

 Alla anser att frihet är den viktigaste drivkrafter till att arbeta, flera anser också att ny kunskap 

är viktigt. Ingen anser att status är särskilt viktigt. 

 En del skulle vilja spendera mer tid med familj och vänner om de fick önska. 

 Samtliga har en bra yrkesmässig relation till sin arbetsgivare och flera anser att de har en bra 

relation till arbetskollegorna. 

 Alla är överens om att det är viktigt att arbetet är utformat på ett sätt som passar dem annars 

skulle samtliga söka sig andra arbeten. Flera är nöjda med arbetets utformning. 

Generation X 
 Samtliga anser det viktigt att ha ett intresse för sitt arbete, i vilken utsträckning ett intresse krävs 

varierar mellan respondenterna. 

 Alla anser att lönen, friheten och till viss del status är de viktigaste drivkrafterna till att arbeta. 

 Samtliga skulle vilja spendera mer tid med vänner och flera skulle vilja spendera mer tid med 

vänner om de fick önska. 

 En del är missnöjda med relationen till arbetsgivaren, de saknar engagemang och saker och ting 

tas förgivet. Flera har en bra relation till arbetskollegorna, de umgås även privat. 

 Flera är överens om att det är viktigt att arbetet är utformat på ett sätt som passar dem i annat 

fall skulle samtliga byta arbete. Samtliga är nöjda med arbetets utformning. 

Generation Y 
 Flera anser det viktigt att ha ett intresse för sitt arbete. 

 Alla anser att lönen är den viktigaste drivkrafterna till att arbeta. Flera anser också att friheten är 

viktig. 

 Flera skulle vilja spendera mer tid med vänner och familj. 

 Samtliga har en bra yrkesmässig relation till sin arbetsgivare och flera har en bra relation till 

arbetskollegorna. 

 Samtliga är överens om att det är viktigt att arbetet är utformat på ett sätt som passar och alla 

upplever att de är nöjda med arbetets utformning. 

Tabell 4. Sammanfattning av Arbetsrelaterade värderingar. 
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6. Analys 
_____________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel analyseras och tolkas det empiriska materialet som presenterats i 

föregående kapitel. Analysen ämnar presentera relevant information och koppla denna 

till den teoretiska referensramens modeller, teorier och forskning inom området. 

______________________________________________________________________ 

6.1 Inledning 
Denna studie ämnar skapa en djupare förståelse av hur olika generationers arbetstagare 

upplever att flexibla arbetsvillkor påverkar deras arbetsmotivation. För att uppnå detta 

innehåller analysen tolkningar av vad som framkommit i empirin och en diskussion förs 

kring vad generationerna har gemensamt, hur de skiljer sig åt och vad dessa skillnader 

och likheter kan bero på. Vidare tar vi som tidigare nämnt hänsyn till att individer kan 

påverkas av både åldersrelaterade och generationsrelaterade värderingar. 

 

Liksom diskuterats i samband med studiens vetenskapliga utgångspunkter ämnar denna 

studie kombinera det induktiva och det deduktiva angreppsättet. Den teoretiska 

referensramen utgör därmed grunden till studiens datainsamlingsverktyg vilket är en 

intervjuguide vars teman har baserats på teorier, modeller och forskning inom området. 

I empirin som samlats in har vi tolkat och sökt efter uppfattningar och upplevelser som 

framkommit i intervjuerna och som vi tror är aspekter som påverkats av att 

respondenten har flexibla arbetsvillkor. Dessa aspekter utgör därmed de kategorier 

analysen är strukturerad efter och i varje kategori diskuteras betydelsen av de flexibla 

arbetsvillkoren för de olika generationernas upplevda arbetsmotivation. Diskussionen 

sker genom att empirin sätts i relation till den teoretiska referensramen genom 

applicering av dess modeller och teorier samt genom att jämföra vår empiri med vad 

tidigare forskning kommit fram till. Målet är dock inte att utvärdera empirin utan istället 

föra en diskussion och reflektera över de skillnader och likheter empirin har med den 

teoretiska referensramens olika delar. Utifrån de mönster och samband som framträder 

mellan kategorierna nedan ämnar vi få fördjupad kunskap och vidareutveckla teorin 

inom de för studien relevanta forskningsområdena. 

6.2 Sociala aspekter 
Ur empirin kan vi utläsa att flera sociala aspekter i den anställdes tillvaro påverkas av 

flexibla arbetsvillkor och att det finns skillnader mellan generationerna gällande hur den 

sociala kontakten med kollegor ser ut och värdesätts. Detta har betydelse för 

arbetsmotivationen och påverkar därmed i vilken utsträckning friheten utnyttjas. I 

vilken omfattning respondenterna nyttjar det fria arbetsupplägget varierar, empirin visar 

att det finns skillnader mellan hur mycket individerna utnyttjar det inom varje 

generation. Den gemensamma nämnaren är dock att flertalet av respondenterna känner 

sig bundna till arbetsplatsen på grund av inplanerade möten vilket därmed är orsaken till 

att de flexibla arbetsvillkoren inte utnyttjas mer. Resultatet visar att individer inom 

Rekordgenerationen nyttjar det i minst utsträckning. Förutom att de känner sig bundna 

av möten visar sig en anledning vara dåligt samvete över att vara ifrån arbetsplatsen och 

oro om vad andra ska tro om dem, denna oro är en social aspekt då vi menar att den 

antyder att individen upplever socialt tryck från omgivningen. Det dåliga samvetet och 

plikttrogenheten generationen uppvisar går i linje med vad Earle (2003, s. 246) skriver 

om att de föredrar ansvar i arbetet och att de genomgående under sitt arbetsliv haft 
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övertygelsen att ju hårdare de arbetat desto högre i karriärstegen har de kommit. 

Samtliga respondenter ur Rekordgenerationen har positioner som innebär ledarskap 

eller chefskap vilket i och för sig kan vara en slump i detta fall men som också kan 

spegla att de arbetat hårt för att klättra högre på karriärstegen. Det kan förstås också 

bero på att de haft decennier på sig att samla arbetslivserfarenhet och klättra 

karriärmässigt.  

 

Generation X utnyttjar flexibiliteten i större utsträckning än Rekordgenerationen, men 

föredrar samtidigt den sociala kontakten som ges av att vara på arbetsplatsen vilket är en 

anledning till att de inte utnyttjar friheten att till exempel arbeta hemifrån varje dag. 

Inom Generation X upplevs även liksom i Rekordgenerationen en känsla av social press 

från arbetskollegorna att de ska vara på arbetsplatsen, vilket gör att de drar sig för att 

arbeta hemifrån. Även om dessa sociala aspekter gör att respondenterna i Generation X 

föredrar att arbeta på arbetsplatsen nämns flera gånger att effektiviteten och 

produktiviteten ofta är högre vid arbete hemifrån. Flera respondenter upplever att 

arbetsmiljön är lugn och lättare att koncentera sig i eftersom kollegor då inte kan störa 

och avbryta arbetet. Empirin går därmed i linje med Baltes et al. (1999, s. 505) slutsats 

att flexibla arbetsvillkor har en positiv påverkan på den anställdes produktivitet.  

 

Vidare visar det empiriska resultatet att Generation Y är den generation som utnyttjar de 

flexibla arbetsvillkoren mest, de arbetar mest hemifrån och utnyttjar tidsflexibiliteten 

mest men värdesätter samtidigt i likhet med Generation X den sociala kontaken som ges 

av att vara på arbetet. Kopplat till SST har det så kallade tidsperspektivet betydelse för 

individens preferenser, och i valet av socialt umgänge prioriteras nya sociala kontakter 

och kunskapsrelaterade mål om individen uppfattar sig ha en lång tidshorisont medan en 

kortare tidshorisont gör att nära sociala kontakter prioriteras (Carstensen, 2006, s. 110). 

Vidare skriver Yeung et al. (2013, s. 3) att äldre anställda presterar bättre och uppvisar 

mer tillfredsställelse i situationer omgivna av andra anställda där deras emotionella 

behov för sociala och personliga kontakter uppfylls mer än i osociala miljöer. Enligt 

SST och Yeung et al. bör Rekordgenerationen vara den generation som föredrar att 

arbeta på arbetsplatsen mest på grund av den sociala kontakten, detta är dock inget som 

vår empiri visar utan vi tolkar istället att Generation X och Y har ett större socialt behov 

som tillgodoses på arbetsplatsen. Det kan dock också förklaras av SST genom att yngre 

generationerna har längre tid kvar i arbetslivet och föredrar arbetsplatsen och den 

sociala kontakten samt stimulansen som fås där i form av möten med nya kunder samt 

nya och gamla kollegor. Vidare kan vi utläsa ur det empiriska materialet att Generation 

X och Y beskriver deras relationer till arbetskollegorna som bra och att flera av dem 

faktiskt umgås även privat, detta kan vara en ytterligare anledning till att de vill arbeta 

på arbetsplatsen. 

 

Vi har konstaterat att den sociala kontakten som driver Generation X och Y till att 

spendera mer tid på arbetsplatsen inte är den faktor som gör att Rekordgenerationen 

befinner sig så pass mycket på arbetsplatsen som de faktiskt gör. Det empiriska 

materialet visar att Rekordgenerationen i likhet med Generation X och Y har en god 

kontakt med sina arbetskollegor, men de uttrycker sig inte på sådant vis att det är 

relationen till arbetskollegorna som gör att de väljer att spendera den största tiden på 

arbetsplatsen. Vi kan då fråga oss vad orsaken är till att de inte utnyttjar denna 

flexibilitet mer. Parment (2008, s. 14) beskriver att är Rekordgenerationen uppvuxen i 

en funktionellt tilldelad tillvaro med väl avgränsade arbetsuppgifter, detta kan ha haft en 

påverkan på individernas arbetssätt. Till exempel beskriver Calhoun (2005, s. 470) att 
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Rekordgenerationen föredrar detaljerade processer och god struktur i arbetet. Detta kan 

vara underliggande faktorer som gör att Rekordgenerationen vill vara på arbetsplatsen, 

tillsammans med det tidigare diskuterade sociala tryck att vara på arbetsplatsen 

respondenterna upplever.  

6.3 Fritid och gränslöshet 
Empirin visar att Rekordgenerationen inte anser att arbetet är det viktigaste i livet utan 

de försöker att ta vara på fritiden och behöver inte bevisa lika mycket som förr genom 

hårt arbete. Detta överensstämmer inte med Calhouns (2005, s. 470) forskning som 

visar att Rekordgenerationen lever för att arbeta och ser arbetet som deras liv. Även 

Generation X prioriterar fritiden högt och arbetar för att få en fritid med kvalitet 

eftersom det är den de anser sig leva för. De beskriver att det är mentalt skönt att styra 

själv över tid och plats, effektiviteten förbättras och det är ett verktyg för att hinna med 

privatlivets åtaganden och nöjen. Detta är i enlighet med Earles (2003, s. 247) åsikt att 

överlag fokuserar Generation X mer på hur arbetet påverkar deras privatliv än arbetet i 

sig självt. Generation Y skiljer sig något från övriga då de uppger att de värderar fritiden 

högt men samtidigt har de svårt att släppa arbetet och vara lediga. Det empiriska 

materialet skiljer sig därmed från Twenges (2010, s. 204) beskrivning där Generation Y 

har lägre arbetsmoral än äldre generationer och fritid värderas högre än arbetet. 

 

Det är intressant att se hur Generation Y skiljer sig från de andra generationernas 

värderingar om fritiden och från den teoretiska referensramen. Trots att Generation Y 

värderar fritiden högt så ges det indikationer på att arbetet också är en viktig del av 

deras liv eftersom flera av respondenterna känner att de inte kan släppa taget och vara 

helt lediga. En förklaring till detta kan vara det som Parment (2008, s. 120) beskriver att 

Generation Y är mer ambitiösa och lägger stor vikt vid valen de gör i livet för att de 

skall vara meningsfulla och ha betydelse för den framtida karriären. En respondent ur 

Generation Y hoppas att framtiden kommer se annorlunda ut, med en klar gräns mellan 

fritid och arbetslivet eftersom denne då ser sig själv högre upp i karriärsstegen och inte 

behöver arbeta lika hårt som dagsläget. 

 

Empirin visar alltså att samtliga generationer värderar fritiden högt. Det är därför av 

intresse att se hur de olika generationerna upplever att fritiden påverkas av flexibla 

arbetsvillkor. Detta eftersom sådana villkor kan ha betydelse för arbetsmotivationen om 

dessa gör att arbetet upplevs som gränslöst och det uppstår en obalans mellan arbetsliv 

och privatliv.   

 

Rekordgenerationen uppfattar att det fria arbetsupplägget har en negativ påverkan på 

balansen mellan arbetsliv och privatliv, en del av dem känner att de skulle vilja arbeta 

mindre för att kunna spendera mer tid med familj och vänner. Kraven upplevs nämligen 

som högre vid arbete hemifrån och upplevelsen är att arbetsupplägget gör att privatlivet 

blir eftersatt även om en skiljelinje mellan sfärerna eftersträvas för att göra arbetet 

mindre gränslöst. Med stöd av Calhouns (2005, s. 470) slutsats att Rekordgenerationen 

föredrar detaljerade processer och god struktur i arbetet anser vi det inte förvånande att 

Rekordgenerationen enligt vårt empiriska material är de som utnyttjar de fria 

arbetsvillkoren minst. Detta indikerar att de inte känner samma behov av flexibla 

arbetsvillkor och får en bättre balans av att arbeta på ett traditionellt sätt med tydlig 

struktur i tid och rum. 
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Generation Y är som tidigare nämnt de som utnyttjar de flexibla arbetsvillkoren mest 

och är ganska överens om att friheten medför att arbetet blir väldigt gränslöst. Detta är 

också något Allvin et al. (2006, s. 18) menar kan vara ett problem då arbetstagarens 

ökade egna ansvar över arbetet ger upphov till gränsdragningsproblem mellan arbetsliv 

och privatliv. Empirin visar att respondenterna har svårt att koppla bort arbetet och 

möjligheten att själv styra över tiden resulterar i övertidsarbete vilket påverkar balansen 

negativt. Vidare beskriver flera av respondenterna inom Generation Y att de skulle vilja 

ha möjlighet att spendera mer tid med familj och vänner, vilket de inte har möjlighet att 

göra idag i den utsträckning de önskar. Respondenterna tycker dock att detta vägs upp 

av att friheten ger möjligheter att anpassa arbetet efter personliga preferenser och behov 

vilket påverkar balansen positivt. Trots nackdelarna uppvisar alltså respondenterna en 

positiv inställning till det fria arbetsupplägget då det upplevs praktiskt, skönt och ses 

nästintill som en nödvändighet.  

 

Nöjdast över hur det fria arbetsupplägget påverkar balansen mellan arbetsliv och 

privatliv är Generation X, den goda balansen upplever de skapar mindre stress och 

press. Trots att respondenterna är nöjda med balansen finns det en önskan hos samtliga 

om att kunna spendera mer tid med familj och vänner. Vidare uppger respondenterna att 

denna balans inte alltid har varit bra utan har skapats genom att de lärt sig ha disciplin 

och att hantera och acceptera arbetets gränslösa karaktär. Glass (2007, s. 100) menar 

att en balans mellan arbete och fritid är en viktig faktor i livet för Generation X och 

individerna beskrivs som mer skeptiska, mindre lojala och starkt oberoende. Likt Earle 

(2003, s. 247) skriver antyder det empiriska materialet att flexibilitet är en nyckelfaktor 

för motivationen och en av respondenterna är till och med villig att gå ned i lön för att 

ha möjligheten att få flexibla arbetsvillkor. För att summera menar vi att empirin visar 

att Generation X och Y har värderingar och attityder som gör att de i större utsträckning 

än Rekordgenerationen föredrar och finner tillfredsställelse med flexibla arbetsvillkor. 

Detta då sådana villkor visat sig ha en positiv effekt på den upplevda 

arbetsmotivationen som överstiger den negativa inverkan gränslösheten kan ha på deras 

balans mellan arbetsliv och privatliv.  

6.4 Självbestämmande och beslutsfrihet 
Vår empiri antyder att flexibla arbetsvillkor som innebär självbestämmande över 

arbetets upplägg leder till mer tillfredsställelse vid ett bra resultat eftersom den anställde 

tagit större personligt ansvar. Detta pekar på att självbestämmande är en viktig aspekt 

för att förstå arbetsmotivation. Den ökade tillfredsställelsen kan förstås med hjälp av 

JCM (Hackman & Oldham, 1980, s. 73) och de tre psykologiska tillstånden som i 

modellen beskrivs måste vara uppfyllda för att arbetsmotivation ska kunna utvecklas 

och bibehållas. Vår empiri visar att det finns både skillnader och likheter mellan 

generationerna angående hur de flexibla arbetsvillkoren påverkar dessa tillstånd. 

 

Samtliga generationernas respondenter uppger att de känner personligt ansvar över sina 

arbetsuppgifter. Därmed uppfyller respondenterna det första tillståndet i JCM som 

innebär att den anställde måste känna personligt ansvar för resultatet av arbetet. Detta 

för att kvaliteten av detsamma ska kunna tillskrivas personen och leda till stolthet om 

resultatet är bra eller ledsenhet om resultatet är dåligt (Hackman & Oldham, 1980, s. 

72). Vidare visar empirin att respondenterna känner stor frihet att bestämma över 

arbetets upplägg i tid och rum och därmed upplever sig ha autonomi vilket enligt 

Hackman & Oldham (1976, s. 258) innebär att den anställde har frihet, självständighet 

och möjlighet att själv schemalägga arbetet och bestämma hur uppgiften ska utföras.  



67 

 

 

Vår föreställning att inga tydliga skillnader mellan generationerna finns vad gäller 

betydelsen av flexibla arbetsvillkor för det personliga ansvaret. Empirin visar alltså inte 

att det personliga ansvaret ökar av att erbjudas flexibla arbetsvillkor, däremot menar vi 

att respondenterna upplever ökad tillfredsställelse av att ha presterat bra när de känner 

personligt ansvar och självbestämmande över arbetsuppgiften. I detta avseende 

bekräftar alltså vår empiri att autonomi liksom Hackman och Oldham (1980, s. 79) 

skriver är en dimension eller karaktärsdrag av arbetet som kan kopplas till det 

psykologiska tillståndet personligt ansvar. 

 

En annan intressant aspekt angående hur de flexibla arbetsvillkoren påverkar den 

anställdes jobbtillfredsställelse kan kopplas till faktorer i krav-kontrollmodellen. Vår 

tolkning av modellen ger att autonomi i det här avseendet kan kopplas till kontrollen 

över det egna arbetet, det vill säga den anställdes beslutsfrihet vilket vi använder som en 

synonym till självbestämmande. Enligt Karasek (1979, s. 287) kommer den psykiska 

påfrestningen från två aspekter i arbetsmiljön varav den ena är bredden av beslutsfrihet 

och den andra är arbetets krav på den anställde. Hanson (2004, s. 7) skriver att 

påfrestande arbetsvillkor och ohälsa skapas när det är obalans mellan dessa två aspekter. 

 

Samtliga respondenter upplever att de känner krav från arbetsgivaren, dessa krav är 

dock olika omfattande och uppfattas olika. En gemensam beskrivning av kraven är att 

respondenterna upplever en viss tidspress och stress, de uppfattas som höga men inte 

orimligt höga. Om respondenterna utsätts för höga krav under en period visar vår empiri 

att flertal respondenter inom Rekordgenerationen och Generation X är överens om att de 

vill ha möjligheten att kunna arbeta mer självständigt. Alltså ha större beslutsfrihet, till 

exempel genom att arbeta ännu mer hemifrån och inte känna sig bundna eller fastlåsta 

till arbetet. Detta kan förstås av krav- kontrollmodellen då sambanden mellan höga krav 

och lågt välbefinnande enligt denna reduceras om beslutsutrymmet är stort vilket 

innebär att beslutsfriheten fungerar som en modererande kraft. Empirin visar därmed 

liksom Shultz et al. (2010, s. 38) skriver att om arbetet innebär höga nivåer av autonomi 

hjälper detta till att minska den arbetsrelaterade stressen.  

 

Rekordgenerationen upplever att deras produktivitet ökar när de själva bestämmer 

arbetsupplägget, att arbetsuppgifterna då känns roligare och mer stimulerande. Vidare 

vill Rekordgenerationen när kraven är höga även ha möjligheten att kunna delegera 

arbetsuppgifter till andra för att underlätta arbetsbördan. Självklart kan respondenternas 

delegering kopplas till att de har olika former av chefsbefattningar, men då även chefer 

har egna arbetsuppgifter tolkar vi det som att det är dessa som i högre grad delegeras till 

andra när kraven upplevs höga. Generation Y och delar av Generation X föredrar att ha 

en bättre struktur i arbetet under perioder då kraven är höga, detta genom 

prioriteringslistor och ett mer organiserat arbete. Vidare uttrycker respondenter från 

dessa generationer att de föredrar bättre styrning i form av ledarskap som kan ta 

ställning till vad som behöver prioriteras, de uttrycker alltså inte ett större behov av 

beslutsfrihet när kraven upplevs höga även om de enligt Calhoun (2005, s. 470) föredrar 

mer frihet i arbetet. Flera av respondenterna i Generation Y uppger att uppgifter skjuts 

på och tar längre tid när arbetets utförande inte styrs av arbetsgivaren vilket de dock 

kompenserar med att jobba fler timmar. Vår tolkning är att detta kan kopplas till det 

tidigare diskuterade problemet med gränslöst arbete som denna generation känner. 

Deras fria arbetsupplägg i tid och rum gör det möjligt att lägga mer tid på varje 

arbetsuppgift vilket sänker tidseffektiviteten och produktiviteten då färre uppgifter ges 
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mer tid. Eftersom individer ur denna generation samtidigt beskrivs som ambitiösa av 

Parment (2008, s. 120) och resultatfokuserade enligt Calhoun (2005, s. 470) kan det 

förklara varför respondenterna i vår empiri arbetar såpass mycket övertid och har svårt 

att släppa arbetet. 

 

Den äldre generationen föredrar alltså att delegera och arbeta självständigt med stor 

beslutsfrihet snarare än liksom de yngre styras, prioritera och strukturera. Detta menar 

vi delvis kan förstås av att äldre enligt Wang och Chen (2006, s. 586-587) har en 

reducerad kognitiv förmåga att hantera en hög nivå av mental belastning till exempel att 

hantera en stor mängd information eller snabba kognitiva processer vilket gör att de 

delegerar delar av arbetet till andra i högre utsträckning. Äldre har också enligt Shultz et 

al. (2010, s. 39) ett större behov av kontroll över arbetet jämfört med yngre för att 

minska nivån av stress som kraven genererar. Utifrån detta bidrar flexibla arbetsvillkor 

som ger den anställde högre grad av kontroll och beslutsfrihet i arbetet vid höga krav 

mer till de äldre anställdas jobbtillfredsställelse och därigenom motivation än de yngres. 

 

Att samtliga respondenter inom de olika generationerna känner att de har ganska stor 

eller stor beslutsfrihet tyder på att deras arbete kan beskrivas vara det Karasek och 

Theorell (1990, s. 35) beskriver som ett aktivt arbete, då vår tolkning är att 

respondenterna samtidigt upplever kraven från arbetsgivaren som höga. Karasek och 

Theorell (1990, s. 35) förklarar att denna typ av arbete är den mest utmanande, men att 

det inte har några negativa effekter på individens psykiska hälsa. Vår tolkning av 

empirin är dock att några av respondenterna faktiskt upplever en form av psykisk ohälsa 

till följd av stress. Övriga och flertalet av respondenterna upplever dock inga negativa 

effekter vilket enligt Karaseks krav-kontrollmodell förklaras av att individernas förmåga 

att lära och växa främjas av det aktiva arbetet. Detta ökar enligt modellen 

produktiviteten i arbetet och individer känner mindre stress vilket i kombination med att 

de ges möjlighet att ta sig an nya utmaningar skapar en effektiv 

problemlösningsförmåga (Karasek & Theorell, 1990, s. 35-36). För att summera 

diskussionen kring balansen i krav-kontrollmodellen menar vi att det empiriska 

materialet tyder på att de flesta inom Rekordgenerationen, Generation X och Generation 

Y nöjda med balansen mellan beslutfrihet och kraven som arbetsgivaren ställer. Den 

respondenten med avvikande åsikt upplever att det finns obalans och menar att det beror 

på att kraven är nästintill obefintliga och att det krävs mer styrning från arbetsgivarens 

sida för att balansen skall bli bättre. 

6.5 Återkoppling och stöd 
Det empiriska materialet visar att Rekordgenerationen och Generation Y upplever att de 

får återkoppling på ett eller annat sätt med information om hur deras prestationer 

granskats och mätts, exempelvis genom årliga uppföljningssamtal. Vad gäller 

Generation X upplever däremot en del av dem missnöje över bristen på återkoppling, 

och stöd. Vi menar att den anställdes upplevelse huruvida den återkoppling som ges är 

tillräcklig eller ej är av intresse då det har betydelse för arbetsmotivationen. Detta 

eftersom nästa psykologiska tillstånd i JCM innebär att individen måste ha vetskap om 

resultatet av sitt arbete för att kunna avgöra om prestationen är bra eller dålig och 

därmed känna sig glad respektive missnöjd (Hackman & Oldham, 1980, s. 72). Arbetet 

måste alltså för att uppfylla tillståndet enligt modellen vara utformat på ett sätt som ger 

återkoppling och stöd till den anställde (Hackman & Oldham, 1980, s. 80).  
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Som nyss nämnt visar vår empiri att detta tillstånd inte är uppfyllt för en del av 

respondenterna i Generation X vilket lett till missnöjdhet. Detta missnöje kan jämföras 

med Earles (2003, s. 247) slutsats att denna generation är villig att arbeta väldigt hårt 

men bara så länge deras arbete är uppskattat och värdesatt. Respondenterna är av 

uppfattningen att alltför mycket arbete hemifrån eller på annan plats än kontoret är 

negativt då det kan leda till distansering från verksamheten, exempelvis genom 

kollegors ifrågasättande, avsaknaden av naturliga pauser och en ökad press från 

förväntningar att ständigt leverera. Missnöjet som uttrycks inom Generation X angående 

att distansarbetet kan skapa isolering och avsaknad av erkännande, beröm och feedback 

är nackdelar som på liknande sätt beskrivs av Baker et al. (2007, s. 42) som använder 

JCM för att studera sambanden mellan distansarbete och arbetets karaktär. Slutsatsen 

var att dimensionen återkoppling och stöd till den distansarbetande anställde har störst 

samband med resultatet i form av arbetstillfredsställelse (Baker et al., 2007, s. 49). 

 

På liknande sätt belyser krav-kontrollmodellen vikten av att den anställde får 

återkoppling angående sina prestationer. Modellen har nämligen en dimension i form av 

socialt stöd i arbetet då denna aspekt anses påverka arbetstagarens psykiska hälsa 

(Johnson & Hall, 1988, s. 1341). Socialt stöd i arbetet refererar till socialt samspel 

mellan arbetskollegor och arbetsledare, att den anställde har en bra relation till såväl 

kollegorna som chefen och får återkoppling på utförda prestationer (Karasek & 

Theorell, 1990, s. 69).  

 

Empirin visar att Rekordgenerationen och Generation Y upplever att de har en tämligen 

yrkesmässig relation till chefen och är nöjda med den, de får förtroende och frihet 

samtidigt som de guidas i rätt riktning. Vad gäller Generation X är däremot en del av 

respondenterna missnöjda med relationen och beskriver chefen som oengagerad och att 

de tas för givet. Johnson och Hall (1988, s. 1341) menar att det sociala stödet har 

betydelse för nivån av anspänning i arbetet och att arbetare med lägst arbetsrelaterat 

socialt stöd har högre arbetsanspänning. Flexibla arbetsvillkor anser vi kan kopplas till 

detta då Gajendran & Harrison (2007) skriver att distansarbete kan leda till en 

försämrad relation medarbetarna emellan. Vår föreställning är att det i detta avseende 

går att se ett mönster i empirin då respondenter i Generation X som saknar socialt stöd 

också uppger att de känner stress, eller enligt modellen anspänning. Den ena av dem på 

grund av att det fria arbetet innebär att chefen alltid förväntar sig att resultat ska 

levereras och den andra på grund av att det fria arbetet hemifrån och bristen på kontakt 

med kollegor ökar den upplevda stressen. 

 

Att Generation X är den enda generationen i vår empiri där respondenter upplever 

missnöje över bristen på återkoppling och stöd är i och för sig som tidigare nämnt i linje 

med Earles (2003, s. 247) slutsats att individer i denna generation är villiga att arbeta 

väldigt hårt men bara så länge deras arbete är uppskattat och värdesatt. Dock anser vi att 

betydelsen av att genom erkännande och återkoppling få vetskap om resultatet av sitt 

arbete inte är en viktigare aspekt för Generation Xs arbetsmotivation än övriga 

generationers motivation. Att respondenterna i Generation X känner otillfredsställelse 

tolkar vi därför bero att de är de enda i empirin som faktiskt inte får någon återkoppling 

snarare än på generationstillhörighet. 
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6.6 Meningsfullhet 
Ur det empiriska materialet framkommer att samtliga respondenter ur de tre 

generationerna upplever sitt arbete som meningsfullt, dock antyder empirin att det finns 

vissa skillnader mellan generationerna angående vad som anses göra arbetet 

meningsfullt. Vi anser att den anställdes värderingar av vad som är meningsfullt är 

viktiga att beakta för att förstå huruvida denne upplever sig motiverad till arbetet. Detta 

styrks av JCM vars tredje tillstånd innebär att den anställde för att bli motiverad till 

arbetet måste uppfatta detsamma som meningsfullt utifrån sina individuella värderingar 

av vad som har mening, är värdefullt och givande (Hackman & Oldham, 1976, s. 256). 

Vidare skriver Hein (2012, s. 148) att en medarbetares motivation beror på hur väl 

dennes värderingar överensstämmer med arbetets utformning. Detta menar vi indikerar 

att arbetets utformning i form av flexibla arbetsvillkor och överensstämmelsen med den 

anställdes arbetsrelaterade värderingar om vad som är meningsfullt är viktiga aspekter 

för att förstå arbetsmotivation. 

 

Empirin visar att samtliga respondenter i de tre generationerna upplever att det är viktigt 

med intresse för att kunna genomföra arbetet eftersom det fungerar som en 

motivationshöjare som gör att arbetet upplevs som mer meningsfullt. Att vi inte ser 

någon utmärkande skillnad mellan generationerna i detta avseende överensstämmer med 

Twenges (2010, s. 205) slutsats att de inre arbetsrelaterade värderingarna såsom att 

finna mening och intresse för sitt arbete är viktigt för samtliga generationer. 

Respondenterna ur Rekordgenerationen upplever arbetet som meningsfullt och att 

mening innebär att arbeta för resultat som gör andra nöjda och som är till nytta och 

glädje samt att vara del av ett sammanhang eller viktig process. Empirin visar att även 

Generation X upplever sitt arbete som meningsfullt men vår tolkning är att de samtidigt 

har svårt att sätta fingret på vad ett meningsfullt arbete innebär, de är dock överrens om 

att ett arbete kan vara meningsfullt utan att rädda liv. Generation Y skiljer sig något från 

de övriga generationerna då de i högre grad uttrycker att det är viktigt att arbetet är 

meningsfullt och innebär utveckling, både av sig själva och av andra samt att det 

handlar om att göra skillnad. Detta går i linje med vad Earle (2003, s. 248) skriver om 

att denna generation kräver mer av sitt arbete och av arbetsplatsen än tidigare 

generationer. Det inte ses som enbart som ett sätt att försörja sig utan mer som något 

som måste ha ett inneboende värde i form av innehåll, utvecklingsmöjligheter, 

erkännande och social kontakt. På liknande sätt stämmer empirin med vad Parment 

(2008, s. 19-21) skriver om att Generationen Y karaktäriseras genom individernas 

självsäkerhet och vilja att göra skillnad och bidra till ett bättre samhälle och samtidigt 

uppnå en egen tillfredsställelse.  

 

Som nyss nämnt är de inre arbetsrelaterade värderingarna såsom att finna mening och 

intresse för sitt arbete viktiga drivkrafter för samtliga generationer. Däremot är vår 

tolkning av empirin i linje med Twenges (2010, s. 204) slutsats att de yttre drivkrafterna 

till att arbeta skiljer sig åt mellan generationerna. Den viktigaste gemensamma 

drivkraften för Rekordgenerationen är att kunna ha stor frihet i arbetet, till exempel 

möjligheten att styra sina dagar själv. De var också överens om att status inte är en 

viktig drivkraft och att ny kunskap inte är den största drivkraften men är ändå av vikt. 

Generation X däremot anser att status är en drivkraft till viss del och är vidare eniga om 

att de viktigaste drivkrafterna till att arbeta är lön och frihet. Flera av respondenterna 

uttrycker att en ytterligare drivkraft till att arbeta är för att kunna ha en fritid med 

kvalitet. Empirin antyder därmed likt Earle (2003, s. 247) skriver att Generation X 

överlag fokuserar mer på hur arbetet påverkar deras privatliv än arbetet i sig självt. Likt 
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övriga generationer anser Generation Y frihet är en viktig drivkraft som bör ingå i 

arbetet men också att lönen är viktig samt att arbetet ger mening i form av utveckling. 

På liknande sätt beskriver Martin och Tulgan (2006, s. 57) att denna generation strävar 

efter att arbeta med något de finner meningsfullt och att tjäna en hög lön redan i 

trettioårsåldern.   

 

Sammanfattningsvis kan vi se att respondenternas arbetsrelaterade värderingar skiljer 

sig åt en del angående vad som anses vara ett meningsfullt arbete och deras drivkrafter 

till att arbeta. Som tidigare nämnt skriver Hein (2012, s. 148) att en medarbetares 

motivation beror på hur väl dennes värderingar överensstämmer med arbetets 

utformning eftersom en bra matchning leder till hög inre motivation och goda resultat 

för organisationen. Att människor från olika generationer uppvisar olika arbetsrelaterade 

värderingar bör därmed tas hänsyn till när arbetet utformas (Yeung et al., 2013, s. 3). 

Även om vår empiri visar att värderingarna skiljer sig åt är det gemensamma för 

samtliga generationer att arbetets utformning i form av flexibla arbetsvillkor upplevs 

tillfredsställande. Vår tolkning är att detta antyder att respondenterna upplever 

arbetsmotivation till följd av att deras värderingar matchas av det fria arbetsupplägget. 

Flertalet respondenter ur samtliga generationer uppger dock att de i annat fall inte skulle 

trivas och därför söka sig till en annan arbetsplats. Vi kan därför inte utifrån våra 

resultat likt Krumm et al. (2013, s. 547) slå fast att äldre anställdas jobbtillfredsställelse 

påverkas mer negativt än yngres när deras behov och värderingar inte matchas av 

arbetets och arbetsplatsens utformning. 
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7. Slutsatser 
______________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel kommer studiens slutsats att presenteras genom att besvara studiens 

problemformulering och syfte baserad på ovanstående analys. Vidare kommer studiens 

teoretiska bidrag och praktiska rekommendationer att redogöras för. Avslutningsvis ges 

förslag till framtida forskning inom ämnet och studiens samhälleliga och etiska 

implikationer presenteras. 

______________________________________________________________________ 

 

Hur olika generationers arbetstagare upplever de flexibla arbetsvillkorens inverkan på 

deras arbetsmotivation är problemformuleringen med syftet att utveckla förståelsen för 

hur en arbetstagare upplever flexibla arbetsvillkor. Vi vill få insikt i hur självständigt 

utformande av arbetets upplägg i tid och rum påverkar arbetsmotivationen för olika 

generationer av arbetstagare i Sverige.  

 

Våra resultat visar att flexibla arbetsvillkor totalt sett har en positiv inverkan på den 

upplevda arbetsmotivationen hos anställda inom alla de tre studerade generationerna. På 

vilket sätt de flexibla arbetsvillkoren påverkar arbetsmotivationen ser dock olika ut 

mellan generationerna eftersom ålders- och generationsrelaterade värderingar har 

betydelse för vad den anställde föredrar och finner tillfredsställande. De mest intressanta 

skillnaderna våra resultat uppvisar rör aspekterna sociala aspekter, fritid och 

gränslöshet, självbestämmande och beslutsfrihet, återkoppling samt meningsfullhet. 

 

För det första visar våra resultat att samtliga generationer upplever att sociala aspekter 

har betydelse för huruvida flexibla arbetsvillkor är motiverande eller inte. Generation X 

och Y arbetar i stor utsträckning på arbetsplatsen även fast de genom sina flexibla 

arbetsvillkor har möjlighet att arbeta på annan plats. Detta antyder att deras 

arbetsmotivation påverkas positivt av den sociala kontakten som ges av att vara på 

arbetsplatsen omgiven av kollegor. Rekordgenerationen talar om sociala aspekter i form 

av socialt tryck från omgivningen. De upplever oro och dåligt samvete över vad 

arbetskollegor ska tycka om de inte är på arbetet och föredrar därför att arbeta på 

arbetsplatsen. Slutsatsen är alltså att flexibla arbetsvillkor inte påverkar 

arbetsmotivationen positivt i fråga om sociala aspekter.  

 

Resultaten påvisar att både Rekordgenerationen och Generation Y tycker att balansen 

mellan arbetsliv och privatliv påverkas negativt av flexibla arbetsvillkor. 

Rekordgenerationen som utnyttjar flexibiliteten minst gör det alltså för att balansen och 

därmed arbetsmotivationen blir högre av att arbeta mer strukturerat. Generation Y 

utnyttjar flexibiliteten i störst utsträckning trots att de upplever att arbetet blir gränslöst 

för att de liksom Generation X tycker att friheten att bestämma arbetsupplägget själv är 

en nyckelfaktor för motivationen. Den positiva effekten flexibla arbetsvillkor har på 

Generation X och Ys upplevda arbetsmotivation överstiger alltså den negativa inverkan 

gränslösheten har på deras balans mellan arbetsliv och privatliv.  

 

Resultaten visar att Rekordgenerationen och Generation X upplever att deras 

produktivitet ökar vid självbestämmande över arbetsupplägget och att arbetsuppgifterna 

då känns mer stimulerande. När arbetet ställer höga krav på den anställde föredrar 

Rekordgenerationen att arbeta mer självständigt med stor beslutsfrihet medan 
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Generation Y istället föredrar mer styrning och struktur. Detta stämmer överens med 

tidigare forskning som anser att äldre har ett större behov av kontroll över arbetet, det 

vill säga större beslutsfrihet jämfört med yngre för att minska nivån av stress som 

arbetets krav genererar. Generation Y uppvisar likt övriga generationer tillfredsställelse 

av självbestämmande men upplever däremot att produktiviteten påverkas negativt. 

Paralleller kan här dras till ovan diskuterade aspekter då Generation Y även fast de 

motiveras av frihet uttrycker att de behöver styrning och struktur för att bli effektiva och 

produktiva. Flexibla arbetsvillkor och gränslösheten det medför leder därför till 

övertidsarbete då generationen samtidigt är resultatinriktad och ambitiös. Flexibla 

arbetsvillkor bidrar alltså när kraven är höga mer till arbetsmotivation för de äldre 

anställda ur Rekordgenerationen än de yngre ur Generation Y. 

7.1 Studiens teoretiska bidrag 

Liksom nämnt i det inledande kapitlet har tidigare forskning och studier hittills inte 

fokuserat på att förena arbetsmotivation, flexibla arbetsvillkor och 

generationstillhörighet. Det teoretiska bidraget är att studien vidareutvecklar existerande 

teorier inom området genom att öka förståelsen för hur skillnader i värderingar gör att 

de flexibla arbetsvillkorens inverkan på aspekter i arbetslivet och privatlivet upplevs 

och värdesätts på olika sätt beroende på generationstillhörighet.     

 

Med utgångspunkt från vår analys och slutsatserna menar vi att generationerna i flera 

avseenden skiljer sig åt ifråga om vad som föredras och genererar arbetsmotivation 

vilket redogörs för ovan. Vi ser dock också att generationerna på många sätt liknar 

varandra och att individer inom samma generation kan ha olika uppfattningar. Med 

detta sagt kan vi dra slutsaten att en individs arbetsmotivation påverkas av en rad olika 

aspekter utöver generationstillhörighet såsom till exempel dennes familjesituation, 

karriärsmål och personlighetstyp.    

 

Studien bekräftar tidigare forskning angående att flexibla arbetsvillkor inverkar positivt 

på den anställdes upplevda arbetsmotivation då detta är något samtliga generationer 

uppvisar. Vidare bekräftas samtidigt att individer kan uppleva en ökad press och ansvar 

till följd av flexibla arbetsvillkor. Denna motsägelse förklaras genom att individerna 

upplever att fördelarna det fria arbetsupplägget medför väger tyngre än ovan nämnda 

nackdelar.  

 

Tidigare forskning slår fast att äldre anställdas jobbtillfredsställelse påverkas mer 

negativt än yngres när deras behov och värderingar inte matchas av arbetets och 

arbetsplatsens utformning, vilket denna studies resultat avviker från. Istället 

framkommer att flertalet respondenter ur samtliga generationer utan denna frihet inte 

skulle trivas och därför söka sig till en annan arbetsplats. Detta antyder att det inte finns 

någon skillnad mellan generationerna i fråga om vilken som påverkas mest negativt.  

7.2 Studiens praktiska bidrag 

Studien har även som syfte att bidra praktiskt med kunskap till organisationer hur de 

utifrån sina anställdas generationstillhörighet kan utforma ett arbetssätt som ger 

motiverande medarbetare eftersom detta kan ge viktiga konkurrensfördelar. Denna 

kunskap är värdefull för många organisationer då teknologi och IT har revolutionerat 

dagens samhälle och arbetsmarknad och arbetsplatser med flexibla arbetsvillkor såsom 

flextid har ökat.  
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Vi kan utifrån vår analys konstatera att det är viktigt att arbetets utformning i form av 

flexibla arbetsvillkor matchar den anställdes värderingar för att skapa arbetsmotivation. 

Den anställde måste nämligen för att bli motiverad uppfatta arbetet som meningsfullt 

utifrån sina individuella värderingar av vad som har mening, är värdefullt och givande. 

 

Studiens resultat visar att respondenterna inom alla tre generationerna upplever sitt 

arbete som meningsfullt och att deras arbetsrelaterade värderingar överensstämmer med 

arbetets flexibla utformning. Resultaten visar dock att generationerna värderar 

drivkrafterna till arbetet något olika. Vi rekommenderar därför organisationer som har 

arbetstagare från olika generationer att tillämpa ett flexibelt arbetssätt där varje 

generations olika arbetsrelaterade värderingar tillgodoses för att höja de anställdas 

arbetsmotivation.  

 

Arbetsgivare bör exempelvis erbjuda en bra lön och stor frihet till Generation X då 

dessa är deras viktigaste drivkrafter samt att ha möjlighet till en fritid med kvalitet.  

Generation Y drivs också av bra lön och frihet men bör också tillgodoses med 

utvecklingsmöjligheter för att de ska finna arbetet meningsfullt. Rekordgenerationen 

däremot lägger inte lika stor vikt vid lönen utan vill hellre erbjudas ett arbete där stor 

frihet ges, speciellt då arbetets krav är höga.  

 

Vidare bör det vid utformning av arbetssätt i en organisation tas i åtanke att värderingar 

inte enbart förändras med åldern, generationsspecifika värderingar spelar också in. Vi 

kan därför inte uttala oss om att Generation Y som idag befinner sig i början av sin 

karriär kommer att ha samma värderingar i framtiden som Rekordgenerationen har idag.  

 

När de anställda ges frihet och arbetar med flexibla arbetsvillkor är det också viktigt att 

arbetsgivaren ger dem regelbunden återkoppling och stöd. Detta eftersom resultatet 

påvisar att respondenter inom Generation X som saknar återkoppling upplever 

otillfredsställselse på grund av detta vilket påverkar arbetsmotivationen negativt. Vidare 

visar studiens resultat också att Generation X och Y upplever att flexibla arbetsvillkor 

skapar gränslöshet mellan arbetsliv och privatliv, därför är det viktigt att arbetsgivaren 

hjälper den anställde att dra klara gränser mellan arbetsliv och privatliv. Detta genom att 

exempelvis ställa rimliga och tydligt kommunicerade krav på den anställde och inte 

förvänta sig att denne alltid skall arbeta och vara anträffbar på grund av tillgången till de 

flexibla arbetsvillkoren.  

7.3 Framtida forskning 

Under arbetets gång har det framkommit flera intressanta aspekter för framtida 

forskning att studera vidare. Något denna studie inte berört och som kan vara intressant 

att undersöka är huruvida det finns skillnader mellan könen angående upplevelsen av de 

flexibla arbetsvillkorens inverkan på arbetsmotivationen och om svaret ser olika ut 

beroende på vilken generation som studeras. 

 

Vidare är det av intresse att i framtiden undersöka den nästkommande generationen som 

precis gjort entré eller snart kommer att befinna sig på arbetsmarknaden. Detta för att se 

hur denna generation upplever de flexibla arbetsvillkoren jämfört med generationerna i 

denna studie. Avslutningsvis anser vi att en kompletterande kvantitativ studie kan 

genomföras för att kunna dra generaliserbara slutsatser angående de aspekter vi i denna 

studie kommit fram till påverkas av flexibla arbetsvillkor och har betydelse för 

arbetsmotivationen.  



75 

 

7.4 Samhälleliga och etiska implikationer 

Vår föreställning är att även om denna studie är av ringa omfattning har dess resultat 

och slutsatser vissa samhälleliga implikationer. Eftersom många arbetsplatser i Sverige 

idag erbjuder flexibla arbetsvillkor i olika former vilket också verkar öka med tanke på 

teknikutvecklingen berör denna studie många arbetstagare. Om arbetsgivare tar till sig 

av de praktiska rekommendationerna i våra slutsatser kan därför arbetsklimatet för 

många anställda förbättras framförallt med avseende på deras balans mellan arbetsliv 

och privatliv vilket leder till mindre stress och ökad jobbtillfredsställelse. Vidare kan 

om rekommendationerna följs arbetsmotivationen höjas bland de anställda i vilket kan 

resultera i förbättrade ekonomiska resultat för företaget. 

 

Studien medför även vissa etiska implikationer. Även om slutsatserna avser hela 

generationer är det viktigt att komma ihåg att individer är olika. Arbetsgivare bör därför 

inte baserat på slutsatserna i denna studie anpassa den anställdes arbetsvillkor enbart 

beroende på vilken generation denne tillhör. Istället är det viktigt att individens egna 

preferenser och behov tillgodoses och att denna studie ses som ett sätt att få ökad 

förståelse för hur och varför individers upplevelser kan skilja sig åt. 
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8. Sanningskriterier 
______________________________________________________________________ 

 

I detta avslutande kapitel redogörs för studiens tillförlitlighet och äkthet vilket är 

kriterier som kan användas för att avgöra kvalitativa studiers kvalitet. En beskrivning 

ges av hur denna studie genomförts för att uppfylla dessa och därmed öka 

trovärdigheten av studiens resultat och slutsatser.  

______________________________________________________________________ 

8.1 Inledning 
Det finns skillnader mellan hur kvalitet undersöks i kvantitativa och kvalitativa studier, i 

en kvantitativ studie är innebörden av begreppen validitet och reliabilitet skild från den i 

kvalitativa studier (Patel & Davidson, 2011, s. 105). Validitets- och 

reliabilitetsbegreppen i denna typ av forskning närmar sig varandra vilket gör att 

begreppet reliabilitet sällan används och validitetsbegreppet istället ges en vidare 

innebörd (Patel & Davidson, 2011, s.106). Validitet inom kvalitativ forskning 

genomsyrar hela forskningsprocessen och innebär att en god teoriuppbyggnad och 

noggrann mätning leder till att rätt företeelse studeras medan reliabiliteten handlar om 

huruvida forskaren lyckats fånga det unika i en situation (Patel & Davidson, 2011, s. 

105-106). För att bedöma kvaliteten i denna studie har vi utgått från de två vanligt 

förekommande kriterierna tillförlitlighet och äkthet som båda består av ett antal 

delkriterier presenterade nedan.   

8.2 Tillförlitlighet 
 

Trovärdighet - I denna studie har vi eftersträvat hög validitet genom att liksom Patel 

och Davidson (2011, s. 108) förespråkar reflekterat över hur vår hantering av det 

empiriska materialet kan ha påverkat analysen. För att öka trovärdigheten i studien 

genomfördes som tidigare nämnt en löpande analys efter varje intervju eftersom 

intervjun då lättare kunde återges så likt verkligheten som möjligt då den var färsk i 

minnet. Ur det transkriberade materialet har sedan den mest relevanta informationen 

sammanställts och blandats med citat för att öka trovärdigheten och ge en bättre 

förståelse för respondenternas upplevelser. Vidare har denna empiri sammanställs och 

sammanförts på sådant vis att den liknar den ursprungliga källan så mycket som möjligt. 

Vidare anser vi att tolv intervjuer var ett välavvägt antal då det tidsmässigt var rimligt 

att genomföra inom studiens givna tidsram samt att det gav ett tillräckligt fylligt 

empiriskt material för att på ett trovärdigt sätt kunna dra slutsatser och ge 

rekommendationer till relevanta intressenter.   

 

Pålitlighet - För att öka pålitligheten i studien har vi därför genomgående strävat efter 

att noggrant och på ett transparent sätt redogöra för de vetenskapliga valen, hur det 

empiriska materialet samlats in, behandlats och analyserats. Vid insamling av det 

empiriska materialet kan intervjuarens flexibilitet och styrning av intervjun vara av stor 

betydelse för de kvalitéer som är möjliga att upptäcka (Johnasson-Lindfors, s. 168). 

Vidare menar Saunders et al. (2012, s. 381) att kvaliteten av studien förbättras genom 

att forskarna försöker begränsa påverkan på det empiriska materialet från såväl 

intervjuarens som respondentens partiskhet. För att minska denna partisket och öka 

transparensen i studien informerades respondenterna i förväg om temat för intervjun, vi 

som intervjuare uppträdde neutralt under intervjun och en intervjuguide användes med 
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förutbestämda frågor som vid behov följdes upp med följdfrågor. Vidare genomfördes 

två pilotintervjuer för att säkerställa intervjuguidens kvalitet. Även om vi på detta sätt 

försökte minska vår påverkan på intervjusituationen medger vi att det finns det vissa 

brister, till exempel är ingen av oss författare vana att intervjua sedan tidigare. Detta kan 

ha gjort att frågorna och framförallt följdfrågorna inte alltid blev lika öppna som det var 

tänkt eller att intressanta trådar i respondentens svar inte alltid utvecklades.  

 

Generaliserbarhet och överförbarhet - En studies grad av generaliserbarhet beskriver i 

vilket utsträckning dess resultat kan användas för att förstå eller förklara företeelser i 

andra situationer eller populationer än den specifikt studerade (Svensson, 1996, s. 214). 

Kvalitativ forskning är dock av sådan natur att en systematisk generalisering av 

resultatet enligt Svensson och Starrin (1996, s. 215) inte kan göras. Istället baseras 

generaliseringen på om de begrepp, teorin och förståelsen som framkommit kan 

appliceras på andra liknande situationer och kontexter (Patel & Davidson, 2011, s. 109). 

I studier av kvalitativ karaktär styrs urvalet av syftet snarare än för att uppnå statistisk 

representativitet (Svensson och Starrin, 1996, s. 215). Det subjektiva urvalet och 

snöbollsurvalet som använts i denna studie bestämdes alltså utifrån syftet är att öka 

förståelsen av hur arbetsmotivationen påverkas utifrån hur anställda från olika 

generationer upplever flexibla arbetsvillkor snarare än för att kartlägga fenomenet och 

dra statistiskt generaliserbara slutsatser. Eftersom studien är genomförd på fyra 

respondenter ur varje studerad generation utgör dessa individer en mycket liten del av 

den totala populationen vilket gör att den skapade förståelsen av det studerade 

fenomenet i denna studie inte kan likställas med traditionellt generaliserbar kunskap 

utan kan istället liksom Johansson-Lindfors (1993, s. 47) diskuterar genom igenkänning 

användas för att öka eller utvidga förståelsen av andra liknande situationer.  

 

8.3 Äkthet 

 

Rättvisande bild - Detta kriterium är uppfyllt om studien anses ge en rättvisande bild av 

de olika uppfattningarna som framkommit från de studerade respondenterna i studien 

(Bryman, 2011, s. 357). Att visa en helt rättvisande bild anser vi är svårt eftersom det i 

en intervjusituation är många andra faktorer såsom ansiktsuttryck, gestikulationer och så 

vidare som vid en ljudupptagning gås förlorad. Vi har dock genomfört en noggrann 

transkribering, eftersträvat god citering, läst igenom det transkriberade materialet flera 

gånger och utifrån detta presenterat den mest relevanta informationen för att försöka ge 

en rättvisande bild av respondenternas uppfattningar.  

 

Ontologisk autenticitet - Är ett kriterium som berör huruvida respondenterna genom sitt 

deltagande i studien upplever att de fått en bättre förståelse av sin sociala situation 

(Bryman, 2011, s. 357). Vi upplever vissa respondenterna i denna studie fick sig en 

tankeställare över hur deras privatliv påverkas av att de tillämpar flexibla arbetsvillkor. 

Flera respondenter gav indikationer på att de inte var helt nöjda över sin arbetssituation 

eftersom deras privatliv ibland påverkades negativt och uttryckte att de tyckte det var 

intressant och givande att få tillfälle att reflektera över detta. Avslutningsvis tror vi att 

respondenterna kan få en bättre förståelse av sin sociala situation efter att de tagit del av 

resultatet då de kan relatera sin egen situation till studiens övriga respondenter och 

kanske lära sig något om sina kollegor från andra generationer.   

 



78 

 

Referenslista 
  

 

6, P. & Bellamy, C. (2012). Principles of methodology: research design in social 

science. Los Angeles: SAGE. 

 

Allen, T., Johnson, R., Kiburz, K. & Shockley, K. (2013). Work–Family Conflict and 

Flexible Work Arrangements: Deconstructing Flexibility. Personnel Psychology, 

66(2), 345–376.  

 

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G. & Lundberg, U. (2006). 

Gränslöst arbete - socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. 1:a uppl. 

Malmö: Liber.  

 

Allvin, M., Mellner, C., Movitz, F. och Aronsson, G. (2012). Den utbredda 

flexibiliteten: Ett försök att beräkna förekomsten av lågreglerade arbetsvillkor. 

Arbetsmarknad & Arbetsliv, 18(1), 9-24.  

 

Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M. & Torbiörn, I. 

(2012). Arbets- & organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel. 1:a 

uppl. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Atkinson, J. (1984). New patterns of working relationships. Education & Training. 318-

320. 

 

Baker, E., Avery, G. & Crawford, J. (2007). Satisfaction and Perceived Productivity 

when Professionals Work from Home. Research and Practice in Human Resource 

Management, 15(1), 110-126.  

 

Baltes, Boris B., Thomas E. Brigg, Joseph W. Huff, Julie A. Wright, and George A. 

Neuman. 1999. “Flexible and Compressed Workweeks Schedules: A Metaanalysis 

     of Their Effects on Work-Related Criteria.” Journal of Applied Psychology 84:496–

513. 

 

Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2002). Varför vetenskap?: om vikten av 

problem och teori i forskningsprocessen. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Björklund, M. & Paulsson, U. (2012). Seminarieboken, 2:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Boumans, N., DeJong, A. & Janssen, S. (2011). Age-differences in work motivation and 

job satisfaction. The influence of age on thre relationships between work 

characteristics and workers´ outcomes. International Journal of Aging & Human 

Development, 73 (4), 331-350.  

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Malmö: Liber. 



79 

 

Bryman, A. (2012). Social research methods. 4:e uppl. Oxford: Oxford University 

Press. 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business research methods. 3:e uppl. Oxford: Oxford 

University Press. 

Burnett-Wolle, S., & Godbey, G. (2007). Refining research on older adults' leisure: 

Implications of selection, optimization, and compensation and socioemotional 

selectivity theories. Journal Of Leisure Research, 39(3), 498-513. 

Caillier, J. (2012). Satisfaction With Work-Life Benefits and Organizational 

Commitment/Job Involvement: Is There a Connection? Review of Public Personnel 

Administration, 33(4), 340-364. 

 

Cairns, T.D. (2013). What Will Tip the Scales for Flexible Work Arrangements—

Motivation or Collaboration?. Employment Relations Today, 40 (2), 29-33. 

 

Calhoun, S.K. (2005). Generations at work. AAOHN journal, 53 (11), 469-471. 

 

Carstensen, L., Fung, H. & Charles, S. (2003). Socioemotional Selectivity Theory and 

the Regulation of Emotion in the Second Half of Life. Motivation and Emotion, 27 

(2), 103-123.  

 

Carstensen, L. (2006). The Influence of a Sense of Time on Human Development. 

Science, 312, 1913-1915. 

 

Chenail, J.S., & Chenail, R.J. (2011). Communicating qualitative analytical results 

following Grice. The qualitative report, 16 (1), 276-285. 

 

Cogin, J. (2012), Are generational differences in work values fact or fiction? Multi-

country evidence and implications. The International Journal of Human Resource 

Management, 23 (11), 2268–2294. 

 

Dalen, M. (2008). Intervju som metod, 1:a uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 

 

D'Amatos, A & Herzfeldt, R. (2008) Learning orientation, organizational commitment 

and talent retention across generations: A study of European managers, Journal of 

Managerial Psychology, 23(8), 929 – 953. 

 

de Jonge, J. & Kompier, M. (1997). A Critical Examination of the Demand-Control-

Support Model from a Work Psychological Perspective. International Journal of 

Stress Management, 4(4). 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken - för småsakliga forksningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Earle, H. (2003). Building a workplace of choice: Using the work environment to attract 

and retain top talent. Journal Of Facilities Management, 2(3), 244-257. 

 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_wj10.1002%2fert.21408&indx=1&recIds=TN_wj10.1002%2fert.21408&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=4&dscnt=1&frbg=&scp.scps=scope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1392104449961&srt=rank&mode=Basic&dum=true&vl%28freeText0%29=What%20Will%20Tip%20the%20Scales%20for%20Flexible%20Work%20Arrangements%E2%80%94Motivation%20or%20Collaboration%3F&vid=UmUB
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_wj10.1002%2fert.21408&indx=1&recIds=TN_wj10.1002%2fert.21408&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=4&dscnt=1&frbg=&scp.scps=scope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1392104449961&srt=rank&mode=Basic&dum=true&vl%28freeText0%29=What%20Will%20Tip%20the%20Scales%20for%20Flexible%20Work%20Arrangements%E2%80%94Motivation%20or%20Collaboration%3F&vid=UmUB


80 

 

Elias, S., Smith, W. & Barney, C. (2012). Age as a moderator of attitude towards 

technology in the workplace: work motivation and overall jobsatisfaction. Behaviour 

& Information Technology, 31 (5), 453-467.  

 

Eriksson, B. (2007). Flexibilitet – ett exempel från forskning om flexibla 

     organisationer och dess konsekvenser för arbetsmiljön. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 

13 (4), 43-56. 

 

Fejes, A & Thornberg, R. (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

 

Jacobsen, D. & Thorsvik, J. (2008). Hur moderna organisationer fungerar. 3:e uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson-Lindfors, M.-B. (1993). Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Johnson, M. & Johanson, J. (2010). Generations, Inc.: from boomers to linksters--

managing the friction between generations at work. New York: AMACOM.     

 

Gajendran, R. S., & Harrison, D. A. (2007). The good, the bad, and the unknown about 

telecommuting: Metaanalysis of psychological mediators and individual 

consequences. Joumal of Applied Psychology, 92, 1524-1541. 

 

Glass, A. (2007). Understanding Generational Differences for Competitive Success, 

Industrial and Commercial Training, 39 (2), 98–103. 

 

Grönlund, A. (2004). Flexibilitetens gränser. Umeå: Borea Bokförlag. 

 

Hackman, J. & Oldham, G. (1976). Motivation through the Design of Work: Test of a 

Theory. Organizational behavior and human performance 16, 250-279.   

 

Hackman, J. & Oldham, G. (1980). Work redesign. Reading, Mass.: Addison-Wesley. 

Halpern, D.F. (2005).  How time –flexible work policies can reduce stress, improve 

health, and save money. Stress and Health, 21, 157-168. 

 

Hanson, M. (2004). Det flexibla arbetets villkor – om självförvaltandets kompetens. 

Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms Universitet.  

 

Hartman, Jan (2001). Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Hein, H. (2012). Motivation: motivationsteorier & praktisk tillämpning. Stockholm: 

Liber. 

Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B.B. (1993). The motivation to work. New 

Brunswick: Transaction. 

Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik : om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 



81 

 

Häusser, J.A., Mojzisch, A., Niesel, M.& Schulz-Hardt, S. (2010). Ten years on: A 

review of recent research on the Job Demand-Control (-Support) model and 

psychological well-being. Work and Stress. 24 (1), 1-35. 

 

Johnson, J. V., & Hall, E. M. (1988). Job strain, work place social support, and 

cardiovascular disease: a cross-sectional study of a random sample of the Swedish 

working population. American Journal of Public Health, 78, 1336- 1342. 

 

Jonsson, D. (2007). Flexibility, Stability and Related Concepts. I Furåker, B., 

Håkanson, K. & Karlsson J. red. Flexibility and Stability in working life. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan. 30-42. 

 

Kain, J. & Jex, S. (2010). Karasek´s (1979) Job demands-control model: A summary of 

current issues and recommendations for future research. New Developments in 

Theoretical and Conceptual Approaches to Job Stress Research in Occupational 

Stress and Well Being, 8, 237–268. 

 

Kanfer, R. & Ackerman, P. (2004). “Aging, adult development, and work motivation”. 

Academy Of Management Review, 29 (3), 440-458. 

 

Karlsson J. & Eriksson B. (2000). Flexibla arbetsplatser och arbetsvillkor. En empirisk 

prövning av en retorisk figur. Lund: Arkiv. 

 

Karasek, R. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications 

for job redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285-308. 

 

Karasek, R. & Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the 

reconstruction of working life. New York: Basic Books. 

 

Kelly, E. L., & Moen, P. (2007). Rethinking the clockwork of work: Why schedule 

control may pay off at work and at home. Advances in Developing Human 

Resources, 9, 487-506. 

 

Kooij, D., de Lange, A., Jansen, P., Kanfer, R. & Dikkers, J. (2011). Age and work-

related motives: Results of a meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 32 

(2), 197-225. 

 

Kowske, B., Rasch, R.. & Wiley, J. (2010). Millennials' (Lack of) Attitude Problem: An 

Empirical Examination of Generational Effects on Work Attitudes. Journal of 

Business and Psychology, 25 (2), 265-279. 

 

Krumm, S., Grube, A. & Guido, H. (2013). No time for compromises: Age as a 

moderator of the relation between needs-supply fit and jobsatisfaction. European 

Journal of Work & Organizational Psychology, 22 (5), 547-562.  

 

Lang, F. & Carstensen, L. (2002). Time Counts: Future Time Perspective, Goals, and 

Social Relationships. Psychology and Aging, 17 (1), 125–139. 

 



82 

 

Latham, G. & Pinder, C. (2005). Work motivation theory and research at the dawn of 

the twenty-first century. Annual Review of Psychology, 56, 2005 

Lawler III, E. E., & Finegold, D. (2000). Individualizing the Organization: Past, 

Present, and Future. Organizational Dynamics, 29 (1), 1-15. 

 

Legard, R., Keegan, J. & Ward, K. (2012). In-Depth Interviews. In Richie, J. & Lewis, 

J., eds. Qualitative research practice A guide for social science students and 

researchers. London: SAGE, 138-169.  

 

Leslie, L., Tae-Youn, P., Si Ahn, M. & Flaherty Manchester, C. (2012). Flexible Work 

Practices: A source of career premiums or penalties?”. Academy of Management 

Journal, 55 (5), 1407-1428. 

 

Lindgren, M., Fürth, T., Kempe, M. & Krafft, G. (2005). Rekordgenerationen; Vad de     

vill och hur de tänker. Stockholm: Bookhouse publishing. 

 

Martin, Carolyn A. & Tulgan, Bruce (2006). Managing the generation mix: from 

urgency to opportunity. 2:a uppl. Amherst: HRD Press. 

 

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological review, 50 (4), 

370-396. 

 

Mitchell, V. & Moudgill, P. (1976). Measurement of Maslow's Need Hierarchy. 

Organizational Behavior and Human Performance, 16 (2), 334-349. 

 

Nijp, H., Beckers, D., Geurts, S., Tucker, P., Kompier, M. (2012). Systematic review on 

the association between employee worktime control and work–non-work balance, 

health and well-being, and job-related outcomes. Scand J Work Environ Health, 38 

(4), 299-313. 

 

Ng, T. H., & Feldman, D. C. (2010). THE RELATIONSHIPS OF AGE WITH JOB 

ATTITUDES: A META-ANALYSIS. Personnel Psychology, 63 (3), 677-718. 

 

Ng, E., Schweitzer, L. & Lyons, S. (2010). New Generation, Great Expectations: A 

Field Study of the Millennial Generation. Journal of Business and Psychology, 25 

(2), 281-292. 

 

Nilsson, K. (2013). To work or not to work in an extended working life? Factors in 

working and retirement decisions. Doktorsavhandling. Lund: Lunds universitet.  

 

Oldham, G. & Hackman, J. (2010). Not what it was and not what it will be: the future of 

job design research. Journal of Organizational Behavior. 31(2-3), 463–479. 

  

Park, D. C. (2000). The basic mechanisms accounting for age-related decline in 

cognitive function. I Park, D.C & N. Schwarz, N. (Eds.), Cognitive aging: A primer 

3-22. Philadelphia, PA: Psychology Press.  

 

Parker, S. & Wall, T.D. (1998). Job and work design: organizing work to promote well-

being and effectiveness. Thousand Oaks: SAGE. 

http://www.kairosfuture.com/konsult/thomas-f%C3%BCrth


83 

 

 

Parker, S., Wall, T., & Cordery, J. (2001). “Future work design research and practice: 

towards an elaborated model of work design”, Journal of Occupational and 

Organizational Psychology, 74 (4), 413-440. 

 

Parment, A., (2008). Generation Y; Framtidens konsumenter och medarbetare gör 

entré!. Malmö: Liber. 

 

Parment, A. (2012). Generation Y in Consumer and Labour Markets. New York: 

Routledge. 

 

Parment, A. Om Anders, andersparment.com.http://andersparment.com/om-anders. 

[Hämtad 2014-04-17]. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Peterson, H. (2007). Flexibilitet och förtroende i avreglerade organisationer – ett 

arbetstagarperspektiv.  Arbetsmarknad & Arbetsliv, 13 (2), 27-40.  

 

Pitt-Catsouphes, M & Matz-Costa, (2008). The multi-generational workforce: 

Workplace flexibility and engagement. Community, Work & Family, 11 (2), 215-229. 

 

Pitt-Catsouphes, M & Smyer, M. (2007). The 21st century multi-generational 

workplace. The center on Aging & Work, 9, 1-12. 

 

Pinder, C. (2008). Work motivation in organizational behavior. 2:a uppl. New York: 

Psychology press. 

 

Readya, R. & Robinson, M. (2008). Do older individuals adapt to their traits?: 

Personality–emotion relations among younger and older adults. Journal of Research 

in Personality, 42, 1020–1030. 

 

Ritchie, J. & Lewis, J. (2012). Qualitative research practice: A Guide for Social 

Science Students and Researchers. London: Sage.  

 

Ryen, A (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, 1:a uppl. 

Malmö: Liber. 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2012). Research methods for business 

students. 6:e uppl. Edinburgh: Pearson. 

 

SCB. IT i företag. Andel företag (med 10 anställda eller fler) som har sysselsatta som 

distansarbetar, procent efter företagsstorlek och år. SCB. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-

statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=33b

3b6ec-166b-439f-a600-0d9a0767a728. [ Hämtad 2014-02-11]. 

Scott, W. & Penningroth, S. (2012). Age-related difference in goals: Testing predictions     

from selection, opitmization, and compensation theory and socioemotional 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=33b3b6ec-166b-439f-a600-0d9a0767a728
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=33b3b6ec-166b-439f-a600-0d9a0767a728
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistikdatabasen/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=33b3b6ec-166b-439f-a600-0d9a0767a728


84 

 

selectivity theory*. International Journal of Aging and Human Development, 74 (2), 

87-111. 

 

Shultz, K., Wang, M., Crimmins, E. & Fisher, G. (2010). Age Differences in the 

Demand–Control Model of Work Stress An Examination of Data From 15 European 

Countries. Journal of Applied Gerontology, 29 (1), 21-47.  

 

SOU 1999:69. Individen och arbetslivet. Stockholm: Arbetsdepartementet. 

 

SOU 2011:05. Högre pensionsålder - motiv för och emot. Stockholm: 

Pensionsåldersutredningen.  

 

Sturesson, Lennart (2000). Distansarbete: teknik, retorik och praktik. Diss. Linköping : 

Univ. 

 

Svensson, P-G. & Starrin, B. (1996) Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Taris, T. W., & Feij, T. W. (2004). Learning and strain among newcomers: A three-

wave study on the effects of job demands and job control. The Journal of 

Psychology, 138, 543-563. 

 

Theorell, T. & Karasek, R. (1996). Current Issues Relating to Psychosocial Job Strain 

and Cardiovascular Disease Research. Journal of Occupational Health Psychology, 1 

(1), 9-26. 

 

Thomassen, M., & Retzlaff, J. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till 

vetenskapsfilosofi. Malmö: Gleerups utbildning. 

 

Thurén, T. (1997). Källkritik. Stockholm: Liber. 

 

Thurén, T. (2013). Källkritik. 3:e uppl. Stockholm: Liber. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Twenge, J.M. (2010). A Review of the Empirical Evidence on Generational Differences 

     in Work Attitudes. Journal of Business and Psychology, 25 (2),201-210. 

 

Van der Doef, M., & Maes, S. (1999). The job demand-control(-support) model and 

psychological well-being: A review of 20 years of empirical research. Work & 

Stress, 13, 87-114. 

 

Wahba, M. & Bridwell, L. (1976). Maslow Reconsidered: A Review of Research on the 

Need Hierarchy Theory. Organizational Behavior and Human Performance, 15 (2), 

212-240. 

 

Wang, M. & Chen, Y. (2006). Age Differences in Attitude Change: Influences of 

Cognitive Resources and Motivation on Responses to Argument. Quantity 

Psychology and Aging, 21 (3), 581-589. 



85 

 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Wenneberg, S.B., (2000). Socialkonstruktivism - positioner, problem och perspektiv. 

Malmö: Liber. 

Yeung, D., Fung, H., & Chan, D. (2013). Positive effect of social work–related values 

on work outcomes: the moderating role of age and work situation. Journals of 

Gerontology, Series B:Psychological Sciences and Social Sciences, 1-12. 

 

 

  



86 

 

Appendix 1 – Teorikoppling intervjuguide 
 

Tema 1: Arbetets upplägg Teori 

 
5. Hur upplever du det fria 

arbetsupplägget? 

Karaseks krav- kontrollmodell. 

6. Hur upplever du att det fria 

arbetsupplägget påverkar balansen mellan 

ditt arbetsliv och ditt privatliv? 

Karaseks krav- kontrollmodell. 

7. Hur värderar du din fritid? Generationsrelaterade värderingar. 

8. Hur ser kraven ut som arbetet och 

arbetsgivaren ställer på dig? 

Karaseks krav- kontrollmodell. 

9. Hur stor beslutfrihet har du i ditt arbete?  Karaseks krav- kontrollmodell. 

10. Hur upplever du balansen mellan 

kraven från arbetsgivaren och din 

beslutsfrihet i arbetet? 

Karaseks krav- kontrollmodell. 

11. Hur skulle du vilja att arbetet utformas 

under en period då kraven är höga? 

Karaseks krav- kontrollmodell. 

 

 

 Tema 2: Arbetsmotivation 

 

Teori 

 
12. Hur upplever du att din produktivitet 

påverkas när du bestämmer 

arbetsupplägget själv? 

Oldham & Hackmans Job characteteristic 

model. 

13.  Hur upplever du att det fria 

arbetsupplägget påverkar hur nöjd du är 

över ditt arbete? 

Oldham & Hackmans Job characteteristic 

model. 

14.  Hur skiljer sig dina arbetsresultat 

mellan situationer där du känner dig 

motiverad eller omotiverad? 

Oldham & Hackmans Job characteteristic 

model. 

15. Hur följs dina arbetsresultat och 

prestationer upp av arbetsgivaren? 

Oldham & Hackmans Job characteteristic 

model. 

16. Känner du personligt ansvar över dina 

arbetsuppgifter? 

Oldham & Hackmans Job characteteristic 

model. 

17. Hur känner du om du har presterat ett 

bra resultat? 

Oldham & Hackmans Job characteteristic 

model. 

18. Hur känner du om du presterat ett 

dåligt resultat? 

Oldham & Hackmans Job characteteristic 

model. 

19. Vad är ett meningsfullt arbete för dig? Oldham & Hackmans Job characteteristic 

model. 

20. Upplever du ditt arbete som 

meningsfullt?   

Oldham & Hackmans Job characteteristic 

model. 

 

 

 



87 

 

Tema 3: Arbetsrelaterade 

värderingar 

 

Teori 

 

21. Hur viktigt tycker du att där är att ha 

ett intresse för sitt arbete? 

Generationsrelaterade värderingar. 

22. Vad upplever du är viktiga drivkrafter 

till att arbeta? 

Generationsrelaterade värderingar. 

23. Är det viktigt för dig att arbetet ger dig 

(1) ny kunskap, (2) hög status och (3) stor 

frihet? 

Carstensens Socioemotional Selectivity 

Theory. 

24. Hur ser fördelningen procentuellt ut 

mellan vilka människor du spenderar mest 

tid med under en vecka? 

Carstensens Socioemotional Selectivity 

Theory. 

25. Hur skulle du vilja att denna 

uppdelning såg ut? 

Carstensens Socioemotional Selectivity 

Theory. 

26. Kan du berätta hur din relation till dina 

arbetskollegor ser ut? 

Karaseks krav- kontrollmodell. 

27. Kan du berätta hur din relation till din 

arbetsgivare ser ut? 

Karaseks krav- kontrollmodell. 

28. Upplever du att ditt arbete är utformat 

på ett sätt som passar dig? 

Carstensens Socioemotional Selectivity 

Theory. 

29. Hur viktigt är det att arbetets 

utformning passar dig? 

Carstensens Socioemotional Selectivity 

Theory. 
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Appendix 2 – Intervjuguide 
 

Syfte: Syftet med denna studie är att utveckla förståelsen för hur en arbetstagare 

upplever flexibla arbetsvillkor. Fokus är riktat mot hur självständigt utformande av 

arbetets upplägg i tid och rum påverkar arbetsmotivationen för olika generationer av 

arbetstagare. Studien ämnar bidra med kunskap om hur organisationer utifrån sina 

anställdas generationstillhörighet kan utforma arbetssätt som ger motiverade 

medarbetare. 

 

Förklaring: Intervjun kommer i huvudsak att beröra tre huvudteman; Arbetets upplägg, 

arbetsmotivation och arbetsrelaterade värderingar. Vi vill att du som respondent tar dig 

tid att reflektera över dina egna upplevelser och kunskaper när du besvarar dessa frågor. 

Om en fråga upplevs som stötande eller obekväm att besvara går det givetvis bra att 

utesluta denna fråga. Det inspelade materialet kommer endast avlyssnas av författarna 

av studien.  

 

INLEDNING 

 

 Godkänner du att intervjun spelas in? 

 Vill du vara anonym? 

 

1. Berätta om dig själv och vad du arbetar med?  

 

2. Hur ser en typisk arbetsdag ser ut för dig? 

 

3. I vilken utsträckning är du fri att själv bestämma över ditt arbetes upplägg? 

- Beskriv i tid och plats. 

 

4. I vilken utsträckning utnyttjar du dessa flexibla arbetsvillkor? 

-Varför utnyttjar du inte mer?  

 

TEMA 1: Arbetets upplägg 

 

5. Hur upplever du det fria arbetsupplägget?  

- Positivt / Negativt 

      

6. Hur upplever du att det fria arbetsupplägget påverkar balansen mellan ditt arbetsliv 

och ditt privatliv?  

- Ex. känner du ökade krav för att du arbetar hemifrån?   

 

7. Hur värderar du din fritid ?  

    - Hur värderar du den jämfört med arbetet? Vad prioriterar du?  (varför?) 

 

8. Hur ser kraven ut som arbetet och arbetsgivaren ställer på dig? 

- Tidspress, stress, svåra uppgifter. 

 

9. Hur stor beslutfrihet har du i ditt arbete?  

- Hur uppgiften skall utföras och schemaläggning. 
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10. Hur upplever du balansen mellan kraven från arbetsgivaren och din beslutsfrihet i 

arbetet?  

- Hur skulle du önska att denna balans såg ut? 

 

11. Hur skulle du vilja att arbetet utformas under en period då kraven är höga ? 

  

TEMA 2: Arbetsmotivation 

 

12. Hur upplever du att din produktivitet påverkas när du bestämmer arbetsupplägget 

själv?  

- På vilket sätt? 

 

13.  Hur upplever du att det fria arbetsupplägget påverkar hur nöjd du är över ditt 

arbete?  

    - På vilket sätt? 

 

14.  Hur skiljer sig dina arbetsresultat mellan situationer där du känner dig motiverad 

eller omotiverad?  

    - Ge exempel. 

 

15. Hur följs dina arbetsresultat och prestationer upp av arbetsgivaren?  

    - Regelbundet? 

 

16. Känner du personligt ansvar över dina arbetsuppgifter?  

-Hur påverkar det dig i arbetet? 

 

17. Hur känner du om du har presterat ett bra resultat?  

 

18. Hur känner du om du presterat ett dåligt resultat?  

 

19. Vad är ett meningsfullt arbete för dig?  

 

20. Upplever du ditt arbete som meningsfullt?   

-I vilka avseenden? 

    

TEMA 3: Arbetsrelaterade värderingar 

 

21. Hur viktigt tycker du att där är att ha ett intresse för sitt arbete?  

 

22. Vad upplever du är viktiga drivkrafter till att arbeta ? 

- Lön, status och respekt? 

 

23. Är det viktigt för dig att arbetet ger dig (1) ny kunskap, (2) hög status och (3) stor 

frihet?  

-Varför? 

 

24. Hur ser fördelningen procentuellt ut mellan vilka människor du spenderar mest tid    

med under en vecka? 
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- Arbetskollegor, familj och vänner  

 

25. Hur skulle du vilja att denna uppdelning såg ut? 

 

26. Kan du berätta hur din relation till dina arbetskollegor ser ut?  

 

27. Kan du berätta hur din relation till din arbetsgivare ser ut?  

 

28. Upplever du att ditt arbete är utformat på ett sätt som passar dig?  

-Varför, i vilka avseenden? 

 

29. Hur viktigt är det att arbetets utformning passar dig?  

    - Vad tror du hade blivit utfallet om upplägget inte passade dig? 

 

AVSLUTNINGSVIS 

 

 Är det någon fråga eller något du svarat på som du skulle vilja ändra på eller ta 

bort? 

 

 Finns det någon information eller fråga som du anser har förbigåtts som berör 

hur arbetstagare  upplever flexibla arbetsvillkor motiverade i olika generationer? 
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