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Abstract 

Generation Z, is the next working generation that’s about to enter the labor market. What do 

they expect from today's corporations and business? What do they see as an attractive 

workplace and what motivates them? What do companies need to do to attract and keep them? 

These are some interesting questions we wanted to analyze and examine. To answer these 

questions, we carried out seven semi-structured interviews with students from the Stockholm 

School of Economics. We wanted to ask students from Generation Z to examine people with 

many options when it comes to choosing a work.  

In conclusion we could see that our participants want a workplace where the organization 

worked with social and environmental questions. The company needs to have good morals and 

values for the participants to be willing to work there. This was seen as a demand from our 

students from the study. Other things they evaluated was relations with colleagues and bosses. 

The salary needed to be equal to the effort put into the work. The workers don’t want to be 

underpaid. The work also need to be meaningful and interesting, where the students feel 

valuable for the company or that they contribute to the welfare of society or the world as a 

whole. 

Nyckelord 
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1 Inledning 

I uppsatsens inledning kommer vi redovisa en bakgrund till undersökningens 

forskningsområde, som följs upp av studiens syfte & frågeställningar. 

1.2 Bakgrund 

Det som fångat vårt intresse som författare inom detta ämne är frågan om vad det är som gör 

ett arbete eller arbetsplats attraktiv enligt unga människor, då arbete är föränderligt i takt med 

att ett samhälle förändras (Hedlund, 2007). En viktig förutsättning är att arbetsgivare besitter 

kunskapen om vad som attraherar ungdomar när det är dags för dessa att bege sig ut på 

arbetsmarknaden, enkelt sagt, vad som är avgörande när ungdomar väljer framtida jobb, vilka 

faktorer de eftersöker på en arbetsplats. Viktigt är också att kunna behålla arbetskraften, att de 

anställda är motiverade under längre tid så att de stannar kvar på arbetsplatsen. För att få en 

bild av kontexten som framtidens ungdomar befinner sig i, är det viktigt att ta hänsyn till vissa 

aspekter, då det som är definitionen av vad som anses attraktivt är högst dynamiskt (Hedlund, 

2007). Inom generationsforskningen pratas det om Generation Z. Det är personer födda från 

mitten av 1990-talet till de som är födda tidigt 2000-tal. Denna generation i västvärlden har 

haft en uppväxt med internet, mobiltelefoner och tv-spel nära till hands (Rosen, Carrier & 

Cheever, 2010). Internet och sociala medier har blivit det klassiska sättet att kommunicera och 

interagera med varandra. Enligt Pihl (2011) kännetecknas denna generation av egenskaper som 

kräsenhet, illojalitet, och otålighet. Samtidigt anses de även vara mer ambitiösa, tekniskt 

kunniga och mer socialt nätverkande än tidigare generationer. Med denna studie vill vi 

undersöka vad yngre studenter som utbildar sig på en av landets högst ansedda lärosäten, 

Handelshögskolan i Stockholm, anser är attraktivt arbete (Sifo, 2017). Unga beskrivs som mer 

rörliga inom och mellan organisationer och även mellan yrken, jämfört med tidigare 

generationer. Detta medför en problematik för arbetsgivare runt om i landet då det skapar 

slitningar i arbetsgrupper och kostnader för rekrytering och kompetensutveckling, menar 

Lindell (2017). Unga idag vill självförverkliga sig och om den stimulansen uteblir lämnar de 

hellre än att stanna kvar. De har heller inte samma behov av anställningstrygghet som tidigare 

generationer. Med detta i bakgrund beskrivs de unga ha större krav på utrymme för rörlighet 

mellan arbetsgivare, arbete och fritid. Generationen har således inte samma förhållningssätt 

som tidigare generationer till arbete. Istället för att tillåta sig acceptera arbetslivet som en låst 
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arena med låsta sociala positioner, har de en förväntan och kravbild på att arbetet uppfyller en 

meningsfullhet och självförverkligande för individen (E. Lindell, 2017). 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om vad framtida arbetstagare uppfattar är 

attraktivt och motiverande i arbete samt på arbetsplatsen. 

1.4 Frågeställningar 

1. Vilka krav ställer studenter ur generation Z på sina framtida arbetsgivare? 

2. Vilka faktorer ska finnas för att ett arbete ska uppfattas som attraktivt och motiverande? 

3. Vad anser studenterna en arbetsgivare bör göra för att behålla och attrahera personal? 

1.5 Disposition 

Inledningsvis presenteras en överblick av de valda teorier och tidigare forskning som finns 

inom området för generationsforskning, attraktivt arbete, motivationsfaktorer, employer brand 

och ledarskap. Dessa valda teorier är grundläggande i studien och är även arbetets 

utgångspunkt. Därefter följer en beskrivning av den valda metoden för undersökningen, som 

avslutas med en metoddiskussion där bland annat studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

diskuteras. Därefter följer sammanställningen av det insamlade materialet, empiri, som sedan 

kopplas till teorin. Redovisningen av empiri och analys sker i två separata stycken, där analysen 

skrivs i anknytning till varje tema. Avslutningsvis förs en diskussion kring empiri och analys, 

och sedan en sammanfattning av studien där vi även har utformat egna modeller för att 

underlätta för läsaren. 
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2 Teori 

Teorisammanställningen nedan kommer att beröra och ge en överblick av tidigare forskning 

om generationer som vi valt att fokusera på, sedan går vi in på teorier om attraktivt arbete, 

motivationsfaktorer, employer branding och ledarskap med relevant teori som berör det valda 

forskningsområdet. 

2.1 Generationsforskning        

Generation Y är födda från 1980-talet till och med tidiga 1990-talet. Det är de som föddes mitt 

i stormen av den teknologiska revolutionen. Många från generation Y har inte levt ett liv utan 

internet, mobiltelefoner, tv-spel, eller ett omfattande utbud av tv-kanaler. De spenderar fler 

timmar än tidigare generationer med tekniken som en stor integrerad del av deras liv (Strauss 

& Howe, 1991). Enligt Pollack (2014) och Levickaite (2010) är personer födda under mitten 

av 1990-talet och in på 2000-talet de som ingår i Generation Z. Denna generation konsumerar 

ännu mer av dagens teknologi och vid en ännu tidigare ålder än Generation Y (Rosen et al 

2010). Generation Z konsumerar media, multitaskar, och använder samtliga av de olika 

produkter som deras äldre generation populariserade (Rosen et al, 2010; Pollack, 2014). 

Levickatie (2010) menar att det som generation Y och generation Z har gemensamt är att de är 

helt digitaliserade i sina kommunikationskanaler och i deras sociala interaktion. Pollack (2014) 

visar via sin studie att Generation Z behöver information på begäran, de litar på råd från vänner 

och från deras sociala plattformar mer än de litar på myndigheter, organisationer eller märken 

på sociala medier. Generation Z konsumerar större mängd information i jämförelse med 

tidigare generationer (Pollack, 2014; Rosen et al 2010). De utför sina uppgifter snabbt och 

lägger större vikt på att vara effektiva än att vara precisa i sina arbeten (Levickatie, 2010). 

2.2 Attraktivt arbete 

Attraktivt arbete kan kort definieras som “Arbeten som personer vill ha och stanna kvar på” 

(Hedlund, s. 48, 2007). Det som anses vara attraktiva kvalitéer i ett arbete kan variera mellan 

olika individer. Ifall ett arbete anses vara mer attraktivt än ett annat avgörs alltså från hur 

individen värderar olika kvaliteter efter vad den personen anser är viktiga. Därefter ställs 

individens upplevelse av dessa kvaliteter i relation till hur viktig varje faktor är för individen. 

Om en person känner att det arbete den utför är attraktivt känner individen sig mer engagerad 

i organisationen, har en större arbetstillfredsställelse och har mindre angelägenheter till att 

lämna arbetet (Hedlund, 2007; Biswas, Allard, Pousette & Härenstam 2017). Vad som anses 
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vara attraktivt arbete kan vara väldigt varierande beroende på medarbetarens preferenser. 

Biswas et al. (2017) lyfter fram två grupper som har olika perspektiv på attraktivt arbete, det 

är personer som redan arbetar på en arbetsplats och personer som är potentiella framtida 

medarbetare. Andra faktorer som kan påverka en individs uppfattning om vad ett attraktivt 

arbete innebär är demografiska karaktärsdrag, exempelvis ålder och utbildning. Det är således 

många faktorer som kan påverka vad det är som gör att en individ tycker att ett arbete är 

attraktivt (Biswas et al, 2017).      

  

I en studie av Åteg, Hedlund & Pontén (2004) kom de fram till slutsatsen att det är tre olika 

kategorier som definierar attraktivt arbete. De tre kategorier som studien kommit fram till är 

arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse samt attraktiva arbetsförhållanden. Arbetsinnehåll 

handlar om vad och hur medarbetaren gör för att utföra arbetsuppgifterna. Dimensioner som 

finns i denna kategori är arbetstakt, förtrogenhet, handlingsfrihet, fysisk aktivitet, praktiskt 

arbete, tankearbete och variation (se figur 1). Denna kategori anses vara av stor vikt för många 

anställda. Arbetstillfredsställelse innebär det som medarbetare upplever att de får ut av att 

utföra arbetet. Dimensioner som ingår i arbetstillfredsställelse är erkänsla, status, stimulans, 

resultat och eftertraktad (se figur 1). Den tredje kategorin som Åteg et al. (2004) använder för 

att definiera attraktivt arbete är arbetsförhållanden. Det omfattar det som är gemensamt för alla 

anställda på ett företag, således är de inte beroende av de specifika arbetsuppgifterna eller vad 

medarbetarna upplever att den får ut av att utföra arbetet. Dimensioner som förekommer i 

denna kategori är adekvat utrustning, arbetstid, fysisk arbetsmiljö, ledarskap, lojalitet, 

lokalisering, lön, organisationen, relationer och sociala kontrakt (Åteg et al, 2004). 

Bedömningen av vad som är attraktiv görs utifrån individen och aktuell livssituation (Hedlund, 

2007). Många av dessa olika dimensioner inom varje kategori är samma oavsett vilken 

befattning, bransch eller arbetsplats man verkar på (Åteg et al, 2004). 
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Figur 1 (Åteg et al. 2004, s.35) 

  

 

Attraktiva organisationer är associerade med arbete som attraherar, utvecklar, motiverar och 

tillfredsställer behoven hos den anställda (Biswas et al, 2017; Åteg et al 2004; Hedlund, 2007). 

Vad som anses vara attraktivt arbete är dynamiskt, vilket innebär att vad som är attraktivt är 

föränderligt över tiden beroende på de anställdas behov, menar Hedlund, (2007) Ett deltidsjobb 

eller ett jobb med flextid kan vara attraktivt för en individ med småbarn hemma. När barnen 

sedan flyttat ut kan det vara mer attraktivt att istället satsa på ett jobb med karriärmöjligheter 

(Hedlund, 2007). 

2.3 Motivationsfaktorer 

En frisk medarbetare, som känner att dennes arbetsuppgifter är viktig för företaget eller 

organisationen, gör att arbetsplatsen betraktas som attraktiv (Biswas et al 2017). Detta går att 

koppla ihop till det sista steget i Maslows behovstrappa, självförverkligande. Det innebär att 

individen får möjlighet till utveckling och förverkligande av sin potential i form av medfödda 

anlag, förmågor och egenskaper. När en person känner sig betydelsefull på en arbetsplats 
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skapas det starka motiverande krafter (A, Kaufman & G, Kaufman 2009). Ett attraktivt arbete 

är inte bara att skapa självförverkligande hos medarbetarna. Det krävs även tillfredställande 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Biswas et al, 2017; A, Kaufman & G, Kaufman 2009). 

Hygienfaktorer innebär fysiska och sociala arbetsförhållanden, löneförhållanden, status och 

arbetstrygghet. Med motivationsfaktorer menas de förhållanden som är nära knutna till behov, 

dessa är prestationer, uppskattning, ansvar, växt- och utvecklingsmöjligheter. Är dessa faktorer 

goda ökar tillfredsställelsen och produktiviteten på arbetsplatsen (A, Kaufman & G, Kaufman, 

2009).  

  

För att motivera medarbetare menar Pink (2011) att anställda ska erhålla en tillräckligt 

tillfredsställande lön, det ska inte vara ett problem eller ett orosmoment för den anställde. Om 

medarbetare inte blir betalda tillräckligt mycket blir de inte motiverade till att arbeta (Pink, 

2011; A, Kaufman & G, Kaufman 2009). Enligt Pink (2011) motiverar en högre lön eller 

belöning vid enklare arbetsuppgifter till en högre prestation. Vid arbete som är svårare och 

innebär ett mer kreativt tänkande minskar däremot prestationen vid en högre lön eller belöning. 

Dessa typer av jobb motiveras inte genom en högre lön. Autonomi, behärskande och syfte är 

tre centrala faktorer som motiverar medarbetare med svårare arbetsuppgifter till att höja sin 

prestation och arbetstillfredsställelse. Den första faktorn Autonomi är viljan att vara 

självgående i deras egna liv, att ta egna beslut och bestämma över deras egna arbete. 

Behärskande är drivkraften till att bli bättre på saker det vill säga att utöka sin kompetens och 

utvecklas. Det är något som får medarbetare att öka sitt inre driv och motivation. Sista faktorn 

är Syfte. Detta är önskan att göra något som är meningsfullt och viktigt. Företag som bara 

fokuserar på lönsamhet utan att värdera syftet kommer att sluta med en knackig kundservice 

och mindre lycklig personalstyrka (Pink, 2011). 

2.4 Employer Branding         

Uttrycket “Employer branding” definierades först av Simon Barrow och Tim Ambler vid 

London Business School (1996). Definitionen, som återges av Dyhre & Parment (2013), är att 

det är ett paket med funktionella, ekonomiska och psykologiska fördelar som en anställning 

innebär och som arbetsgivaren identifieras med. Det handlar med andra ord om vad en 

arbetsgivare förknippas med utifrån olika aspekter som lön, förmåner och karriärmöjligheter 

(Dyhre & Parment, 2013). De senaste åren har Employer Branding fått en stor betydelse i 

organisationers strategiska prioriteringar. Det ligger i olika arbetsgivares intresse att anstränga 
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sig till det yttersta för att attrahera och rekrytera. De personer som har rätt utbildning kommer 

att ha större valmöjligheter på arbetsmarknaden, det gäller då för arbetsgivare att visa på vad 

som gör de attraktiva (Dyhre & Parment, 2013). Mobiloperatören 3 initierade en typ av 

rekryteringsprocess där de anordnade jobbauditions, som i stort sett handlade om att ge besked 

direkt om den sökande fick ett jobb eller inte. Detta eliminerade den jobbiga väntan som enligt 

många unga tycker är tråkig, på ett besked om de fått anställning eller ej. Det uppskattades 

också av de som inte gick vidare, då de spred ordet om att företaget 3 hade en kul och givande 

upplevelse i deras rekryteringsprocess, vilket i sin tur bygger varumärket sett ur ett Employer 

Branding-perspektiv (Dyhre & Parment, 2013). 

  

De individer som söker ett jobb men inte får det är också en viktig del inom Employer Branding 

då de enligt undersökningar visar på att mycket väl komma ihåg interaktion med företag de 

sökt jobb vid (Dyhre & Parment, 2009). Tidigare sågs dessa kandidater som en ren kostnad 

från företagets sida, men det är de inte, menar Parment & Dyhre (2009) eftersom ju fler som 

ansöker indikerar hur populärt företaget är och det bör ses som ett tillfälle att kunna 

marknadsföra det egna varumärket. Känner sig de sökande väl omhändertagna ökar 

sannolikheten att de kommer söka till samma arbetsgivare igen, eller köpa produkter från 

företaget de intervjuades av. En tillfredsställande anställningsintervju för båda parter resulterar 

i att de som söker kan bidra till att företagets positiva rykte sprids, vilket resulterar i att 

företagets varumärke stärks. Om de däremot är missnöjda med sin upplevelse är risken att de 

talar illa om företaget, vilket istället sänker varumärkets image (Dyhre & Parment, 2009). 

Andra faktorer som kan påverka ett företags arbetsgivarvarumärke är för företag att arbeta med 

socialt eller miljöarbete (Grafström et al., 2015; Grankvist, 2008). Företag måste ta hänsyn till 

de normsystem som finns i samhället. Eftersom ett rykte skapas genom intressenters 

gemensamma värderingar krävs det också att detta kommuniceras ut av företaget. Om ett 

företag påstår att de lever upp till standarder som minskar exempelvis miljöutsläpp och sedan 

inte lever upp till det, finns det en risk att det får en motsatt effekt av arbetsgivarvarumärket 

(Grafström et al., 2015).  För företag kan det vara lönsamt att arbeta med att lösa 

samhällsproblem. Ett företag som aktivt tar ställning och bekämpar problem genom sitt arbete 

ökar också ett företagets varumärke. Några exempel på samhällsproblem som företag kan 

arbeta med är mångfald, arbetslöshet eller att minska nätmobbning (Grankvist, 2008).  
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2.5 Ledarskap 

Granberg (2008) menar på att ledarskap inte är helt lätt att definiera. Om de befintliga 

definitionerna av ledarskap summeras mynnar det ut i tre huvudperspektiv: Fokus på 

grupprocesser, Fokus på personligheter och Fokus på beteenden. Dessa tre olika sätt försöker 

beskriva vad ledarskap innebär. Fokus på grupprocess innefattar att relationer mellan 

medlemmar anses vara viktiga för hur en grupp ska arbeta och utvecklas till det bättre. 

Huvuduppgiften för ledaren i denna princip är att ansvara att relationerna i en grupp fungerar 

bra. Fokus på personligheten innebär att ledarskapet ska innefatta egenskaper hos ledaren, som 

gör att ledaren kan inspirera andra att göra saker. Fokus på beteenden innebär att det är ledarens 

sätt att agera som avgör om gruppen arbetar och utvecklas. Ledaren är alltså en förebild och 

gruppen gör som ledaren gör och agerar (Granberg, 2008). Moderna ledarskap innefattar att 

kunna anknyta sig till medarbetarnas ideal och moraliska värden. Relationen mellan chef och 

medarbetare står i fokus, där ledare och medarbetare samspelar tillsammans för hur uppgifter 

ska genomföras samt att nå gemensamma mål (Granberg, 2008). 

 

När man talar om vad som är avgörande för framgången i en organisation eller ett företag så är 

ledarskap det mest förekommande som svar. Ambitionen är allt ofta att utveckla ledarskapet så 

att det kan hantera och även lösa de individuella, organisatoriska och samhälleliga problem 

som kan uppstå. Ett ledarskap som uppfattas som inspirerande och visionärt av medarbetarna 

kan skapa mening åt arbetsuppgifter som annars känns repetitiva. Det kan även stärka moralen 

hos en arbetsgrupp, om en ledare visar upp ett etiskt förhållningssätt kan denne bli ett föredöme 

som i sin tur leder till att det skapas tillit och samförstånd hos de individer som arbetar på en 

organisation eller ett företag. Ett gott ledarskap är också viktigt för det emotionella 

välbefinnandet i exempelvis ett arbetslag genom att framhålla att människor är människor och 

inte bara resurser som ska producera och skapa vinst. Inte minst så har ledaren även en 

avgörande roll för den sociala atmosfären på arbetsplatsen, genom att exempelvis få människor 

att känna sig inkluderade och viktiga (Alvesson et al., 2017). 

 

Coachande ledarskap är en variant av relationsorienterat ledarskap. Dess definition är att det är 

en process där individer utrustas med de redskap, kunskap och möjligheter som behövs för att 

utveckla sig själva. Genom ett coachande ledarskap vill man uppmuntra de anställda till 

deltagande och engagemang, en stödjande stil som fokuserar på de anställdas individualitet, 

lärande och utveckling. Den coachande ledaren förväntas även delegera och erbjuda sina 



16 
 

anställda utmanande uppgifter för att hjälpa dom att växa. Ett avgörande element inom denna 

ledarskapsstil är att ledaren håller tillbaka sina åsikter till förmån för de anställdas möjlighet 

att berätta hur de ser på och tänker runt olika problem och frågor (Alvesson et al., 2017). Denna 

typ av ledarskap är något som många chefer eftersträvar på grund av dess progressiva karaktär, 

men är alltjämt svår att upprätthålla och leva upp till i verkligheten då ett företag eller 

organisation ingår i en komplex kontext där man förväntas förhålla sig till anställda, 

fackföreningar, högre chefer, kunder och olika opinionsgrupper. Dessa, i motsats till de 

anställda, förväntar sig inte sällan mer direkta svar, effektivitet, kompromisser och anpassning 

snarare än ett mer långsammare och mer hållbart sätt (Alvesson et al., 2017).  
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3 Metod 

I detta avsnitt presenterar vi hur studien har utförts. Vi redovisar uppsatsens forskningsansats 

och val av metod. Sedan beskriver vi vårt tillvägagångssätt med val av respondenter och hur 

data har samlats in samt en redogörelse av studiens forskningsetik. I slutet diskuterar vi 

trovärdighet och tillförlitlighet, induktion och deduktion. 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Efter som syftet med studien är att ta reda på vad framtida arbetstagare uppfattar är attraktivt 

och motiverande i arbetet, valde vi ett kvalitativt angreppssätt som forskningsmetod. Det 

kvalitativa perspektivet innebär att man ser på saker subjektivt. Verkligheten kan beskrivas 

som en social och kulturell konstruktion, där man studerar hur människan uppfattar och tolkar 

omgivningen, till motsats från den naturvetenskapliga traditionen där man observerar och 

registrerar en given verklighet (Backman, 2008). I det kvalitativa synsättet ligger intresset i 

individen, eller människan. Man intresserar sig för hur individen upplever sin omgivning i 

relation till tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter. Människan är det huvudsakliga 

instrumentet i en kvalitativ forskningsansats. Forskaren är nära det studerade objektet och ingår 

själv ibland som en del av metoden (Backman, 2008). 

3.2 Kvalitativ forskningsintervju 

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju, är att förstå olika ämnen i den levda vardagsvärlden 

ur den intervjuades eget perspektiv. I motsats till kvantifiering, har intervjun som mål att erhålla 

nyanserade beskrivningar från intervjupersonen, det är ord som bearbetas och inte siffror. Det 

är specifika beskrivningar och handlingar som kommer fram och inte allmänna åsikter. Något 

som är vitalt för forskare är kunskap om ämnet, mycket för att kunna ställa fördjupande frågor, 

det vill säga att följa upp intervjupersonens svar. Kvaliteten hos datan en forskare samlar in 

beror helt på kvaliteten hos intervjuaren, dess färdigheter och ämneskunskaper (Brinkmann & 

Kvale, 2015). 

Vårt val av intervju är den personliga intervjun. Vilket kan beskrivas som ett möte mellan en 

forskare och en informant, och en anledning till dess popularitet är att den är relativt lätt att 

arrangera och kontrollera (Denscombre, 2009). Forskaren behöver bara fokusera på en persons 

idéer och tankar och en stor fördel är att det är lättare att skriva ut och transkribera en inspelad 

intervju när samtalet bara har en deltagare som pratar. För att inte riskera allt för stor påverkan 
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av vad respondenterna svarar, har vi valt att genomföra en semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en lista med ämnen och frågor som ska 

besvaras. Flexibilitet beträffande ämnenas och frågornas ordningsföljd är det som gäller, 

eftersom man vill att intervjupersonen ska få utveckla sina tankar och svar (Denscombre, 

2009). 

3.3 Induktion och deduktion 

Det deduktiva tillvägagångssättet är vanligtvis kopplat till den kvantitativa forskningsmetoden.  

Deduktion är en process där forskarna utgår från befintliga teorier och skapar hypoteser som 

ska sättas på prov genom empiriska undersökningar. Fokuset ligger på att pröva befintlig teori 

(Bryman & Bell, 2013). Den induktiva processen innebär att forskare observerar och 

sammanfattar sin data, där resultatet sedan leder till en slutsats. Induktion är till för att 

identifiera mönster i empirin och sedan få en generell uppfattning om det empiriska materialet 

(Denscombe, 2009). Det kan vara svårt att definiera ett arbete rent deduktivt eller induktivt, 

detta eftersom ett deduktivt förhållningssätt förlitar sig på teorisammanställningen, medan ett 

induktivt förhållningssätt sätter fokuset på den empiriska insamlingen (Bryman, A. & Bell, E. 

2013). 

I denna studie har både induktiv och deduktiv ansats använts som metod. Detta kallas 

växelverkan som innebär att man inte håller sig till en och samma ansats, istället så blandas de 

båda metoderna och som forskare försöker man balansera mellan teori och empiri. Inom 

växelverkan kan studien starta i teorin eller empirin och även sluta i teorin eller empirin 

(Wigblad & Jonsson, 2008).  I början tillämpades ett deduktivt förhållningssätt genom att läsa 

teorier och tidigare forskning för att sätta sig in i ämnet, som sedan har gett en grund till 

teoriavsnittet som är vald utifrån undersökningens syfte och frågeställningar. Teoridelen har 

även legat till grund för intervjuguiden som användes vid genomförandet av intervjuerna. Efter 

att datainsamlingen genomförts identifierade vi gemensamma beröringspunkter i resultatet för 

att hitta likheter och skillnader från teorin. Här användes då ett induktivt förhållningssätt. Under 

insamlingen ansåg vi som författare att den teoretiska delen av studien behövde justeras och 

utvecklas. Detta då teoriavsnittet Ledarskap var en del som ursprungligen inte fanns med vid 

första teorisammanställningen, men ett ämne som respondenterna återkommande berättade 

som en viktig del för att definiera ett attraktivt arbete. Att gå tillbaka i teorin vid nya fynd av 

empiri var ett strategiskt förhållningssätt som fanns med från början, att gå tillbaka och vidga 

teorin.  
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3.4 Val av respondenter 

En kvalitativ forskningsintervju kräver en hög färdighetsnivå hos deltagaren, vilket betyder att 

intervjupersonerna bör ha kunskap inom området som ska undersökas och även ha en insikt för 

att kunna bidra underlag för datainsamlingen (Brinkmann & Kvale, 2014). Urvalet i studien är 

ett subjektivt urval, vilket innebär att deltagarna till studien medvetet väljs ut för att ge den 

bästa data till studien i förhållande till syftet. Respondenterna är studenter från 

Handelshögskolan i Stockholm. Detta eftersom vi ville göra undersökningen riktat mot de 

personer som har bredare valmöjligheter på arbetsmarknaden, eftersom statusen på 

utbildningen samt lärosätet är hög. Enligt en SIFO-undersökning (2017) om anseendeindex 

ligger Handelshögskolan i Stockholm på en 6:e plats i Sverige. Vår första kontakt till 

respondenterna skedde via Facebook, där vi genom en kontaktperson fått ett antal namn som 

skulle kunna tänka sig vara potentiella respondenter. En sluten grupp på Facebook skapades 

där vi bjöd in 16 tilltänkta respondenter. Vi redogjorde för gruppmedlemmarna vad 

undersökningen skulle handla om, där vi sedan kontaktade de som visade intresse, hade tid för 

en intervju och uppfyllde kriterierna som deltagare för datainsamling. Slutligen blev sju av 

gruppmedlemmarna utvalda för att delta i vår undersökning. Samtliga respondenter är 

kvinnliga förstaårs ekonomistudenter på Handelshögskolan i Stockholm. Då vi ville undersöka 

vad Generation Z anser är attraktivt och motiverande i arbete valde vi ut respondenter som 

ingår i den generationen. 

3.5 Genomförande av intervjuerna 

När respondenterna kontaktades första gången presenterades upplägget och syftet med studien. 

Detta för att säkerställa att de innan intervjutillfället hade möjlighet att reflekterat över 

undersökningens valda ämne. Därför var det viktigt att på förhand informera respondenterna 

genom ett informationsbrev, där det framgick vilka åtaganden som förväntades av 

respondenterna. Intervjufrågorna utformades och diskuterades med noggrannhet, då vi ville att 

frågorna skulle vara så neutralt ställda som möjligt då en formulering kan ha en inverkan på 

svaret (Brinkmann & Kvale, 2014). Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade och 

bestod av 15 frågor samt följdfrågor som var utformade efter vårt valda forskningsområde. 

Intervjuerna genomfördes i Stockholm på Studentpalatset, som är en studielokal i anknytning 

till Handelshögskolan, där det fanns möjlighet att boka grupprum. Valet av samtalsrum 

underlättade för respondenterna att ta sig till angiven plats och intervjuerna kunde utföras i en 

tyst miljö. Samtliga intervjuer genomfördes under tre sammanhängande dagar i april. Varje 
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respondent intervjuades enskilt och intervjuernas cirkatid var 60 minuter. En av oss hade rollen 

som intervjuare och den andra var observatör.  Inför varje intervju frågade vi om godkännande 

för inspelning av samtalet, respondenterna upplystes om intervjutiden och försäkran om 

respondenternas anonymitet delgavs. 

3.6 Etiska överväganden 

Det är viktigt att vara påläst om de etiska principerna, samt att förmedla och skapa en trygg 

atmosfär där intervjupersonerna känner sig säker (Denscombe, 2009). Under samtliga sju 

intervjutillfällen berättade vi om de fyra huvudprinciperna och hur de skulle iakttas för våra 

deltagare.        

Skydda deltagarnas intresse:  Vilket innebär att de personer som deltar inte ska lida skada efter 

att ha medverkat i vår studie. Forskare ska också garantera deltagarnas anonymitet 

(Denscombe, 2009). För att säkerställa respondenternas anonymitet nämns ingen information 

om dem genom arbetet, förutom vilken åldersgrupp och skola de tillhör. Detta för att 

tillförsäkra att deras data från intervjuerna inte kan kopplas tillbaka till respondenterna. 

Informerat samtycke: Menas att deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat 

samtycke. Deltagandet till forskningen ska inte vara tvingat. Det ska vara frivilligt att delta i 

undersökningen och det ska få en tillräcklig information om vad undersökningen innehåller så 

att respondenterna kan göra bedöma om de vill delta eller ej (Denscombe, 2009).                                 

Öppenhet i genomförandet: Betyder kort och gott att forskarna bör ge en kort sammanfattning 

av syftet och den data som kommer att samlas in av respondenterna (Denscombe, 2009).    

Följa lagen: Att följa den nationella lagstiftningen (Denscombe, 2009). Vi författare kommer 

endast att använda de insamlade data från intervjuerna i forskningssyfte och inget annat.     

3.7 Metoddiskussion - Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet handlar om att i vilken utsträckning forskare kan påvisa att den insamlade datan 

är exakt och rätt. Det finns inget absolut sätt att visa att man har rätt, utan som forskare får man 

se till att ta hjälp av de rätta metoderna för att försäkra läsarna att det finns en rimlig sannolikhet 

att den insamlade datan är träffsäker och exakt. Tillförlitlighet handlar om att visa att 

forskningens procedurer och tillvägagångssätt utgörs av ansedda procedurer (Denscombre, 

2009). En faktor som kan komma att påverka trovärdigheten och tillförlitligheten är det man 
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kallar Intervjuareffekten. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) innebär intervjuareffekten att en 

respondent kan komma att svara så som de tror är det rätta svaret för undersökningen. Resultatet 

kan påverkas negativt av detta då den blir felaktig, vilket gör att det blir svårt att komma fram 

till samma resultat i en annan forskning, som således hotar tillförlitligheten i forskningen. 

Denscombe (2009) menar på att det kan vara svårt att undvika detta i småskaliga 

forskningsprojekt. 

Användningen av urval medför en viss osäkerhet (Denscombre, 2009). Vi som genomför 

undersökningen är väl medvetna om att trovärdigheten och tillförlitligheten kan hotas med 

tanke på urvalet av respondenterna då det endast är kvinnliga respondenter som intervjuats. 

Läsaren bör ha i åtanke att fynden av en balanserad undersökningspopulation beträffande kön 

skulle kunna ge ett annorlunda fynd. I den första urvalspopulationen fanns det män med, men 

majoriteten var kvinnor. Ingen av männen i den första facebookgruppen kunde delta under de 

datum som vi skulle befinna oss i Stockholm. Därför blev det endast kvinnor som blev 

intervjuade. Det medförde att empirin begränsades, då representativiteten påverkades. 

Inom kvalitativ forskning finns begreppet revision. Med revision menas att den preliminära 

versionen av rapporten är öppen för granskning och för ändringar. De som deltar i en studie, 

får läsa och får tillfälle att korrigera den preliminära version och det händer då att man får 

tilläggsinformation som måste tas med i den slutliga rapporten (Backman, 2008). Vi har låtit 

våra intervjupersoner ta del av materialet innan den slutgiltiga versionen fastställdes, då nytt 

material bidrar till ökad trovärdighet enligt Backman (2008). Inget nytt material tillkom under 

revisionen. Fördelar med intervjuer är att de är lämpliga för att producera djup och detaljerad 

data där ämnen kan utforskas. Vidare så genererar intervjun en hög svarsfrekvens, eftersom 

intervjun är avtalad på förhand och inbokad vid en lämplig plats och tid. En fördel är också att 

det är en hög validitet i datan som samlas in, eftersom den kontrolleras beträffande relevans 

och riktighet samtidigt som den samlas in och ljudinspelningen, där tydliga röster hörs, gör att 

man inte utsätts för problem där det råder tvivel om vad som sägs och vem som säger det 

(Denscombre, 2009). En nackdel med intervjuer är att datan som samlas in under intervjun 

baseras på vad människor säger och deras egna perspektiv, snarare än vad som sker i praktiken 

(Denscombre, 2009). 
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4 Resultat & Analys 

I detta avsnitt kommer det att redovisas en sammanställning av det empiriska resultatet från de 

sju olika intervjuerna. Empirin delas upp i rubriker för varje enskilt tema som innehåller det 

empiriska resultatet. Under varje empiridel skriver vi även en analys kopplat till uppsatsens 

valda teori. Med detta vill vi underlätta för läsaren i det kommande empirikapitlet. 

Intervjupersonerna har tilldelats en namnkombination för att skydda deras identitet. Vi 

benämner respondenterna Respondent A-G.  

4.1 Attraktivt Arbete 

Det finns en hel del likheter i respondenternas syn på vad en attraktiv arbetsplats innebär och 

innefattar. Respondenterna menar att de prioriterar meningsfullt arbete som en viktig faktor på 

en arbetsplats. De beskriver att de vill känna att de gör skillnad, antingen för företaget eller för 

omvärlden i stort. Detta är något som är återkommande i alla våra svar från respondenterna. 

Att företaget skapar en känsla av att man inte är utbytbar på arbetsplatsen och att företaget ska 

skapa en känsla av att det man gör är viktigt. Respondenterna menar på att de vill jobba med 

saker som gör skillnad för samhället eller omvärlden, exempel på detta är miljö, utsatthet, 

utveckling, jämlikhet och hållbarhet. Det är vad sex av sju respondenter anser är meningsfullt 

arbete. För respondenterna handlar det om att företaget ska ha sunda värderingar samt att de 

tycker att det vore attraktivt att arbeta med det. Respondent D menar att om det fanns ett 

toppjobb med hög lön och moralen på företaget inte är jättebra, skulle respondenten inte vilja 

jobba på det företaget. Men i sin helhet vill respondenterna att arbetsuppgifterna de utför i 

grunden är till nytta och att de känner att de är viktiga för företaget.  

  

“Jobba för miljön och känna en meningsfullhet för något större snarare än bara lönsamhet 

för företaget” - Respondent B 

  

“Att man bidrar, att man gör något nyttigt för företaget eller för omvärlden, då mår man bra 

(på en arbetsplats).” - Respondent A 

  

Respondent C menar att det viktigaste är att arbetet ska vara intressant. Arbetet ska vara 

utvecklande och att få arbeta med någonting som man brinner för, det är det som får individen 

att vilja gå till arbetet varje morgon. Om det man arbetar med är intressant blir allting mycket 

enklare och man trivs bra på jobbet. Respondenterna återkom mycket till att arbetet ska vara 
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intressant, vid frågan om vad som är intressant har många svårt att specificera vad som just är 

ett intressant arbete. Tre av respondenterna menade då att arbetet ska vara kopplat till deras 

utbildning men inget som de konkret kan komma på. De återkom därefter till att det ska vara 

meningsfullt och att arbetet ska göra skillnad för både företaget och omvärlden. Detta skapar 

en stimulans i arbetet menar, Respondent G. Arbetsuppgifterna ska vara varierande och inte 

monotona eller ensidiga, menade samtliga respondenter. De drivs mer av varierande 

arbetsuppgifter  och ett arbete där de har större utrymme för eget beslutfattande.  Trevliga 

arbetskamrater var ett återkommande begrepp genom samtliga intervjuer. Att ens 

arbetskamrater ska vara lättsamma, enkla att arbeta med, samtidigt vara trevliga och roliga vid 

sidan av arbetet. Respondenterna fick reflektera och försöka specificera vad det är som gör en 

arbetskamrat till en trevlig arbetskamrat. Respondent C förklarar att man ska kunna prata om 

allting och att man ska lyssna på varandra. Respondent D berättar att det är bäst med en 

sammansvetsad grupp som man kan arbeta effektivt i. Respondent A vill gärna se att man gör 

saker vid sidan om arbetet också. Då det är personer man kommer träffa mycket tid av sitt liv, 

är det trevligt att göra roliga saker ihop för att stärka sammanhållningen. Det tror Respondent 

A leder till att ett arbete anses vara attraktivt. Stämningen ska vara god menar Respondent G, 

att man vågar säga vad man tycker och att det är en miljö man trivs i. Det är viktigt för att 

kunna känna att man kan prestera. Kollegor spelar en viktig roll, då vid tuffare perioder där 

arbetsbelastningen kan vara stor, så måste möjligheten finnas att kunna fokusera på roliga saker 

mellan arbetskamrater för att ta sig igenom det. 

  

“Gå ut och ta en öl på en tisdag tillsammans med sina kollegor, nu dricker inte jag öl, men ni 

fattar”  - Respondent A 

 

Beträffande arbetstid har respondenterna delade åsikter. Några betonar att de vill ha en flexibel 

arbetstid, där de kan lägga upp själva hur de vill arbeta, gällande tid på dygnet. Detta för att 

skapa en frihet där de inte känner sig bundna att förhålla sig till de bestämda arbetstimmarna 

som nödvändigtvis inte passar just dom. Har man familj kanske man vill ta ledigt en fredag för 

att vara med barnen, menar Respondent B. Det skapar även en känsla av inflytande över sitt 

arbete samt att man får förtroende och frihet under ansvar, menar respondenterna. Respondent 

A menade att hon har ett stort kontrollbehov och skulle därför föredra att jobba fasta timmar 

på dygnet, för att kunna strukturera upp sin dag. De övriga respondenterna svarade att de var 

likgiltiga inför flexibla arbetsförhållanden, de menade att det inte spelar någon större roll 

eftersom det är arbetsuppgifterna i sig som är det viktiga på en arbetsplats. Det handlar även 
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om hur effektiv man är på en arbetsplats snarare än hur många timmar man fysiskt befinner sig 

på arbetsplatsen, menar Respondent E.  

 

“Man ska vara effektiv på arbetet, hur mycket tid man jobbar är inte lika viktigt” -

Respondent C 

  

4.1.1 Analys av Attraktivt Arbete 

När det kommer till att applicera litteraturen om attraktivt arbete till respondenternas svar 

finner vi likheter. Bland annat nämner samtliga respondenter de tre kategorier som Åteg et al 

(2004) tar upp inom attraktivt arbete: Attraktivt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse samt 

attraktiva arbetsförhållanden. Dessa begrepp benämns inte alla gånger ordagrannt av 

respondenterna, men våran tolkning och analys av deras svar, återfinns i samtliga kategorier 

som Åteg et al (2004) beskriver. Exempel på detta är när respondenterna berättar om att att de 

gärna vill arbeta med något som gör skillnad, antingen för företaget eller omvärlden. Det 

återfinns i kategorin Arbetstillfredsställelse då det innefattar saker som erkänsla, eftertraktad 

och stimulans, vilket vi anser eftersöks när man vill göra skillnad för ett företag eller 

omvärlden. Arbetstillfredsställelse är något som många av våra respondenter ser som en viktig 

del för att definiera attraktivt arbete. Dels då de anser att det är stimulerande men också för att 

det är detta som driver en till att vilja gå till jobbet varje dag. Att få arbeta med något som är 

meningsfullt går också in under Arbetstillfredsställelse, då det är något respondenterna känner 

att de får ut av arbetet (Åteg et al 2004). Direkta kopplingarna till Attraktivt Arbetsinnehåll går 

det också att identifiera hos respondenterna. Likt tidigare har respondenterna inte ordagrannt 

nämnt begreppen som beskrivs i Åtegs et al. (2004) modell men genom vår subjektiva tolkning 

och bedömning har vi utläst deras svar för att dra slutsatsen att det är Attraktivt arbetsinnehåll 

de syftar på. Respondenterna nämner att de vill hellre se en variation i arbetet, där de får arbeta 

med mycket frihet under ansvar och med olika arbetsuppgifter. Detta tolkar vi som attraktivt 

arbetsinnehåll, mer specifikt inom begreppen variation och handlingsfrihet, som tillkommer 

under den tidigare nämnda dimensionen (Åteg et al. 2004). När respondent E berättar att det är 

viktigt att känna att man inte är utbytbar, anser vi att det går att koppla till begreppet 

förtrogenhet, som finns inom kategorin Attraktivt arbetsinnehåll. Trevliga arbetskamrater är 

något som våra respondenter anser är viktigt för att ett arbete ska vara attraktivt och för att de 

ska vara kvar på en arbetsplats. Detta menar vi kan kopplas till Attraktiva Arbetsförhållanden 

där de definieras med begrepp som arbetstid, relationer och social kontakt (Åteg et al, 2004). 

Många av respondenterna menade att en stark gemenskap på arbetsplatsen bland de anställda. 
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Det är också en viktig byggsten i vad som anses är en attraktiv arbetsplats, enligt både 

respondenterna och Åteg et al (2004). Arbetstid är något som våra respondenter har fördelade 

meningar inför. Några vill kunna arbeta under vilka timmar på dygnet de än behagar och några 

vill ha strukturerad arbetstid för att slippa ta med arbete hem och organisera privatlivet utefter 

arbetet. De flesta menade dock att det var mindre viktigt. Vad som anses vara attraktivt arbete 

är dynamiskt, vilket innebär att vad som är attraktivt är föränderligt över tiden beroende på de 

anställdas behov (Hedlund, 2007). Något som är intressant är att våra respondenter lyckades 

ge liknande svar under intervjuerna kopplat till attraktivt arbete. Detta gäller dock inte när det 

kommer till arbetstid. Men det går alltså att koppla ihop våra respondenter och tyda att de har 

likasinnade behov gentemot det tas upp i den vetenskapliga teorin. 

4.2 Motivationsfaktorer 

På frågan om vad som motiverade respondenterna på en arbetsplats så fick vi varierande svar. 

Något som samtliga respondenter betonade var vikten av arbetskollegor. De menar på att 

personalen är viktig, arbetsuppgifterna i sig kommer i andra hand. Har man kul på jobbet och 

känner att man vill gå upp på morgonen för att träffa personerna på arbetsplatsen så är det en 

väldigt stor motivationsfaktor. Då det är ett faktum att man träffar och interagerar med 

arbetskollegor så pass mycket som man faktiskt gör. Samtliga respondenter menar också att 

det är viktigt med en sammansvetsad grupp, att man bland annat utför aktiviteter även vid sidan 

av jobbet, och att det är högt i tak mellan kollegor. Det ska gå att prata om allt samt lita på sina 

arbetskollegor. En annan viktig motivationsfaktor är att känna att man utvecklas på sin 

arbetsplats. Det kan beskrivas med att det finns en stege inom företaget eller organisationen, 

där möjligheten finns att kunna klättra och få större ansvar med nya arbetsuppgifter, för att 

bibehålla stimulansen. Respondenterna menar att de vill ha möjligheten att utöka sin kompetens 

så att det medför en befordran eller att de helt enkelt får byta arbetsområde. Att utveckla sin 

personliga kompetens beskrivs som en viktig del för att man ska trivas och vilja vara kvar på 

en arbetsplats, menar respondenterna. Även att få möjlighet till att kunna styra över sina egna 

arbetsuppgifter var något som respondenterna värderade högt, som Respondent D uttrycker, 

det ska vara frihet under ansvar i arbetet.  

  

Med varje erfarenhet man får utvecklas man som person. Erfarenhet är viktigare än pengar. 

Personlig utveckling inom företaget håller kvar medarbetare. - Respondent C 
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På frågan om lön hade respondenterna blandade åsikter, en genomgående åsikt var dock att lön 

absolut kan vara en avgörande faktor, om man till exempel skulle välja mellan två jobb som 

ansågs lika bra i andra avseenden. Lönen måste också matcha ens arbetsuppgifter och hur 

mycket en person bidrar till företaget, man ska inte känna sig underbetald, menar respondent 

E. Respondenterna var även överens om att ifall de övriga faktorerna inte var på plats, så hjälper 

det föga med en hög lön och de skulle se sig om efter andra alternativ. Övriga faktorer som 

nämndes då var meningsfullhet i arbetet och att man gjorde något som var viktigt för företaget 

eller omvärlden. Två av respondenterna menade att de hade ett stort inre driv och en högre lön 

skulle vara ett kvitto på att de levererade på arbetsplatsen. De skulle vilja jobba hårt och tänka 

på karriär i några år, för att sedan när de stadgat sig och bildat familj, kunna acceptera en lägre 

lön och ett arbete med lägre tempo. Fyra av respondenterna ansåg att en hög lön var mindre 

viktigt, och betonade att ett arbete de anser är intressant, viktigt och med bra kollegor som de 

trivs med, var viktigare. Respondent F tror att en hög lön är förknippat med högre 

arbetsbelastning och att vara tillgänglig för arbetsgivaren “24/7”, vilket är något respondenten 

inte uppfattade som attraktivt, då de värderar sin lediga tid högre. Alla respondenter är överens 

om att lön kanske är mer av ett lockande incitament till att ta ett arbete, men att det inte är något 

som får en medarbetare att prestera bättre. Respondent D menar också att lön inte är en 

motivationsfaktor, det medför snarare att man känner en större skyldighet till att utföra ett 

arbete bättre. Vidare säger Respondent D att en högre lön är mer motiverande i en slitsam fysisk 

arbetsmiljö än exempelvis ett kontorsjobb, där det är andra faktorer som spelar in och är viktiga 

för motivationen.  

   

“Skulle inte ta ett toppjobb med hög lön om jag tyckte att moralen och arbetsmiljön på 

företaget inte var bra” -Respondent D 

  

“På McDonalds tror jag det är skillnad att ha 100 kronor i timmen jämfört med 150 kronor i 

timmen, men på ett kontorsjobb tror jag inte det spelar så stor roll om man tjänar 22 000 kr 

eller 30 000 kr.” - Respondent D 

 

4.2.1 Analys av Motivationsfaktorer 

När det empiriska resultatet analyseras med hjälp av den tidigare insamlade litteraturen, hittar 

vi samband. Hygienfaktorer och Motivationsfaktorer som A, Kaufmann  &  G, Kaufmann 

(2009) beskriver är något som bekräftar vad respondenterna säger sig behöva för att uppnå god 
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tillfredsställelse och produktivitet på en arbetsplats. Respondenterna tar upp Hygienfaktorer 

när de berättar om att lönen ska matcha ens arbetsuppgifter och arbetstempo. Om medarbetare 

inte blir betalda tillräckligt mycket blir de inte motiverade till att arbeta, medarbetare ska bli 

tillräckligt avlönade för att det inte ska var ett orosmoment för dem  (Pink, 2011; A, Kaufman 

& G, Kaufman 2009). Det Respondent D beskrev överensstämmer med det Pink (2011) tar 

upp, att en högre lön är mer motiverande i en mer fysiskt slitsam miljö än det är på ett 

kontorsarbete eller högre uppsatt arbete som kräver lite mer kreativt och abstrakt tänkande. I 

sådana arbeten menar Pink (2011) att det finns andra incitament än lön som motiverar en till 

att prestera bättre, vilket också Respondent D framhåller. Vidare betonar respondenterna också 

vikten om att ha goda kollegor runt om sig på en arbetsplats. Arbetskamrater med goda 

relationer sinsemellan är viktigt, där man har högt i tak och där man kan ha roligt tillsammans. 

Detta kopplas direkt till sociala arbetsförhållanden som ingår i hygienfaktorer (A, Kaufman & 

G, Kaufman, 2009). Respondenterna menade också att det är viktigt att känna att man utvecklas 

på en arbetsplats. Att det finns utvecklings- och karriärmöjligheter på organisationen är något 

som respondenterna uppskattar. I Motivationsfaktorer ingår växt- och utvecklingsmöjligheter 

vilket behövs för att öka tillfredsställelsen och produktiviteten på arbetsplatsen (A, Kaufman 

& G, Kaufman, 2009). Respondenterna menar att utveckling är något som motiverar de på 

arbetsplatsen, vilket vi också har stöd i teorin, att det är en motivationsfaktor. Maslows 

behovstrappa, där självförverkligande är högst upp är också något som går att se gemensamma 

delar från i det empiriska materialet. Där beskrivs det att medarbetarna har möjligheter att 

utveckla och förverkliga sina fulla potentialer (A, Kaufman & G, Kaufman, 2009). Det finns 

tre motivationsfaktorer som Pink (2011) tar upp som går att koppla till hur respondenterna 

menar att de motiveras. Som tidigare har nämnts vill våra respondenter utvecklas i deras 

framtida arbete, vilket överensstämmer med behärskande som är en motivationsfaktor (Pink, 

2011). Autonomi, viljan att vara självgående menar Pink (2011), är något respondenterna anser 

är viktigt. De vill gärna ha frihet under ansvar och hur länge de jobbar är inte av lika stor vikt, 

snarare att det mer räknas hur effektiv man är när man väl är på arbetsplatsen. Det ska skapas 

ett självgående driv av att få klara av uppgifter på egen hand med frihet och eget ansvar. 

Respondenterna beskrev att det var viktigt att deras arbete var meningsfullt, vilket går att 

koppla till Pink’s (2011) motivationsfaktor, syfte, som handlar om önskan att göra något som 

är meningsfullt och viktigt. De insamlade svaren går in närmare på att respondenterna anser att 

arbetet ska vara intressant och meningsfullt. Att det behöver vara något som man verkligen 

brinner för, att det finns en mening i det arbete man utför. Detta gör att man arbetar effektivare 
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och att tillfredsställelsen blir hög på ett företag eller organisation. Företag som ser till att alla 

dessa tre motivationsfaktorer finns, kommer sluta med en lyckligare arbetsstyrka (Pink, 2011).  

4.3 Employer brand 

Vid frågan om vad respondenterna tycker en arbetsgivare ska göra för att kunna rekrytera och 

behålla just dem, svarade de att företagets rykte var viktigt. De menade att det var viktigt för 

företag att marknadsföra sig själva, att få arbetsplatsen att verka attraktiv. Mycket handlar om 

hur känslan är när man första gången går in på en arbetsplats. Att man känner sig välkommen 

och att man får ett gott första intryck när man kliver in på arbetsplatsen, menar respondent E. 

Respondent D menar att det handlar om hur “feelingen” är på arbetsplatsen. För att kunna 

behålla anställda tror flera av respondenterna att det är viktigt att få personalen att trivas och 

att få dem känna att dem är viktiga för arbetsplatsen. Många av respondenterna tror också att 

en gemenskap på arbetsplatsen får en anställd att känna att det är svårare om man skulle vilja 

lämna, då det leder till en lojalitetskänsla. Respondent D berättade om ett exempel från 

respondentens tidigare arbete där de gemensamt drack hälsodrycker, vilket enligt respondenten 

var rätt fånigt, men det skapades trots det en gemenskap då de gjorde något tillsammans med 

kollegorna på arbetsplatsen. Det får personalen att vilja vara kvar ännu mer, menar Respondent 

D. 

  

“När man älskar sin arbetsplats, är det svårare att ta sig därifrån” - Respondent B 

  

Ett tillvägagångssätt för att attrahera personal menar respondenterna är att ett företag bygger 

ett starkt varumärke eller där det är allmänt känt att företaget gör samhällsnytta eller står för 

bra värderingar. Två av respondenterna söka sig mot större företag av den anledning då de vill 

vara del av något större, samt att det finns ett gott rykte kring några av de större företagen. 

Företag ska ha en god moral när det kommer till miljö, socialt och ekonomi menar 

respondenterna. Det vill säga att företaget ska aktivt arbeta för att dessa förhållanden ska vara 

bra. Ett företag måste ha ett hållbarhetstänk när det kommer till miljö, socialt och ekonomi i de 

länder de verkar. Detta anses inte bara som ett önskemål bland respondenterna utan som en 

självklarhet. Respondent A anser att det är omodernt att inte göra det och att det är viktigt att 

företaget är en del av samhällsutvecklingen. Arbete för en hållbar miljö är något som samtliga 

respondenter nämner när de tar upp saker som ska vara självklara hos en arbetsgivare. Tre 

respondenter betonar att det ska vara jämställt och jämlikt på en arbetsplats. De vill också att 
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företaget ska arbeta aktivt för jämställdhet, att det inte ska vara några orättvisor beroende på  

kön och att alla ska behandlas lika. Det ska finnas jämlikhet mellan samtliga arbetstagare så att 

det inte finns några orättvisor på arbetsplatsen. 

  

Ett företag måste ha ett hållbarhetstänk, social, ekonomisk och miljö. Annars hänger man 

inte med i samhällsutvecklingen. Det är omodernt att inte göra det.- Respondent A 

 

4.3.1 Analys av Employer Brand 

Employer Brand är ett företags arbetsgivarvarumärke (Dyhre & Parment, 2013). Vad 

respondenterna anser en arbetsgivare behöver göra för att attrahera personal är att skapa ett 

positivt rykte. De menar att det är viktigt för företag att få arbetsplatsen att verka attraktiv, 

vilket också Dyhre & Parment (2013) anser. Respondenterna betonar vikten av att få en positiv 

känsla när man kliver in genom dörren på en arbetsplats. Det respondenterna säger går att 

koppla till det Dyhre & Parment (2013) säger, att det är viktigt för arbetsgivarvarumärket att 

personer som kommer på en anställningsintervju, att de blir väl omhändertagna från första 

kontakt för att sedan kunna sprida goda rykten om företaget. Detta stärker ryktet hos en 

arbetsgivare, menar respondenterna och Dyhre & Parment (2013). Respondenterna upplever 

att det är viktigt för företag att också ha ett gott rykte inom hållbarhet. Att företaget måste ha 

ett hållbarhetstänk inom miljö, ekonomi och socialt i de länder de verkar. Att företag också 

arbetar aktivt för jämställdhet och jämlikhet. Att företaget i grunden har en god moral och 

verkar därefter. Ett arbetsgivarvarumärke kan stärkas om ett företag arbetar aktivt med dessa 

frågor (Grafström et al., 2015; Grankvist, 2008). Det som är intressant är att respondenterna 

verkligen betonar att ett socialt och miljöarbete påverkar om ett företag anses vara attraktivt 

eller inte, likt det Grankvist (2008) & Grafström et al., (2015) påpekar. Dock menar Grankvist 

(2008) & Grafström et al., (2015) att det är ett verktyg som kan stärka varumärket, medan 

respondenterna ser mer på detta som en självklarhet för företag att använda. Varumärket kan 

också stärkas genom att arbeta med samhällsproblem (Grankvist, 2008). Detta går att koppla 

ihop med det respondenterna berättar då de förklarar att de gärna ser en arbetsplats som aktivt 

arbetar med jämlikhet och jämställdhet.  
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4.4 Ledarskap 

Att en bra ledare eller chef är av yttersta vikt på en arbetsplats är något samtliga respondenter 

ger som återkommande svar i samband med intervjuerna. De menar att det är viktigt för att 

kunna ha en tillfredsställande arbetsmiljö. Vad de anser är en dålig chef var klart och tydligt 

för våra respondenter. En dålig chef är någon som inte ger en förtroende på en arbetsplats, en 

ledare som inte litar på sina anställda, att man blir styrd med järnhand och att det finns 

begränsade utrymmen för valmöjligheter i arbetet. Att lägga upp arbetet som man själv vill, det 

är viktigt att den möjligheten finns för att motiveras på en arbetsplats. Respondenterna menar 

att ledaren har en stor roll och yttersta ansvaret att sätta dessa förutsättningar som nämns i 

ovanstående text. Respondent A var också tydlig med att inte vilja ha någon hierarki mellan 

chefer och anställda, självklart kan inte alla vara chefer, men attityden mellan chefer och 

medarbetare ska inte vara hierarkisk, säger respondenten. Ledaren ska vara lyhörd och 

stödjande inför sina medarbetare, där den inte nödvändigtvis behöver vara mest kompetent i 

själva arbetet, då det inte är det som avgör om det är ett bra ledarskap, tillägger Respondent A. 

Flera respondenter menar att förmågan att förstå och sätta sig in i andra personers situation är 

viktigare.  Respondenternas samlade bild av en gott ledarskap är en chef som är stöttande och 

utgår från en ledarstil som lägger stor vikt på att ha bra relationer med sina medarbetare. 

Respondent B betonar att det är viktigt med en chef som skapar en rolig stämning på jobbet. 

Vidare beskriver Respondent C att chefen har en större roll för arbetslaget än vad man tror, den 

ska bland annat genom dialog och likabehandling för alla skapa en bra relation mellan 

medarbetare. Samtliga respondenter värderar en god relation till chefen väldigt högt, när de 

svarar på frågan om vad ett bra ledarskap innebär.  

 

Viktigt med bra relationer till chefer. Viktigt med beröm, men och viktigt om man inte gör 

något bra, att man får reda på det. Så man kan lära sig av sina misstag. - Respondent C  

 

Ledaren, eller chefens ska ge utrymme och verktyg för medarbetare att utföra sitt arbete. 

Ledaren ska tillhandahålla nödvändiga resurser och etablera system inom företaget eller 

organisationen för medarbetare att kunna verka i tillsammans med varandra, menar 

respondenterna. Det är viktigt med handlingsfrihet menar Respondent F, ledaren ska vara mer 

av en bakgrundsfigur än en förgrundsfigur. Om man gör någonting bra är det viktigt med beröm 

från sin chef, samtidigt är det bra att man kan bli tillsagd om man gör något mindre bra, 

eftersom genom misstag kan man lära sig och utvecklas i sitt arbete. Med det som bakgrund är 



31 
 

det viktigt att ha en bra relation med sin chef, högt i tak, så att det finns förtroende för att kunna 

ge och ta kritik från båda hållen, avslutar respondenten. 

 

Jag vill inte ha en chef över axeln och ser hellre att jag lägger upp arbetet själv -  

Respondent E 

4.4.1 Analys av Ledarskap 

När man sammanfattar den stora mängd definitioner av ledarskap mynnar det ut i de tre 

principerna eller huvudperspektiven: Fokus på grupprocesser, som handlar om relationer 

mellan kollegor och hur en grupp ska arbeta, fokus på personligheten, som innefattar 

ledarskapets egenskaper och fokus på beteenden som handlar om ledarens sätt att agera för att 

arbetsgruppen ska utvecklas och hur den ska arbeta (Granberg, 2008). Vi har tolkat att 

respondenternas svar stämmer överens med de ovanstående huvudperspektiven. Samtliga 

respondenter är överens om det som respondent C sätter ord på, att ledaren har en större uppgift 

än vad man tror att skapa en bra relation mellan medarbetare, som är huvuduppgiften för 

ledaren i principen, fokus på grupprocesser. Samtliga huvudperspektiv går att finna i 

respondenternas svar. Respondenterna menar att ledarskapet är viktigt, inte nödvändigtvis 

genom att ledaren har högst kompetens i själva arbetet, utan mer relationella egenskaper som 

att vara lyhörd och förmågan att sätta sig in i andras situation, som några exempel. Det är i linje 

med det moderna relationella ledarskapet, där ledaren är moralisk och värderingsmässigt en 

förebild medarbetarna vill följa (Granberg, 2008). Det går in i de övriga två huvudperspektiven 

av ledarskap, beteenden och personligheten. Relationen mellan ledare och medarbetare är i 

fokus, där de samspelar för att tillsammans lösa uppgifter (Granberg, 2008), vilket ligger i linje 

med det respondent A sätter ord på, att det inte ska finnas någon hierarki mellan chefer och 

medarbetare. 

 

Samtliga respondenter ger som svar att det av yttersta vikt med en bra ledare för att trivas på 

en arbetsplats, vilket är det samma som Alvesson et al. (2017) skriver, att det är avgörande för 

framgången i en organisation eller ett företag. Ett bra ledarskap kan utvecklas så att individuella 

och organisatoriska problem kan lösas smidigt berättar Alvesson et al. (2017), i 

respondenternas svar kan vi dra likheter med det ovan beskrivna, chefens roll är att ge verktyg 

och utrymme för arbete, att resurser och system finns inom företaget eller organisationen för 

att kunna verka tillsammans med varandra. Det går även att applicera på Alvessons et al., 

(2017) beskrivning om den coachande ledaren som ska erbjuda och tillhandahålla sina anställda 

utmanande uppgifter för att få de att växa. Den coachande ledaren ska även uppmuntra sina 
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anställda till deltagande och engagemang, något som går att finna i respondenternas svar där 

de säger att de vill ha utrymme för valmöjligheter i sitt arbete, att de får lägga upp arbetet själva 

och påverka, det är något som motiverar dom.  
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5 Diskussion 

I detta kapitel presenteras uppsatsens diskussion och slutsatser. Detta sker i form av att besvara 

de frågeställningar som uppsatsen grundar sig i. Detta kommer att ske i form av reflekteringar 

kring sammanställd empiri och analys. Sedan presenteras vår tolkning av Generation Z samt 

en modell som visar vad de anser är attraktivt och motiverande arbete. Avslutningsvis ges 

förslag på vidare forskning. 

5.1 Diskussion & Slutsatser  

Generation Z är den generation som står näst på tur att komma ut på arbetsmarknaden. Från 

studiens resultat kan vi utläsa att de kommer ställa krav på sina arbetsgivare att den lön de får 

ska motsvara ens arbetsuppgifter. En anställd ska alltså inte känna att den är underbetald. Andra 

krav är också att företag ska arbetar med hållbarhetsfrågor. Ett företag som inte arbetar med 

hållbarhetsfrågor som miljö, jämställdhet och lika villkor för alla kan få det svårt att rekrytera 

våra respondenter då samtliga nämnt att det är viktigt att företag arbetar med dessa frågor. Det 

ligger i tiden, som respondenterna nämner, att man vill jobba med något som aktivt arbetar för 

ett större ändamål, än enbart lönsamhet. Respondenterna nämnde även att ett företags positiva 

rykte, som kan uppkomma om företag eller organisationer arbetar med såna här frågor, gör att 

det är attraktivt. Vår slutsats är att företag bör sträva efter att på något sätt jobba med viktiga 

samhälleliga frågor som exempelvis hållbar miljö och socialt arbete, det kan locka fler 

arbetstagare i framtiden. Det är några av vår samtids största frågor, vilket bekräftas i 

respondenternas svar och att det finns en medvetenhet hos unga. Det är enligt oss väldigt bra 

att det är så pass förankrat hos ungdomar idag, det kan leda till att företag och organisationer 

måste förändra sig för att kunna attrahera till sig fler potentiella medarbetare från generation 

Z. Detta var en aspekt vi inte hade tagit i beaktning innan vi genomförde vår undersökning, 

och vi var inte beredda på att samtliga respondenter skulle betona vikten av ett sådant arbete. 

Ytterligare något som vi fick bekräftat genom undersökningen var att employer branding 

arbetet, att stärka arbetsgivarvarumärket, är något alla företag eller organisationer bör lägga 

vikt på. Då det handlar om ett helhetsintryck, från första kontakten till eventuell anställning 

och vidare under arbetet. Respondenterna menade att första intrycket var av stor vikt, när man 

kliver in genom dörrarna för en anställningsintervju kan man känna direkt om man är 

välkommen, om det är en bra atmosfär, till exempel. Även om man som företag väljer att inte 

anställa en person som intervjuats så är det ändå viktigt att personen i fråga är nöjd med hela 

upplevelsen i en anställningsprocess, från det att den ansöker via en annons till att den gått på 
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en intervju, då den i framtiden exempelvis kan rekommendera just den arbetsgivaren till andra, 

eller att den själv blev så imponerad att den vill söka sig dit för andra tjänster som dyker upp. 

 

En faktor som är motiverande och avgörande på en arbetsplats har vi tolkat som de goda 

relationerna till kollegor och chefer. De vill ha roligt på jobbet och även utanför med sina 

kollegor, där de gör roliga saker tillsammans efter arbetstid. Att deras arbetskamrater också är 

deras vänner på fritiden. Relationen till chefen är också avgörande för att ett arbete ska vara 

attraktivt och motiverande för Generation Z. En chef ska vara stöttande till sina medarbetare, 

där de får arbeta med frihet under ansvar. En chef ska också kunna vara empatiskt emot sina 

anställda genom att förstå sina anställda och sätta sig in i deras perspektiv på ett bra sätt. Även 

kunna ge konstruktiv kritik och beröm när det behövs. En annan faktor som gör att ett arbete 

är attraktivt och motiverande för Generation Z är att ett arbete är intressant och meningsfullt. 

Detta är något som kan skilja sig mycket från person till person, menar vi, det är något som vi 

också tror ligger i den samtid vi lever i idag. Då det enligt vår uppfattning handlar om att man 

idag ska hitta något som man brinner för och har passion att göra. Vi tror att många har detta 

som mål men dock fortfarande osäkra på vad det är man brinner för. Men vi tror att man 

kommer en bra bit på vägen som arbetsgivare att se till att medarbetarna syns, får inflytande 

och uppskattning för de jobbet de utför. Att det finns ett värde som medarbetaren skapar för 

organisationen eller omvärlden.   
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5.2 Tolkning av Generation Z’s motivationsfaktorer 

 

Figur 2, inspirerad av Kaufmann & Kaufmann (2009) 

 

En slutsats från studien är att Maslows behovstrappa kan ses på ett omvänt sätt, att stegen 

möjligtvis kan flyttas om. Av respondenternas svar kan vi utläsa att ett arbete där man får 

möjlighet att leva upp till sin potential, att känna att man har inflytande och bra kollegor man 

trivs med är de viktigaste faktorerna för ett attraktivt arbete. På frågan om anställningstrygghet 

och säkra anställningar var det inte alls av hög prioritet för våra respondenter, som är det andra 

steget i Maslows behovstrappa (Kaufmann & Kaufmann, 2009). Behovstrappan har 

naturligtvis inte förändrats, då fysiologi är grundläggande för alla människor. Det vi menar på 

är att de två nedersta stegen av trappan, i vår del av världen, är så pass självklara för generation 

Z och de är tagna för givet. De växer upp i en miljö där de inte vet nåt annat än trygghet och 

säkerhet, antingen genom familj eller genom samhällets välfärd. De grundläggande behoven 

har hela deras livstid varit tillfredsställande. Detta gör att vi tror unga kan lägga mycket större 

fokus på att försöka uppfylla de andra kriterierna som kommer högre upp i behovstrappan. Det 

är således inte trygghet och stabilitet som efterfrågas, det tas för givet. Våran poäng med detta 

är att arbetsgivare bör vara medvetna om att generation Z inte kommer nöja sig med det faktum 

att de får en lön att försörja sig med och känner att de har en anställningstrygghet. Arbetsgivare 

idag gör bäst i att ha den vetskapen, det faktum att självförverkligande, självkänsla och 

gemenskap är viktigt i en högre grad än någonsin tidigare för unga. De måste lägga ett större 
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fokus med att arbeta på de tre översta stegen i Maslows behovstrappa. Utgår en arbetsgivare 

inte från detta, kan de få problem med att behålla och attrahera personal i framtiden. 

5.3 Stegen mot världens bästa arbete  

Vi har tolkat vårt insamlade resultat och skapat en modell för att sammanfatta vad generation 

Z vill ha i arbetet och på arbetsplatsen. Modellen grundar sig i fyra trappsteg för att påvisa vad 

det är som Generation Z anser är attraktiva omständigheter hos en arbetsgivare.. För att klättra 

till nästa steg som arbetsgivare bör man först ha uppfyllt steget innan. Målet bör vara att 

uppfylla samtliga trappsteg. De två första stegen är mer statiska medan de två översta är mer 

dynamiska där det krävs att arbetsgivaren kontinuerligt följer upp och ser efter hur 

medarbetarna mår, beträffande arbetsuppgifter och kollegor. När varje steg är uppfyllt kan vi 

komma till vad Generation Z anser är ett arbete de helst vill ha.   

 

Figur 3, egen illustration (Güclü & Alexandersson,2018) 

Det första trappsteget i modellen är Lön. Respondenterna anser att en högre lön inte är av större 

intresse utan att lönen ska motsvara hur mycket arbete och prestation den anställde gör. En 

anställd ska inte vara underbetald i förhållande till vad den bidrar med. Lönen är grundläggande 

till ett arbete och steget ska ses så att den anställde ska få tillräckligt med betalt för att det inte 

ska vara ett problem. Det handlar inte om att lönen ska vara hög utan att komma bort från att 

anställda känner att de inte får tillräckligt bra betalt. Vi menar att arbetsgivare bör ha 

kontinuerliga samtal angående lön med sina anställda, så att de känner att deras lön motsvarar 

arbetet de utför samt att de känner att den faktiskt går att påverka. Det andra steget som ingår i 

modellen är värderingar, med det innebär ett företags värderingar, moral och kultur. Ett företag 
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ska arbeta hållbart inom miljö, socialt, för jämlikhet och jämställdhet då generation Z lägger 

stor vikt på dessa frågor. Respondenterna från studien har berättat för oss att detta är något de 

ser som en självklarhet hos arbetsgivare.. Företagets värderingar anses vara viktigt, det kan inte 

bara handla om lönsamhet. Ett företag eller arbetsplats ska ha goda värderingar och även verka 

för dem. Arbetsgivare bör aktivt visa detta för sina anställda genom exempelvis att ha bra 

policies och även visa att man följer dom. Då företagets anseende är viktigt för generation Z 

bör arbetsgivaren även kommunicera ut detta till kunder och allmänheten. Det tredje steget i 

trappan mot ett attraktivt och motiverande arbete för Generation Z är Relationer, som är ett av 

de mer dynamiska trappstegen. I det här steget innebär det att den anställde har goda relationer 

till sina kollegor och chefer. Arbetsgivare bör försäkra sig om att varje medarbetare trivs med 

sina arbetskollegor och stämningen på arbetsplatsen. Ett sätt för att kontinuerligt ha översikt 

på detta är att arbetsgivaren genomför enkätundersökningar där de anställda får svara på frågor 

om vad de har för uppfattningar om dessa frågor. Om svaren skulle visa sig avvika från det 

önskade, bör man som arbetsgivare genomföra individuella samtal för att försöka få en bättre 

bild över situationen. Det kan även vara på sin plats att skicka de anställda på exempelvis 

utdildningar eller hyra in föreläsare. När de tidigare nämnda stegen är uppfyllda är det bara ett 

steg kvar, Meningsfullhet. Det sista och fjärde steget innebär att arbetet ska vara meningsfullt 

och intressant. Respondenterna menar att arbetet ska innehålla något som är betydande, 

antingen för organisationen eller omvärlden. Generation Z vill känna sig uppskattade och att 

de är viktiga för de arbete de utför. Att det ska finnas något meningsfullt med den arbetsuppgift 

eller arbete de genomför. Inom steget meningsfullhet ingår också att arbetet ska vara intressant. 

Likt det andra dynamiska steget om relationer, är enkätundersökningar och individuella samtal 

ett bra sätt för arbetsgivare att ta sig an detta problem. Detta är de fyra steget mot attraktivt och 

motiverande arbete för Generation Z. Om arbetsgivaren följer denna modell, och ser till att 

samtliga steg uppfylls, så har de en bra grund för att behålla och motivera generation Z på en 

arbetsplats. 

5.4 Förslag på vidare forskning 

Något som skulle vara intressant att göra denna studie till en mer storskalig forskning. Genom 

att ha ett bredare urval för att involvera fler studenter från Generation Z samt jämföra olika 

branscher eller demografiska förhållanden med varandra. Att ha ett annat urval skulle kunna 

ge ett annorlunda resultat. Vilket skulle ge en ytterligare förståelse för vad det är som 

Generation Z tycker är attraktivt arbete. Det är en intressant generation och hoppas att det 
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kommer mer studier för detta ämne, då vi är övertygade om att deras uppväxt har präglat de 

mer än vad de gjort för tidigare generationer.  

För ytterligare framtida forskning skulle det också ge en större förståelse att se vad samma 

respondenter anser är ett attraktivt arbete om 10 år. För att sedan jämföra med de resultat från 

denna studie. Det hade också gett en förståelse för om deras åsikter är föränderliga för deras 

olika tid att leva eller som detta är ett resultat för vad Generation Z tycker är attraktivt över tid. 

Vi hoppas att denna studie har inspirerat andra att studera liknande fenomen då vi tror det ger 

anledningar till företag att fortsätta utvecklas till det bättre och anpassa sig till framtidens 

arbete.  
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7 Bilaga. 1 (Intervjuguide) 

Börja med att fylla i formulär, tystnadsplikt, anonym,  berätta om tanken med mötet, info om 

mig och Oscar, intervjutid. Två moment. Intervjun i olika delar, första delen där vi lär känna 

dig, andra om ämnet. 

 

Inledning 

Berätta lite om dig själv som person 

Hur ser din familjesituation ut idag? 

Hur skulle din familj beskriva dig? 

Fritidsintressen? 

Studier 

Vad har du studerat, vilka motiv med val av studier, resultat, vänner, lärdomar, jobb/ansvar vid 

sidan av? 

Arbete 

Vilka arbeten, tidsperiod, arbetsuppgifter, motiv start/slut 

Vilken roll har du i en ny grupp?  

Attraktiv arbete 

Om du idag fick söka ett jobb idag, hur skulle du gå tillväga och vilka företag vänder du dig 

till? (Varför väljer du just det företaget?) 

Vad är viktigt för dig på en arbetsplats om du fick måla upp ditt bästa jobb? 

Hur skulle du beskriva en sämre arbetsplats?  

Om du står mellan fler jobbalternativ, är lön en avgörande faktor?  

Vilka fler faktorer är avgörande? 

Har du varit med om tillfällen där arbetsmiljön inte varit så bra, ge exempel? 

Vilka krav ställer du på ditt framtida arbete? (Intressant och meningsfullt, inflytande över 

arbetsvillkor, hög lön, personlig utveckling, kollegor, flexibla arbetstider, 

anställningstrygghet, känna yrkesstolthet) 

Om du var arbetsgivare, vad tror du är största utmaningen för att kunna rekrytera och behålla 

personal? (Erbjuda bra lön, stimulerande arbetsuppgifter) 

Vad driver och motiverar dig i arbetet, vad får dig att gå till jobbet varje dag? 

 


