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Abstract 
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka huruvida det finns några föreställningar 

eller förväntningar gällande internkommunikation hos arbetsgivare respektive framtida 

medarbetare ur Generation Y, för att sedan studera hur dessa antingen matchar eller 

krockar med varandra. Denna undersökning utgår från den åldersdefinition som 

beskriver Generation Y som födda mellan 1982-2002 (Howe och Strauss, 2010). 

 

Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer som genomförts med nio 

informanter – sex ur Generation Y samt tre arbetsgivare. De teoretiska perspektiv som 

undersökningen utgår från är teorin om Generation Y samt David McClellands teori om 

grundläggande behov för skapandet av motivation. Dessa teorier applicerades på 

materialet för att studera varför de olika grupperna hade de föreställningar och de 

förväntningar de hade samt vad deras motiv med dessa förväntningar kunde vara.   

 

Undersökningen visar på att både arbetsgivarna och de framtida arbetstagarna ur 

Generation Y innehar föreställningar och förväntningar gällande internkommunikation 

dock skiljer dessa sig åt. De båda grupperna har tankar kring vilka områden som kan 

leda till krockar mellan generationerna men de är inte överens om var krockarna 

kommer att uppstå eller hur de kan undvikas. Undersökningen visar på att både 

arbetsgivarna och de framtida arbetstagarna inom Generation Y är viljestarka och bär på 

föreställningen om att de andra ska anpassa sig.  

 

Nyckelord: Generation Y, internkommunikation, arbetsgivare, arbetstagare, David 

McClelland, grundläggande behov, föreställningar, förväntningar.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract  
 
The purpose of this study is to investigate whether there are any beliefs or expectations 

regarding internal communication among employers and future employees from 

Generation Y, and study how these two groups either match or clash with each other. 

The study is based on semi-structured interviews conducted with nine informants, six of 

Generation Y and three employers. This study is based on the age definition that 

describes the Generation Y as a generation born between 1982-2002 (Howe and Strauss, 

2010). 

 

The theoretical perspectives the study uses are the theory of Generation Y and David 

McClelland's need theory. These theories were used for the analysis of why the different 

groups had the ideas and expectations they had and what their motives with these 

expectations could be.  

 

The study shows that both future workers from Generation Y and employers hold 

beliefs and expectations of internal communication – they differ, however. The two 

groups have thoughts about what areas can lead to clashes between the generations but 

they do not agree on where collisions will occur or how they can be avoided. The 

survey shows that both employers and future employees in Generation Y are strong-

willed and bears on the notion of the others to adapt. 

 

Keywords: Generation Y, internal communications, employer, employee, David 

McClelland, basic needs, beliefs, expectations. 
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1. Inledning 
 
De beskriver sig själva som mer kunniga, modigare och bättre än tidigare generationer. 

Utomstående beskriver ofta Generation Y som en grupp som haft det alldeles för lätt för sig 

och som där med blivit respektlösa – en söndercurlad generation (Parment, 2008). Generation 

Y som är födda mellan 1982 och 2002 (Howe & Strauss, 2010) kommer inom en snar framtid 

vara den dominerande generationen på arbetsplatsen. Hur kommer arbetet att påverkas när 

denna viljestarka generation äntrar arbetsmarknaden och vad har de själva för föreställningar 

och förväntningar på sina framtida arbetsgivare? 

 

De har antingen vuxit upp eller fötts in i en värld av informationsöverflöd. Generation Y 

kommunicerar hellre med varandra via skärmar än mellan fyra ögon (Parment, 2008). När 

generationen äntrar arbetsmarknaden är det flera generationer som kommer att samlas på en 

plats och förväntas komma överens. Kommer Generation Y:s förväntningar på 

internkommunikation matcha eller bryta med de förväntningar som arbetsgivarna besitter – 

om inte, vem ska anpassa sig? Hur kommer detta att påverka företagets interna 

kommunikation? Kommer företagen att behöva anpassa sig eller är det Generation Y som ska 

förändra sitt sätt att kommunicera? 

 

Jan Strid – universitetslektor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid 

Göteborgs Universitet – beskriver kommunikation som det som skapar organisationer. Strid 

(1999) påpekar att detta synsätt sällan presenteras. Kommunikationen kommer ofta i andra 

hand, efter organisationen. Utan en fungerande internkommunikation fungerar inte företag 

eller organisationer. För att de anställda ska kunna genomföra sitt arbete samt utvecklas i 

arbetet krävs en fungerande kommunikation. Det innebär att i takt med att företag gör 

framsteg växer också kraven på den interna kommunikationen.  

 

För att säkerställa att ny kompetens och talang kommer in i företagen krävs det att Generation 

Y lockas till arbetsplatserna. Det kräver i sin tur att arbetsplatserna har det som lockar 

Generation Y – men till vilken grad måste företag anpassa sig? Generation Y har en vana av 

att hantera ny teknologi och tar användandet av den nästintill för givet. Hur kommer denna 

grupp att reagera när de anländer till arbetsplatser där sätten att kommunicera internt inte har 

utvecklats i samma takt som i resten av samhället? Medlemmarna ur Generation Y är vana vid 

att få som de vill och förväntar sig med stor sannolikhet att detta ska ske även när de kliver ut 
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i arbetslivet. Kommer deras krav att införlivas eller kommer de för första gången i deras liv 

möta verkligt motstånd? 

 

Litteratur och forskning har under det senaste decenniet diskuterat hur arbetsgivarna ska 

bemöta Generation Y. Det har skapats modeller för ledarskap, feedback och mentorskap 

(Espinoza, Ukleja & Rusch, 2010; Meister & Willyerd, 2010).  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att genom intervjuer med arbetsgivare samt intervjuer med framtida 

medarbetare ur Generation Y undersöka om det fanns några föreställningar och förväntningar 

gällande internkommunikation grupperna emellan samt huruvida dessa matchade eller ej. 

Tidigare forskning har gjorts kring Generation Y:s förväntningar på arbetslivet, hur 

generationer samverkar med varandra på arbetsplatsen, hur arbetsgivare ska möta Generation 

Y samt forskning kring Generation Y:s karaktär (Guilloit-Soulez & Soulez, 2014; Deal, 

Altman & Rogelberg, 2010; Espinoza, Ukleja & Rusch, 2010; Meister & Willyerd, 2010). 

Undersökningen strävar efter att fylla den lucka i forskningen som finns gällande hur 

förväntningar och föreställningar gällande internkommunikation mellan arbetsgivare och 

framtida medarbetare ur Generation Y antingen matchar eller bryter.  

 

Med internkommunikation åsyftas här både den informella och formella kommunikation som 

sker internt mellan personer inom företaget, exempelvis när anställda kommunicerar med 

varandra eller när en anställd kommunicerar med sin arbetsgivare. Undersökningen har 

ambitionen att bidra med kunskap till området organisationskommunikation, mer specifikt till 

området för internkommunikation inom organisationskommunikationen, inom ämnet Medie- 

och kommunikationsvetenskap.  

 

För att uppfylla syftet med studien utgår arbetet från följande frågeställning: Finns det olika 

föreställningar kring internkommunikation mellan en äldre generation arbetsgivare och en 

yngre generation framtida medarbetare? 

 

2. Material 
 
Materialet som kommer att analyseras består av information som inhämtats från de nio 

genomförda intervjuerna med arbetsgivare och unga framtida arbetstagare ur Generation Y. 
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Det transkriberade materialet kommer att bidra med möjligheten att jämföra om 

förväntningarna och föreställningarna matchar eller bryter grupperna emellan. I den 

kommande analysen kommer intervjumaterialet även att användas till att analysera vilka 

konsekvenser det kan komma att få för företag beroende på om föreställningarna och 

förväntningarna matchar eller bryter.  

 

3. Urval 
 
Ramarna för vilka åldersgrupper som tillhör Generation Y eller ej varierar mellan olika 

studier. Majoriteten har gemensamt att åldersspannet rör sig från personer födda efter 1980 

och fram till 2000. Denna undersökning utgår från en generationsdefinition satt av Neil Howe 

och William Strauss, författare till ett flertal böcker om generationer. Howe och Strauss 

(2010) åldersdefinition lyder 1982-2002. Utifrån denna åldersdefinition skedde sedan 

ytterligare ett urval. Det senare urvalet begränsades till personer födda mellan 1994-1999. 

Dessa personer är i dagsläget mellan 16-22 år. Detta urval bidrar till möjligheten att 

undersöka förväntningarna hos personer som aldrig tidigare haft ett heltidsarbete, då delar av 

urvalsgruppen fortfarande är gymnasieelever.   

 

Den form av urval som användes för att ta fram den grupp av informanter som 

undersökningen utgått från är typurval. Det vill säga att urvalet bestod av ”typer” som i sin tur 

innebär de personer som representerar de typiska personerna inom den grupp som ämnades 

undersökas (Ekström & Larsson, 2010). De företag som återfinns i studien valdes samtliga på 

grund av att de antingen nu eller inom en snar framtid kommer att ha personal som till stor del 

består av personer ur Generation Y. Arbetsgivare 1 (A1) är ett försäkringsbolag som under de 

senaste åren anställt ett antal studenter för hjälp med kundservice samt försäljning. 

Arbetsgivare 2 (A2) är ett bemanningsföretag som i framtiden kommer att ansvara för fler och 

fler personer ur Generation Y. Arbetsgivare 3 (A3) är en kommunal arbetsgivare med ungefär 

7000 anställda i skrivande stund. En arbetsgivare av den storleken kommer inom de närmsta 

åren med all sannolikhet att anställa många medarbetare ur Generation Y. Av informanterna 

från Generation Y studerar två personer på universitet- eller högskolenivå resterande personer 

är gymnasiestudenter.  

 

Det enda krav som ställdes på informanterna var att de saknar erfarenhet kring 

kommunikationsstudier. Detta innebär att samtliga informanter står på ”samma grund” då de 
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alla har mer eller mindre allmänna kunskaper om kommunikation på arbetsplatsen. Detta 

beslut fattades för att minska risken för att de åsikter som kom till uttryck inte baserats på 

teorier och synsätt inom det kommunikativa området.  

 

3.1 Presentation av informanter 
 
Samtliga informanter i studien kommer att förbli anonyma. Detta för att säkerställa att 

informanterna vågar ge uttryck för sina åsikter och inte känner sig tillbakahållna på grund av 

att uttalandena kan komma att spåras till dem. Nedan görs en kort presentation av 

informanterna samt de kodnamn som kommer att efterfölja citaten i kommande 

resultatpresentation samt analys.   

 

Informanterna ur gruppen arbetsgivare tillhör två olika generationer- Baby Boomers och 

Generation X. Åldersdefinitionerna för dessa två grupper har även de hämtats från Neil Howe 

and William Strauss (2010) vars åldersdefinition för Generation Y används i denna 

undersökning. Baby Boomers är enligt denna definition födda mellan år 1943 och 1960. 

Generation X är födda mellan år 1961 och 1981. 

 

3.2 Arbetsgivare 
 
Kodnamn Generationstillhörighet Nuvarande sysselsättning 

A1 Baby Boomer  HR-chef 

A2 Baby Boomer Kontorschef och rekryteringskonsult 

A3 Generation X Bankchef 

 

3.3 Framtida arbetstagare ur Generation Y 
 
Kodnamn Födelseår Högst påbörjade utbildning 

U1 1994 Universitetsstudent 

U2 1998 Gymnasieelev 

U3 1997 Gymnasieelev 

U4 1994 Högskolestudent 

U5 1997 Gymnasieelev  

U6 1996 Gymnasieelev 
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4. Metodavsnitt 
 
4.1 Metodval 
 
Studien baseras på information inhämtat från semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer utgår från bestämda teman som knyter an till undersökningens syfte och ställer 

utifrån dessa teman förbestämda frågor. Kommunikationsforskarna Mats Ekström och Lars 

Åke Larsson (2010) klargör att det är av stor vikt att det finns en röd tråd mellan den 

uppställda frågeställningen och syftet för undersökningen samt de grundfrågor som återfinns i 

intervjumanualen (se bilaga 1). För att kunna jämföra resultaten grupperna mellan ställdes 

samtliga grundfrågor till båda grupperna. Utöver detta ställdes även följdfrågor till de svar 

som lämnades samt ämnen som fördes på tal.  

 

Studien består av nio stycken intervjuer med arbetsgivare samt framtida arbetstagare ur 

Generation Y. Totalt intervjuades tre stycken arbetsgivare och sex stycken personer ur 

Generation Y. Beslutet att intervjua fler framtida arbetstagare än arbetsgivare grundas ur 

tanken att detta speglar de flesta arbetsplatserna – det finns fler arbetstagare än vad det finns 

arbetsgivare.  

 

4.2 Metoddiskussion 
 
Intervju som metodform ger den som intervjuar chansen att studera informanten samtidigt 

som denne svarar på frågorna. Responsen på en ställd fråga under en intervju kan ge 

information till intervjuaren på ett sätt som ett skriftligt svar omöjligen kan ge. 

Pedagogikforskarna Judith Bell och Stephen Waters (2016) påpekar att intervju som metod 

ger tillgång till möjligheter som uteblir vid enkäter – exempel på detta är möjligheten att ställa 

följdfrågor. Med det sagt är det dock ingen självklarhet att informanten ger utförliga svar. I 

och med detta är det viktigt att lyssna uppmärksamt på informanten samt vara beredd med 

följdfrågor för att säkerställa att man som intervjuare får ut så mycket information som 

möjligt från informanten (Ekström & Larsson, 2010). 

 

Det är av stor vikt att intervjuaren tänker på tonfallet när frågor ställs till informanten, för att 

undvika att påverka dennes svar. Tonfall och ordval kan inte bara påverka svaren som lämnas 

det kan även påverka den inställning som den intervjuade får till intervjun. För att undvika att 

detta skulle ske användes provintervjuer i undersökningen. Syftet med dessa var att undersöka 
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huruvida vissa frågor krävde bearbetning samt ifall det fanns överflödiga frågor i 

intervjumaterialet (Ekström & Larsson, 2010). 

 

Kumulativa intervjuer innebär att ju fler intervjuer som genomförs kring ett specifikt ämne, 

desto mer lär man sig om det, vilket i sin tur innebär att den första intervjun och den sista 

intervjun inte nödvändigtvis kommer att genomföras utifrån samma kunskapsbas. 

Allteftersom att intervjuer genomförs kommer nya tankesätt och infallsvinklar att uppstå. Att 

det sker en kumulativ utveckling går inte att undvika men genom att ställa samma 

grundfrågor som ställts till tidigare informanter går det att undvika att införa nya perspektiv 

till intervjufrågorna (Ekström & Larsson, 2010). 

 

Den semistrukturerad intervju ger en viss frihet gällande resonemang och diskussion kring 

ämnen och frågor. På så sätt undviks risken att de viktiga frågorna inte ställs, något som kan 

ske vid användandet av strukturerade intervjuer. När intervjuaren själv formulerar samtliga 

frågor ökar risken för att viktiga frågor eller ämnen faller i glömska. Med en semistrukturerad 

intervju undviks detta i viss mån då informanten tillåts att dra paralleller och liknelser till 

ämnen eller frågor som uppkommer under intervjun (Ekström & Larsson, 2010). 

 

För att i största möjliga mån undvika att ställa ledande eller värderande frågor bör 

frågeformuleringar inför intervjuer utformas på liknande sätt som inför enkätundersökningar. 

Det vill säga att frågorna ska vara formulerade på ett sätt som är begripligt för dem som ska 

intervjuas. Det bör även påpekas att endast en fråga ska ställas i taget till informanten för att 

undvika förvirring samt att underlätta arbetet med transkriberingen. På samma sätt som 

enkätundersökningar är tidskrävande vid analysarbetet är även intervjuer det. Men trots en 

liknande tidsåtgång kan intervjuer bidra med mycket mer material då det vid intervjuer är 

möjligt att följa informantens ”väg” fram till det svar som lämnas (Bell & Waters, 2016). 

 

Vid analysen av det transkriberade materialet är det av stor vikt att vara medveten om att alla 

svar som lämnats av informanten inte nödvändigtvis behöver vara sanna. Det är möjligt att 

informanten försökt, som Ekström och Larsson (2010) beskriver, att förföra den som 

intervjuar. Även Bell och Waters (2016) varnar för detta genom att påminna om att det är 

människor som intervjuar och därmed är det inte omöjligt att intervjuaren kan påverka 

informanten och de svar som den lämnar. Ekström och Larsson (2010) förklarar att även 

informanten har ett syfte med intervjun. Denne deltar av intresse för att redogöra för sin åsikt 
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och ståndpunkt. Därför krävs en kritisk syn på de svar som intervjun ger. Det är nödvändigt 

att ifrågasätta om personen sagt allt den vet eller om den avstår från att delge sina åsikter 

kring vissa frågor. 

 

5. Forskning relevant för undersökningen 
 
5.1 Jobbpreferenser 
 
Chloé Guillot-Soulez och Sébastien Soulez (2014) syftade med sin forskning om Generation 

Y:s jobbpreferenser till att bidra med material till debatten kring vilka skillnader som finns 

mellan och inom generationer. Undersökningen studerade även vilka preferenser studenter ur 

Generation Y hade gällande egenskaper hos deras framtida arbetsgivare. I slutresultatet 

diskuterar de huruvida det finns en stereotypisk bild av personer inom Generation Y eller ej. 

Guilloit-Soulez & Soulez (2014) utgick från två frågeställningar för att besvara det uppställda 

syftet: vilka jobb och organisatoriska attribut letar Generation Y efter i deras jobbsökande 

samt om dessa preferenser homogena inom generationen.  

 

Undersökningen kom fram till slutsatsen att företag måste utveckla en bättre förståelse för 

Generation Y om de ska lyckas att attrahera dessa till arbetsplatsen. Resultatet visade att en av 

de mest efterfrågade attributen hos en framtida arbetsplats var att de erbjöd en avslappnad 

atmosfär. Forskarna påpekar att detta resultat bekräftar tidigare forskning som visat på att 

personer i generationen söker sig till bra arbetsmiljöer. Men trots att Generation Y föredrar 

liknande arbetsplatser så är deras preferenser i mångt och mycket olika. Detta visar forskarna 

genom att dela upp generationen i fyra undergrupper: de som föredrar en stabilitet, de som är 

karriärdrivna, de som efterfrågar balans i livet samt de som tar livet med en klackspark. Av 

dessa fyra undergrupper var de två förstnämnda de som majoriteten av generationens 

medlemmar placerades i. Med detta sagt söker de flesta ur Generation Y stabilitet men med 

möjlighet till att göra karriär. Personerna som återfanns inom dessa två grupper eftersökte i 

sin tur även företag som upplevdes ha en bra och öppen arbetsmiljö (Guilloit-Soulez & 

Soulez, 2014).  

 

Forskarna presenterar en slutsats som bekräftar att Generation Y som grupp föredrar en 

arbetsplats som upplevs som stabil och som erbjuder en trivsam arbetsmiljö. Detta är något 

som enligt forskarna kan tillskrivas generationen som helhet trots att forskarna genom studien 
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hittat bevis på att Generationen inte alltid ter sig vara en homogen grupp (Guilloit-Soulez & 

Soulez, 2014). 

 

5.2 Kommunikativa värderingar och förväntningar 
 
Studien undersökte Generation Y:s (av forskarna kallade Millennials) kommunikativa 

värderingar och förväntningar på arbetsplatser. Forskarna undersökte även möjligheten till att 

generationens värderingar och förväntningar skulle kunna påverka medarbetare (Myers & 

Sadaghiani, 2010). 

 

Studien visar på att Generation Y har karaktärsdrag som skiljer sättet att integrera med andra 

människor på från andra generationer. Myers och Sadaghiani (2010) utgår från det faktumet 

när de pekar ut att komma in i gemenskapen som Generation Y:s största hinder, och troligtvis 

första, när de anländer till sin första arbetsplats. Här lägger forskarna dock vikt vid att 

poängtera att så har situationen sett ut även när tidigare generationer äntrade 

arbetsmarknaden. Forskarna beskriver detta med ” … each modern generation has arrived in 

the workplace with its own unique set of qualites” (Myers  & Sadaghiani, 2010, s. 234). Karen 

K. Myers och Kamyab Sadaghiani beskriver skillnaden mellan Generation Y och tidigare 

generationer med att de under hela sitt liv fått stor uppmärksamhet från allt och alla. Detta är 

med andra ord något som generationen tar förgivet att de även ska få när de påbörjar sitt 

första jobb (Myers & Sadaghiani, 2010). 

 

Undersökningen föreslår att istället för att fokusera på hur man ska anpassa Generation Y, 

alternativt anpassa sig efter Generation Y, bör arbetsgivare istället lägga vikt vid att 

undersöka hur man kan dra vinning av att använda vad varje generation erbjuder för 

egenskaper. Samt att arbetsgivare bör ta användning av Generation Y:s sätt att se på hur man 

använder kommunikativa och teknologiska medel. Enligt forskarna är det bästa sättet att göra 

detta att visa intresse för generationens idéer samt att försöka förstå deras synsätt(Myers & 

Sadaghiani, 2010).  

 

5.3 På arbetsplatsen 
 
Deal, Altman och Rogelberg inleder presentationen av deras resultatredovisning med att 

förklara att de forskningsmaterial som finns gällande Generation Y som bäst är förvirrande 

och i värsta fall är motstridiga. Det är även detta som forskarna har som utgångspunkt till 
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varför de genomförde undersökningen. De vill försöka reda ut vad arbetsgivare faktiskt redan 

vet om Generation Y och vad de kan komma att behöva göra för att attrahera och behålla 

generationen på arbetsplatsen (Deal, Altman & Rogelberg, 2010).  

 

Forskarna påpekar bland annat att ”Baby Boomers” beskrevs när de var unga på ett vis som 

liknar hur Generation Y beskrivs idag. De hänvisar bland annat detta till hur äldre ser på de 

ungas användande av slangord. Forskarna beskriver hur även äldre generationers språk bestått 

av slang, men då andra slangord än de som används av unga i samhället idag. Deal, Altman 

och Rogelberg (2010) nämner slang som en faktor i hur man definierar varje enskild 

generation. 

 

Rapporten presenterar hur det framstår som att Generation Y besitter en högre och bredare tro 

på sig själva men att de även är mer självupptagna än vad tidigare generationer har varit. De 

upplevs också som mer offensiva mot andra personer i sin omgivning. Deal, Altman & 

Rogelberg (2010) beskriver också hur denna självupptagenhet för generationen blir ett hot 

som växer i takt med ökad självkänsla och en bestämd attityd.  

 

5.4 Som anställda 
 
Kathryn C. Rentz (2015) genomförde denna undersökning för att se om några av de 

egenskaper och attityder som vanligen tillskrivs Generation Y framträtt i arbetet på ett utvalt 

företag. Rentz förklarar valet av ämne med att det finns mängder av litteratur kring 

Generation Y men ingen har tidigare undersökt hur de fungerar inom företag. För att nå sitt 

resultat valde Kathryn Rentz att genomföra en enkätundersökning på företaget samt 

komplettera med fokusgrupper och intervjuer av de anställda (Rentz, 2015).  

 

Det resultat som Rentz presenterar visar på att vilka attribut och attityder som en person från 

en viss generation visar på arbetsplatsen beror mycket på just den faktiska arbetsplatsen. 

Huruvida specifika egenskaper för generationer får en framträdande roll beror på faktorer så 

som hur stort företaget är, vad arbetet innebär men även om företaget är framgångsrikt eller 

ej. För att undvika att generationers säregna egenskaper och attityder blir allt för dominerande 

på arbetsplatsen bör företag se till att skapa en miljö där det råder en stark gemenskap samt att 

de anställda känner att de bedriver ett meningsfullt arbete (Rentz, 2015). 
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Trots att Rentz presenterar förslag på hur arbetsplatser kan undvika att generationers 

säregenheter blir för tydliga förklarar hon även att detta ofta inte går att undvika. Hon redogör 

för att företag måste vara förstående för de olikheter som finns mellan generationer samt vara 

medvetena om att krockar kan komma att ske mellan generationerna på arbetsplatsen (Rentz, 

2015). 

 

5.5 Modeller för ledande av generationen 
 
Chip Espinoza, Mick Ukleja och Craig Rush (2010) har genomfört hundratals intervjuer med 

personer ur Generation Y och medlemmar ur äldre generationer. Studien genomfördes av 

studenter vid California State University, Long Beach och Vanguard University of Southern 

California. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan Generation Y och 

arbetsgivare. Materialet från intervjuerna användes sedan för att skapa en modell för hur man 

bör leda denna unga generation för att uppnå framgångsrika resultat på arbetsplatserna. 

Modellen är uppdelad i tre generella områden som arbetsgivare bör fokusera på: 

kommunikation, anpassning och förutseende (Espinoza, Ukleja & Rusch, 2010). 

 

Espinoza, Ukleja och Rush (2010) beskriver bland annat Generation Y som en generation 

som upplever att de hålls tillbaka i sin utveckling på arbetsplatsen på grund av äldre som 

sedan länge passerat ett bäst före-datum. Att jobba med teknologi är något som ter sig 

naturligt för denna generation och de förväntar sig desamma av resterande personer på 

arbetet. 

 

Resultatet av intervjuerna visar på att Generation Y inte har ett behov av chefer och ledare på 

samma sätt som tidigare generationer haft. Detta förklaras med att de vuxit upp i en miljö där 

all information går att få tag i via teknologi vilket innebär att de inte behöver någon auktoritär 

person som talar om för dem hur de ska göra. Detta skulle enligt Espinoza, Ukleja och Rush 

även innebära att generationen inte heller har ett behov av att skapa en relation med äldre 

medarbetare eller chefen, för de kan skaffa sig all information och kunskap på egen hand. 

Generation Y bryr sig mindre om medarbetares titlar än tidigare generationer, istället vill de 

veta vad de har för kunskaper (Espinoza, Ukleja & Rusch, 2010). 

 

Trots att de inte behöver chefer och ledare för information så behöver generationen dessa för 

vägledning. De förväntar sig få konstant feedback och vägledning för att klättra i karriären. 
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Generation Y har vuxit upp i ett samhälle där de fått feedback för allt de gjort och denna vana 

kommer de ta med sig till arbetsplatserna. Studien förklarar det med att generationen från 

tidig ålder fått höra att de är speciella. De har under sin uppväxt fått mängder med positiv 

uppmärksamhet. Det i sin tur gör att de förväntar sig uppmärksamhet från chefer och andra 

medarbetare (Espinoza, Ukleja & Rusch, 2010).  

 

Studien visar även resultat på att hela 60 % av de tillfrågade på arbetsplatserna upplever att 

det finns en viss spänning mellan olika generationer på arbetsplatsen. Av de äldre 

generationerna så uppgav ca 70 % att de på ett eller annat sätt hade en negativ syn på 

Generation Y. Resultaten visade även att ungefär hälften av de tillfrågade ur Generation Y 

ansåg sig ha en negativ syn på de äldre generationernas kunskaper (Espinoza, Ukleja & 

Rusch, 2010). 

 

5.6 Mentorskap 
 
Syftet med denna undersökning var att studera de förväntningar och krav som anställda från 

fyra olika generationer ställer på sina arbetsplatser. Undersökningen bestod av en enkät som 

besvarades av 2 200 anställda inom ett flertal olika yrken och områden. Analysen av svaren 

gällande de anställdas värden och visioner ledde fram till tre olika förslag på hur arbetsgivare 

på det mest effektiva sättet kan leda Generation Y (Meister & Willyerd, 2010). 

 

Resultaten som framgick från undersökningen visar på att Generation Y ständigt söker efter 

respons på sina handlingar. De är även en generation som förväntar sig snabb framgång och 

att vägen dit ska pekas ut av deras arbetsgivare. Trots detta så anser Jeanne C. Meister och 

Karie Willyerd att generationens krav på arbetsgivarna inte var lika stora som det beskrivits i 

tidigare litteratur och forskning. I tillägg till detta visade undersökningen på att Generation Y 

generellt sätt lägger stor vikt vid att hitta en arbetsplats och ett jobb som tillfredsställer deras 

personliga värderingar. Att så är fallet beror enligt Meister och Willyerd på att generationen 

ser arbetet som en betydelsefull del av livet (Meister & Willyerd, 2010).  

 

Generation Y har enligt Meister och Willyerd under hela sitt liv arbetat hårt för att samla på 

sig kunskap och erfarenheter. På grund av generationens storlek till antalet får inte alla plats 

på toppen och de har vuxit upp under hög konkurrens. De är överpresterande både akademiskt 

och socialt. Detta är något som arbetsgivarna kan utnyttja. Så länge medlemmar ur Generation 
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Y hålls engagerade i arbetet och arbetsplatsen så kommer de frivilligt att prestera på en 

överambitiös nivå (Meister & Willyerd, 2010). 

 

Generation Y söker som tidigare nämnts snabb framgång och förväntar sig att vägen mot 

denna pekas ut av cheferna på arbetsplatsen (Meister & Willyerd, 2010). De förväntar sig 

även en hjälpande hand på vägen mot framgång, detta genom en konstant feedback som de tar 

förgivet att de ska få från arbetsgivaren. Som en följd av de svar som Meister och Willyerd 

samlade in från undersökningen kom de fram till tre stycken vägledande exempel på hur 

arbetsgivare kan bedriva mentorskap för Generation Y: omvänt mentorskap, mentorskap i 

grupp samt anonymt mentorskap (Meister & Willyerd, 2010). 

 

Det omvända mentorskapet handlar om att istället för att låta en äldre anställd fungera som en 

mentor för en yngre anställd gör man tvärtom. Detta genom att en yngre person blir mentor åt 

en äldre person i ledningsposition för att exempelvis lära denne om applikationer och dessas 

uppbyggnad och funktion. Genom mentorskapet ges den yngre medarbetaren insyn i hur 

arbetet högre upp i organisationen fungerar samt skapar sig erfarenheter kring hur arbetet i 

ledningsgruppen drivs. När den äldre personen sedan går i person har företaget på så sätt 

skapat möjligheter för den yngre personen att kliva in i en ledningsposition på grund av de 

erfarenheter som denne skaffat sig under sin tid som mentor (Meister & Willyerd, 2010). 

 

Mentorskap i grupp är ett effektivt arbetssätt för feedback som dessutom kräver väldigt små 

resurser från företaget. Gruppen kan ledas på ett antal olika sätt, dels av arbetsgivaren eller 

dels av gruppen själva, det som förenar oavsett ledningssätt är att mentorskapet sker via en 

plattform. Plattformen ska erbjuda personerna i gruppen möjligheter till att dela dokument 

och skapa forum för diskussion. Detta ger möjligheter till anställda att dela med sig av 

projekt, idéer och texter för att sedan få feedback på dessa lämnade via plattformen. Meister 

och Willyerd (2010) rekommenderar att det alltid är personerna som tar del av mentorskapet 

som själva ska få forma och bestämma innehållet på plattformen.  

 

Det tredje mentorskapsalternativet handlar om en form utomstående mentorskap. Denna 

metod fungerar genom att hela mentorskapet sker online och båda parterna förbli anonyma 

genom hela mentorskapstiden. För att hitta rätt mentor görs en bakgrundskoll samt 

psykologiska tester på både mentorn och adepten. Efter att en matchning skett pågår 

mentorskapet under sex till tolv månader (Meister & Willyerd, 2010). 
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Avslutningsvis förklarar Meister och Willyerd (2010) att företag har att vinna på att skapa 

vägar för effektiv feedback då detta kommer innebära utveckling för alla generationer på 

arbetsplatsen, inte bara för den yngre generationen. Att känna sig värdefull och känna ett 

engagemang för sitt arbete är ett grundläggande behov hos alla människor, oavsett generation.  

 
6. Teoretiska perspektiv 
 
Avsnittet nedan presenterar de perspektiv som ligger till grund för den genomförda 

undersökningen. Den inledande teorin kretsar kring hur motivation skapas och vad som krävs 

för att uppehålla den. Den andra teorin handlar om vilka Generation Y är och vad de har för 

attityder, egenskaper och åsikter.    

 

Dessa två teorier kommer att utgöra stommen för den kommande analysen. Analysen av 

materialet kommer att utgå från de tre olika grundläggande behov som David McClelland 

presenterar – makt, samhörighet och prestation. Det transkriberade materialet kommer även 

att analyseras utifrån hur det förhåller sig till de teorier som finns gällande Generation Y.   

 
6.1 Behovsteorin 
 
Abraham Maslows teori om behovstrappan har utvecklats och bearbetats av ett flertal 

teoretiker. David McClelland är en av dem som omarbetat den ursprungliga behovsteorin. 

McClellands version av teorin ställer sig emot Maslows hierarkiska trappa av behov, istället 

menar McClelland att behovskategorierna är lösa och kan röra sig i alla riktningar. Det 

innebär att det är individen som avgör vilka behov som är viktigast. Vilket behov som är 

viktigast för att skapa motivation hos individen kan enligt McClelland även bero på vilken 

situation som personen befinner sig (McClelland, 1987). 

 
McClelland frångår även Maslows teori när det handlar om i vilken ordning 

behovskategorierna måste uppfyllas. Enligt McClelland (1987) kan exempelvis ett behov av 

erkännande vara den starkaste faktorn för motivation hos en individ trots att samtliga av 

Maslows behov inte tillfredsställts. Den omarbetade behovsteorin utgår från tre nya 

grundläggande behov för motivation. David McClelland (1987) menar att människor handlar 
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utifrån ett behov av makt, samhörighet och prestation. Samtliga grundläggande behov finns 

hos alla individer men i olika stor utsträckning. 

 

David McClellands (1987) utvecklade teori om vilka behov som är nödvändiga för att skapa 

motivation ger möjlighet till att analysera vilka grundläggande behov som framstår som 

viktigast för att informanterna ska känna sig tillfreds och motiverade på arbetet. Exempel på 

detta kan dras till ett av McClellands grundläggande behov – prestation – i vilken form och i 

vilken utsträckning behöver informanterna kommunikation för att känna sig motiverade till att 

prestera på arbetet? Teorin bidrog även analysmässigt till att undersöka förväntningarna på 

internkommunikation – kopplas dem till känslan av makt, samhörighet eller prestation? 

Utifrån detta kunde även slutsatser dras om olika former av kommunikation skapar 

motivation för de olika generationerna på arbetsplatsen.  

 
6.2 Generation Y 
 
Generation Y (även kallad Millennials) – födda mellan 1982 och 2002 – är nästan lika stora 

som ”baby-boom generationen” som deras föräldrar tillhör (Howe & Strauss, 2010). Att 

kullarna är nästintill lika stora populationsmässiga är en av de få saker som de har 

gemensamt. Generation Y uppfattas som mer förtroendeingivande och även mer toleranta 

inför olikheter än vad deras föräldrar ansetts vara. Den yngre generationen lägger dessutom 

större vikt vid socialt ansvar samt miljöansvar än vad deras föräldrar gjort under sin livstid 

(Powers & Valentine, 2013).  

 

Anders Parment (2008) beskriver generationen som ”tillräckligt annorlunda för att de ska ges 

en egen generationsbeteckning”. Mycket av generationens beteenden förklaras bero på den 

värld som de vuxit upp i. Generation Y har vuxit upp i ett samhälle där nya möjligheter 

ständigt dykt upp. Parment beskriver generationens inställning till det mesta som 

”möjligheterna är många och begränsningarna färre” (Parment, 2008, s. 23). Lee Caraher 

(2015), tidigare chef bland annat SEGA och ansvarig över hundratals personer från olika 

generationer, menar att generationen ser på sig själva som kapabla till det mesta, produktiva, 

självsäkra och anser sig vara bättre än tidigare generationer. Men att de samtidigt även vill 

känna sig delaktiga och betydelsefulla för det företag som de arbetar på. Medlemmarna ur 

generationen vill känna att de bidrar till att framgångsrikt arbete (Caraher, 2015).   
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Personer inom Generation Y beskrivs vanligtvis som digitala infödingar, de har under hela 

sina liv omgärdats av digitala lösningar och möjligheter. Detta ger ett stort försprång när det 

gäller teknologi och digitala lösningar. Ett exempel på detta är att medlemmar ur Generation 

Y är grundare till samtliga digitala plattformar: YouTube, Facebook, Twitter och Instagram 

(DeVaney, 2015). Att generationen är digitala infödingar speglas även i deras kunskap om 

interaktiv kommunikation. Generationen har antingen under hela sin uppväxt eller hela sitt 

vuxna liv använt sig av sms, forum och sociala medier. Caraher (2015) beskriver Generation 

Y:s sätt att kommunicera som beroende av datorer och mobiltelefoner.   

 

Att generationen ständigt möts av stora mängder information har bidragit till att de skapat 

välutvecklade strategier när det gäller informationshantering (Parment, 2008). Medlemmarna 

ur Generation Y har en vana av att nå all information de vill ha. Med hjälp av internet har de 

möjlighet att skaffa sig den information de behöver. Denna vana tar de sedan med sig in i 

arbetslivet enligt Caraher (2015), de förväntar sig att mötas av transparens på arbetsplatsen. 

Lee Caraher (2015) förklarar att generationen, på grund av sin vana att nå allt de vill, kommer 

att förvänta sig att kunna ha tillgång till samtliga personer på arbetsplatsen. De förväntar sig 

att cheferna endast finns ett mail eller sms bort och att de lätt ska kunna kommunicera med 

anställda på högre positioner inom företaget.    

 

I och med de många möjligheter som presenterats för kullen har de en livslång vana vid att 

välja och fatta beslut. Faktumet att generationen under hela sin uppväxt omgärdats av 

valmöjligheter har skapat en insikt kring att val inte alltid måste göras. Anders Parment 

nämner denna färdighet som kunskapen om att ”välja när man ska välja” (Parment, 2008, s. 

24). En stor vana av att göra val gör att snabba val sker mer naturligt än för tidigare 

generationer. De är heller inte rädda för att misslyckas. ”När världen är full av möjligheter 

blir en motgång inte lika jobbig” säger en person som intervjuats till den studie som ligger 

bakom Generation Y: framtidens konsumenter och medarbetare gör entré! (Parment, 2008, s. 

43). Teorin om Generation Y bidrar med en infallsvinkel till att studera varför medarbetare ur 

gruppen har de åsikter som de har samt visa på vilka konsekvenser som detta kan ge.  
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7. Analys 
 
Nedan presenteras de resultat som hämtats från de transkriberade intervjuerna samt tidigare 

forskning om Generation Y. Analysens upplägg bygger på de ämnen som informanterna 

diskuterade kring under intervjuerna. Återkoppling till teorierna samt tidigare forskning 

kommer huvudsakligen att presenteras i nästkommande avsnitt.  

 
7.1 Generation Y:s kännetecken 
 
 Vi tror att vi är bättre än dom andra. U2  
 
 Vi tror att vi är överlägsna. U5  
 
De unga är överens: Generation Y är annorlunda. De beskriver sin egen generation som 

bekvämare, latare och mer curlade än någon annan generation hittills. Samtidigt anser de sig 

också vara bättre och mer överlägsna de äldre generationerna. Generationen är medveten om 

att de kan mer om teknologi och kommunicerar snabbare än äldre generationer och de är inte 

rädda att säga det. De ser sig själva som modigare än tidigare generationer och anser att de 

vågar ta större plats i samhället.  

 

Bland arbetsgivarna råder däremot en differentierad bild. Å ena sidan ser de på Generation Y 

som en grupp som är söndercurlad av deras föräldrar och som uppfattas som bortskämda. Å 

andra sidan påpekar två av tre informanter att alla människor föds med samma förutsättningar 

och att skillnader i attityder och egenskaper mest beror på vilken uppväxt personen haft. De 

håller dock samtliga med om att det är en generation som fått mycket gratis i livet och mött 

lite motstånd under sin uppväxt. Detta anser de i sin tur genererat en generation som förväntar 

sig att få allting serverat utan att själva anstränga sig. En informant ur gruppen med 

arbetsgivare summerar sin syn på generationen med förklaringen:  

 
 Otåliga, respektlösa. Kanske mer frågvisa i den positiva bemärkelsen att man 

vågar ta plats. Man vissa gånger kanske överskattar sin egen förmåga. Men det 

låter så negativt när jag sagt det på det sättet, men hela det här kokar ihop till 

något som blir något positivt. A3 

 

 

Generation Y ser sig själva som ”En social men ändå inte social generation”U2. De är vana vid 

att kommunicera med hjälp av tekniska hjälpmedel så som mobiltelefoner, datorer och 

surfplattor. De beskriver sin egen kommunikation som snabb. Generation Y medger att de 
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mestadels skickar sms eller pratar med varandra via mobiltelefonerna och allt mindre ansikte 

mot ansikte. Generation Y:s syn på sitt sätt att kommunicera stämmer väl överens med de 

resultat som Karen K. Myers och Kamyab Sadaghiani (2010) fick fram ur sin undersökning 

gällande Generation Y:s kommunikativa förväntningar och värderingar. Den undersökningen 

gav resultat som visade på att Generation Y:s sätt att integrera med andra människor skiljde 

sig från tidigare generationer. Myers och Sadaghiani (2010) påpekade att detta kommer att 

vara ett av de stora hindren som generationen måste övervinna under sin första tid i 

arbetslivet.  

 

7.2 Förväntningar 
 
Samtliga arbetsgivare ser behovet av en ny form av ledarskap när Generation Y äntrar 

arbetsplatserna. De ser en generation som inte är rädda för att driva sin åsikt och ifrågasätta 

beslut fattade högre upp i organisationen. Men arbetsgivarna nämner även generationens vana 

av att ständigt leva i ett informationsflöde, något som inte naturligtvis behöver ske på 

arbetsplatsen. En arbetsgivare kommenterar detta så här:  

 
 Jag tror att dom är vana med att ständigt ha tillgång, om jag tänker på hur vi 

kommunicerar med anställda så är det mycket via intranätet. Och det kan man ju 

ha sina synpunkter på hur det funkar och så. Det tror jag nog att man kanske i 

större utsträckning vill ha lite oftare och lite mer direkt så, alltså till en själv. A1 

 

 

Karen K. Myers och Kamyab Sadaghiani (2010) såg genom sin studie kring generationens 

kommunikativa värderingar och förväntningar att detta var en generation som tog 

uppmärksamhet förgivet. De såg även att det var något som medlemmar ur Generation Y 

förväntade sig att få när de äntrade arbetslivet. Även informanter ur Generation Y från denna 

undersökning ger medhåll till uppfattningen av en bortskämd och curlad generation som är 

vana att få den uppmärksamhet de vill ha. De nämner dock att det finns stora krav på dem 

gällande att de förväntas kunna mer idag än vad tidigare generationer behövt när de äntrat 

arbetsplatserna. Att de förväntas ha en utbildning, haft ett jobb vid sidan av studierna samt 

vara kunniga inom den senaste tekniken. En av informanterna går dock emot dessa krav och 

förklarar att ”Man behöver aldrig memorera någonting som man kan googla.”U2 

 

Den främsta förväntningen som medlemmarna ur Generation Y nämnde inför deras inträde på 

arbetsmarknaden var en snabbhet kommunikationsmässigt. När de ställer en fråga eller 

skickar ett mail så förväntar de sig svar – snabbt. En person anser att inom mindre företag bör 
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anställda svara inom några minuter, förutsatt att personen inte sitter i möte, men är det istället 

ett större företag så bör ett svar infinna sig inom en timme. En annan informant uttrycker att 

”En dags väntetid på mail tycker man ju är orimligt.”U1. De är eniga om att de vill känna sig 

säkra på att få snabba svar och att det finns en konsekvent tidsram att svara inom. Det ska inte 

ta en vecka ibland medan de andra gånger får svar direkt.   

 

 Vi säger ju alltid att ja, vi ska informera. Men samtidigt är det ju ett krav på dig 

som anställd att söka information själv också. Här tror jag att dom kanske är 

mer vana att få och inte att söka så mycket själva, förutom när dom vill leta reda 

på någonting. A1 

 

 

Kommentaren ovan från arbetsgivaren visar på en medvetenhet om de informationskrav som 

informanterna lämnat. De uttrycker även en förståelse för generationens vana vid att ständigt 

ha mycket information till hands och att det även leder till att man ställer fler frågor. 

Arbetsgivarna påpekar dock att alla anställda inte alltid kan få all information och att det är 

någonting som man måste acceptera. En arbetsgivare förklarar sin syn på detta sätt:  

 

 Ställer man frågor idag så är det ju så enkelt att få svaren också, genom Google 

och hela den biten. Vilket gör att har man en fråga så tänker man ju att jag går till 

Google och får ett svar. Så appliceras det sen på när man pratar med människor: 

jag ställer en fråga och får ett svar. A3 

 

 

Förväntningarna hos arbetsgivarna innefattar bland annat att det är en teknisk kunnig 

generation som har en nästintill medfödd vana kring informationshantering. Jämfört med 

tidigare generationer besitter Generation Y kunskaper om hur man sållar snabbt men ändå 

noggrant i det informationsöverflöde som vi lever i idag (Parment 2008). 

 

7.3 Tillgänglighet 
 
Informanterna från Generation Y uttrycker en oro för arbetsgivarnas förväntningar på 

tillgänglighet. En av informanterna uttrycker en föreställning om att arbetsgivarna förväntar 

sig tillgängliga medarbetare som kan svara på frågor när som helst. Ett flertal av 

informanterna nämner att de tror att dessa förväntningar har att göra med att många idag har 

med sig sin mobiltelefon överallt och lämnar den sällan längre än någon meter bort, vilket gör 

att man bör kunna svara när som helst på dygnet. De påpekar att även om man alltid har med 

sig sin mobiltelefon så är fritiden nödvändig.  
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 Det håller ju inte i längden. Är man hela tiden anträffbar är ju huvudet på 

helspänn hela tiden och man får ju aldrig vila. Lever man så under en längre tid 

så orkar man ju inte. Och då presterar man ju inget bra heller när man verkligen 

behöver prestera. U6  

 

 

 Jag tror att man skulle behöva ha tydligare riktlinjer eller policys i företag, att 

man bara kollar mail på arbetstid. Det blir ju ett stressmoment om man alltid ska 

vara tillgänglig. U1 

 

 

Arbetsgivarna uttrycker däremot inte alls några höga krav gällande tillgänglighet hos 

Generation Y. Den enda förväntning som lyfts är från en arbetsgivare som anser att så länge 

ett meddelande skickas under arbetstid så kan man kräva ett svar. Samma arbetsgivare 

uttrycker dock en frustration över det att de är medvetna om att generationen i alla lägen har 

med sig sin mobiltelefon men ändå så tar de sig inte tiden att svara på ett meddelande eller 

mail. En annan av arbetsgivarna uttrycker en öppenhet till förändring genom att förklara om 

att man kan ställa frågor om kommunikation till medarbetarna kan man hitta en gyllene 

medelväg när det gäller hur kommunikation ska bedrivas på arbetsplatsen.  

 
7.4 Generationers förmåga till anpassning 
 

 Jag har en känsla av att man har det lite för enkelt ibland. Just för att man aldrig 

upplevt någon större motgång. Så det kommer bli jätteintressant att se hur man 

kommer hantera motgång. A3 

 

 

Ovanstående är en kommentar från en arbetsgivare kring hur Generation Y:s intåg på 

arbetsmarknaden kommer att se ut. Samtliga arbetsgivare var överens om att generationen 

haft det väldigt lätt under sin uppväxt – till och med för lätt vissa gånger. De påpekade under 

intervjuerna att den yngre generationen aldrig stött på några större motgångar i skolan eller på 

fritiden. Det är en generation som fått beröm vad de än har presterat. Arbetslivet ter sig 

annorlunda och det kommer att bli en omställning för Generation Y.  

 

 Det kanske blir svårt med förändring. Men samtidigt vet jag att vi, curlade 

ungdomar, har ganska bestämda åsikter som kanske kan leda till att man får till 

den förändring man vill ha. U6 
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 De kommer att anpassa sig mot oss eftersom att det finns nya tekniska 

uppfinningar och det är det som vi använder oss av, så det kommer nog att 

anpassa sig efter oss. U3 

 

 

Generation Y har en annan bild än den som arbetsgivarna ger. De förväntar sig att 

arbetsgivarna ska anpassa sig efter dem. Det är de som kommer in i företaget med kunskap 

om den senaste teknologin och de senaste kommunikationssätten, vilket i sin tur enligt de 

yngre bör betyda att det är deras sätt som ska gälla. Trots de två ovanstående citaten visar 

vissa ur generationen på en ödmjukhet inför faktumet att de kan behöva anpassa sig på vissa 

punkter. Men de är noga med att förklara att om de ska anpassa sig så ska även de äldre göra 

det. ”Man får ju ge och ta lite” U6 som en informant förklarar.  

 

7.5 Språkbruk i arbetet 
 
 Jag tror att det kan bli kontraster på arbetsplatsen om det finns dom som är äldre, 

dom som är mittemellan och så vi. Så jag tror att det är ett hinder, att vi inte är 

beredda att kommunicera på samma sätt. U4 

 

 
Ett flertal av personerna ur Generation Y påpekar att de tror att språket kan komma att bli en 

av de punkter där de kommer att ha en annorlunda syn och åsikt än äldre generationer. De 

upplever att de äldre använder språket på ett annat sätt, ett sätt som upplevs som mer formellt 

för personerna i Generation Y. En informant påpekar risken att de yngre idag glömmer bort 

hur man skriver formellt då de aldrig gör det. Personen är orolig för att generationen kommer 

att uppfattas som mindre seriös när de inte använder en lika formell svenska som de äldre 

personerna på arbetsplatsen. Ett flertal andra håller med om att språket är en punkt där det kan 

krocka kring kommunikationen – att man helt enkelt inte förstår varandras sätt att använda 

språket. 

 

Arbetsgivarna håller med om att det kan komma att uppstå krockar när det gäller språkbruk. 

De pekar dock på att det svenska språket har utvecklats och att de äldre inte kan förvänta sig 

att språket som används av de yngre idag kommer att se likadant ut som de är vana vid. En av 

arbetsgivarna påpekar att det var samma problem när den personen var ung, då var det dennes 

föräldrar som inte förstod det språkbruk som användes då av de unga.  
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 Språkbruk kan vara en sån sak som kan bli intressant. Framförallt om man börjar 

använda sig mycket av förkortningar då tror jag att det kan bli jobbigt för den 

äldre generationen. A3 

 

 

Det är dock inte detta som de unga tror kommer leda till en krock. De flesta av dem är 

medvetna om att de kanske kommer att tvingas utesluta förkortningar ur sitt språk för att 

undvika missförstånd. Det som bekymrar Generation Y är dock snarare att de äldre inte 

kommer att uppskatta deras informella sätt att skriva. En person beskriver detta med att ”Dom 

kommer inte tänka att vad menar dom utan mer varför skriver dom så här?” U2 

 

7.6 Hinder och barriärer 
 
Informanterna från Generation Y är överens – det kommer uppstå hinder i kommunikationen 

mellan generationerna på arbetsplatsen. De har alla en föreställning om att det största hindret 

mellan generationerna kommer att vara deras olika sätt att kommunicera på. Informanterna ur 

den yngre generationen ställer sig frågor kring huruvida de äldre personerna kommer att 

förstå deras sätt att kommunicera och kommer de att uppfattas som lata och informella i sitt 

kommunikationssätt? Somliga av informanterna påpekar att många ur de äldre generationerna 

kan hantera mobiltelefoner men att det ändå kommer att uppstå hinder i kommunikationen. 

Dels för att de inte kan lika mycket om ny teknik som den yngre generationen och dels för att 

de är vana vid att kommunicera på andra sätt än via sms och chattgrupper. En informant 

uttrycker sig på detta sätt gällande de äldre generationerna: 

 

 Dom vill ju väldigt gärna lära sig nya kommunikationssätt men dom gör det ju 

inte så bra. Dom kämpar inte så mycket för att lära sig. Medans vår generation 

kan det in och ut. U5 

 

 

Förväntningarna och föreställningarna kring de hinder och barriärer som kan uppstå på 

arbetsplatsen matchar mellan arbetsgivarna och de framtida arbetstagarna ur Generation Y. 

De båda grupperna är överens om att de kommer att bli krockar på arbetsplatserna. En av de 

huvudsakliga orsaker som nämns till dessa krockar är att de två olika grupperna båda kommer 

vilja hålla fast vid sitt sätt. En ung informant kommenterar de äldres möjliga ovilja till 

förändring med ”De har jobbat på det sättet i 30 år, så varför skulle de ändra sig nu?”U4. Chip 

Espinoza, Mick Ukleja och Craig Rush (2010) visade i sin studie om Generation Y och 

ledarskap att ungefär hälften av de intervjuade ur Generation Y uttryckte sig negativt inställda 
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till äldre generationers kunskaper. Liknande siffror hittas i denna undersökning; de flesta ur 

Generation Y är negativt inställda men har trots det förhoppningar om att den äldre 

generationen ska anpassa sig efter moderna tekniker.  

 

En av informanterna ur gruppen arbetsgivare konstaterar att det kommer finnas personer i 

deras generation som kommer att sparka rakt ut när Generation Y äntrar arbetsplatserna, men 

påpekar samtidigt att samma sak skedde när informanten var ung. Även då ansåg de äldre 

medarbetarna att ”Du ska inte komma hit och tro att du är något”A2. Arbetsgivare A2 anser att 

det handlar om ett ge och ta-förhållande och att ”Vi gamla stofiler måste lära oss men 

samtidigt kan vi säga till de unga att skriva rätt”. En annan arbetsgivare menar att orsaken till 

att det kan komma att uppstå krockar beror på att generationen vuxit upp i helt olika kulturer:  

 

 Jag tror att det handlar mycket om att det är människor som ska mötas. Vi är ju 

generationer som växt upp. Och när den generationen nu kommer in så finns det 

ju fortfarande generationer som har en helt annan bakgrund och helt andra 

värderingar. Så det är klart, det kommer inte att vara friktionsfritt. A3 

 

 

Det är inte bara kommunikationen som nämns som ett möjligt hinder mellan olika 

generationer. Informanter ur båda grupperna påpekar även att lojalitet – eller bristen på 

lojalitet – kan skapa barriärer mellan olika generationer. Arbetsgivare och personer ur den 

yngre generationen nämnde faktumet att Generation Y är en flyktig generation. Får de inte 

som de vill och känner de sig inte nöjda med sin situation så är de inte rädda för att säga till. 

Leder det i sin tur inte till någon förbättring så kommer de att förflytta sig vidare. En 

informant ur Generation Y kommenterar detta med ”Är det inte bra så bara byter vi. Funkar 

det inte så sticker man” U2. Detta kan kopplas ihop med att dessa tre kommentarer om 

huruvida man kommer att vara lojal på arbetsplatsen eller inte och vad det kan leda till:  

 

 Det kommer inte vara det här att man är på ett ställe hela livet. Istället kommer 

man vara på ett ställe ett år, ett annat ställe ett halvår och så vidare. Jag tror att det 

kommer påverka hur man arbetar. Det kommer att bli ett sämre utfört arbete, 

eftersom att man är så kort tid på varje ställe. U3 
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 Jag tror att den äldre generationen har mycket svårare att hantera den yngre 

generationens beteenden. Just det här med att man förväntas vara ganska lojal, 

man förväntas ställa upp på allting och man förväntas vara plikttrogen. Och där 

kommer det nog att bli en krock. A3 

 

 

 Man kommer möta hinder som man måste ta sig runt. Jag tycker att det ibland kan 

vara för enkelt att säga att om jag inte trivs här så hoppar jag till nästa. A3 

 

 

7.7 Kommunikation mellan anställd och arbetsgivare 
 

En studie genomförd av Chip Espinoza, Mick Ukleja och Craig Rush (2010) visade på att 

majoriteten av Generation Y inte ansåg sig ha något behov av att skapa en relation med sin 

arbetsgivare. Utfallet från denna undersökning visar sig vara annorlunda. Samtliga 

informanter var överens om att det viktigaste var att relationen och tonen var god mellan 

arbetsgivare och anställd. Informanterna ur Generation Y var dock tudelade när det handlade 

om hur nära relation de ville eftersträva att ha med sin arbetsgivare:  

 

 Jag tror att många vill ha den här lite mer strikta kontakten till sin arbetsgivare. 

Det är min arbetsgivare men kollegorna får gärna vara mina kompisar. U4 
 

 

 Min generation har en mer personlig relation till sin chef och det är OK att sms:a 

och ställa en fråga bara så där man behöver inte boka ett möte. U3 

 

 

De intervjuade ur Generation Y uttryckte en viss förvirring kring vilka kommunikationssätt 

de skulle använda för att kommunicera med sin chef. Många av informanterna ur gruppen 

ansåg att sms var det självklara valet av kommunikationsmedel men upplevde samtidigt att de 

var osäkra på vilket språk de skulle använda i kommunikationen. Flera av de yngre önskade 

att chefen skulle leda vägen genom att bestämma den grad av formalitet som skulle råda på 

arbetsplatsen. Men med detta sagt önskar generationen ändå att arbetsgivaren ska ta hänsyn 

till de yngres sätt att kommunicera på:  

 
 Är man chef över ett antal personer ur en yngre generation så är det kanske bra då 

om den personen lär sig att anpassa sig och väljer ett sätt att kommunicera som 

funkar för dom som jobbar för en. Bara för att förenkla och underlätta. Gör man 

en sak så vinner personen också lite mer respekt. U6 
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Arbetsgivarna förväntar sig en generation som kommer att ställa högre krav på transparens 

och öppenhet gällande information inom företaget. De beskriver den yngre generationen som 

personer som är vana vid ett stort informationsflöde och att personerna kommer att ställa sig 

oförstående till varför det inte ser likadant ut inom företaget. Arbetsgivarna väntar sig 

personer som kommer att vilja påverka företaget och som tar för givet att möjligheterna att 

påverka sin situation är stora. De menar att Generation Y kommer att ställa nya krav på 

ledarskap. Två av arbetsgivarna kom med dessa kommentarer om framtidens ledarskap:  

 

 Viktigaste egenskapen blir att ställa frågor. Så att man leder någon åt ett eller ett 

annat håll. A3 

 

 

 Jag måste ju också lära mig. Och det kommer vara tufft, så är det. A2  

 

Ett flertal personer ur Generation Y och en arbetsgivare funderade kring användningen av 

emojis i kommunikationen på arbetsplatsen. Är emojis något som hör hemma på arbetsplatsen 

och vem ska då introducera dem?  Informanterna ur Generation Y anser att emojis skulle lätta 

upp stämningen i konversationerna och bidra till att en mer personlig kontakt mellan dem och 

arbetsgivaren skulle skapas. Samtidigt lägger de vikt vid att emojis inte passar in i alla 

sammanhang och bör därför användas med försiktighet av både arbetsgivare och anställda. 

Generation Y är samstämda i frågan gällande vem som ska skicka dessa emojis först – 

samtliga anser att det är arbetsgivarens uppgift.  

 

 Min chef har ju större makt än vad jag har, därför skulle jag vilja att chefen 

skickar först. Just för att man inte vet om den ens förstår vad dom betyder. U4 
 

 
 Eftersom att det inte är nån chock om man får ett sms med emojis idag så skulle 

det inte vara något konstigt om jag fick det från min chef. Men jag skulle nog visa 

lite respekt genom att vänta och låta chefen ta initiativet och skicka först. Jag vill 

inte vara den som är den och tro att jag har en perfekt kompisrelation med min 

chef. U5 

 

 

 Jag tror att skulle jag kommunicera med nån som är 20 år och så skulle jag inte ha 

en emoji med när jag skickar iväg så tror jag att det kanske skulle uppfattas som 

lite att fan är han sur nu eller. A3 
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7.8 Kommunikation mellan generationer på arbetsplatsen 
 

 Jag tror inte att den äldre generationen kommer att anpassa sig. Dom har så 

mycket annat som dom måste anpassa sig till i vardagen. Det är inte självklart för 

dom som är runt 55-60 år att dom kan datorn som rinnande vatten, men nu 

kommer det in människor som kan det. Och ska man då dels anpassa sig till den 

föränderliga värld som vi lever i nu och så ska man också förändra sig till det nya 

sättet att kommunicera. Dom kommer inte att orka. A3 

 

 

Arbetsgivaren som gav kommentaren ovan nämner även risken för att det skapas läger på 

arbetsplatsen när medarbetarna inte kommunicerar på samma sätt. Personen tror att det kan 

komma att bildas grupperingar mellan de yngre och äldre när de äldre inte förstår de yngre 

och de yngre inte förstår varför de äldre inte hänger med i deras sätt att kommunicera. Det 

kommer att uppstå förvirring när generationerna inte vet hur de ska förhålla sig till varandra. 

De yngre ger medhåll kring detta och medger att det kan komma att uppstå krockar mellan 

dem och de äldre genom att de missförstår varandra i kommunikationen.  

 

Generation Y undanhåller inte att de har en annorlunda syn på äldre än vad tidigare 

generationer har haft. De medger att de inte kommer ha respekt för äldre eller högre uppsatta 

personer på samma sätt som deras föräldrar samt far- och morföräldrar har haft i arbetet. De 

motiverar detta med att de har en känsla av att de kan så mycket mer om teknologi och 

utveckling idag och att de äldre bör lyssna på dem istället. En studie gällande ledarskap för 

Generation Y (Espinoza, Ukleja & Rush, 2010) kom fram till att många ur den yngre 

generationen känner att deras möjligheter till utveckling hindras på grund av äldre 

generationers okunskap om ny teknologi. En yngre informant ur denna studie ställer sig 

kritisk till detta synsätt: 

 

 Jag tror att det största hindret är min generations självbild och världsbild. Vi har 

ju inte fötterna på jorden. Och har ingen koll på hur det har varit och hur det är 

uppbyggt. Vi tar saker förgivet. U5 
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8. Sammanfattande analys 
 
I detta avsnitt kommer en analys av resultaten utifrån valda teoretiska ramar att presenteras. 

De tre underavsnitten behandlar David McClellands tre grundläggande behov för motivation. 

Under varje rubrik analyseras även hur uppfyllandet av behovet kan kopplas samman med 

teorin om Generation Y och vad som kännetecknar personerna.   

 

8.1 Makt 
 
Av McClellands tre grundläggande behov är det behovet av makt som framträder tydligast ur 

de svar som Generation Y ger. Den underliggande meningen i mycket av de kommentarer 

som samlats in är att de vill bestämma, allt ifrån hur man jobbar till hur man kommunicerar 

på jobbet. De uttrycker inte kraven rakt ut men vid studiering av svaren kan man se att de inte 

bara föredrar att kommunikationen ska ske via sms – de kräver det. Detta gäller även 

arbetsgivarna, de uttalar inte sina krav rakt ut men budskapet finns underliggande i 

sammanställningen av allt de säger.   

 
Generation Y:s strävan och behov av makt skiner igenom som starkast när det gäller åsikter 

sättet att kommunicera samt vilket språk som kommer att användas på arbetsplatsen. 

Informanterna ur Generation Y uppger att de är medvetna om de hinder och missförstånd som 

kan uppstå när generationer inte kommunicerar med varandra på ett sätt som båda grupper 

förstår. Med detta sagt uttalar de ingen tanke på att anpassa sig helt efter de 

kommunikationssätt som finns på arbetsplatserna idag. Istället påpekar de att de äldre bör 

anpassa sig efter det nya kommunikationssätten. Denna syn kan kopplas samman med de 

attityder som i teoriavsnittet beskrivs känneteckna Generation Y. De upplevs som bestämda 

och är vana att få sin vilja igenom. De är vana att känna makt.  

 

Arbetsgivarna å sin sida är tydliga med att det inte bara är företagen som ska anpassa sig. 

”Generation Y ska inte komma och tro att de är något” – så lyder det underliggande 

budskapet. Arbetsgivarna är medvetna om att det är en generation som har en vana av att fatta 

beslut och få som de själva önskar, men påpekar att på arbetsplatsen så är inte detta möjligt. 

De förklarar ett flertal gånger att det blir deras uppgift att leda den yngre generationen rätt och 

forma dem på ett sätt så att de passar in på det företag som de först hamnar på. Detta synsätt 

stämmer väl överens med det som beskrivs i teorierna. Generation Y har haft det lite för lätt 

men nu är det slut på det.  
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8.2 Prestation 
 
Arbetsgivarna upplevs ha en känsla av att de kommer behöva anpassa sig efter Generation Y 

delvis för att kunna hantera dem och på så sätt känna en motivation för att leda dem. De 

uppger att de också måste lära sig av generationen och att det är någonting som kan komma 

att bli tufft. En av arbetsgivarna uppger att det kommer krävas att arbetsgivaren leder genom 

att ställa motfrågor till den anställde ur Generation Y, detta som ett led i att personen är van 

vid att få information tilldelad men nu tvingas skaffa den själv. Enligt teorin om Generation Y 

är det en vana som generationen har sedan barnsben – de är uppväxta i ett ständigt 

informationsflöde (Parment, 2008). För att anpassa generationen till arbetslivet krävs enligt 

arbetsgivarna att de ställer frågor och leder generationen mot informationen istället för att 

tilldela dem den.  

 

De intervjuade personerna ur Generation Y upplevs ha ett behov av att prestera när det gäller 

kommunikationssätt. De påpekar gång på gång deras kunskaper om sociala medier, teknologi 

och snabb kommunikation. Ett flertal av informanterna påpekar att de förväntar sig att detta 

kommer att implementeras på arbetsplatsen eftersom det är detta som är framtiden. 

Informanterna uttrycker även en upplevd förväntan från arbetsgivarnas håll att de ska 

behärska detta på ett naturligt och kunnigt sätt. Detta stämmer väl in på teorin om Generation 

Y – de beskrivs som infödingar i en värld av snabb kommunikation (Parment, 2008). 

Informanterna poängterar att de har nästintill medfödda kunskaper om sociala medier och 

mobiltelefoner. Det är möjligt att detta behov hänger nära samman med behovet av makt. Ges 

Generation Y makt att bestämma kommunikationssätt är de med det också säkra på att de 

kommer kunna prestera kommunikationsmässigt. Detta kan även kopplas till det som sägs i 

teorin om Generation Y kring deras vilja att vara en del av något framgångsrikt (Caraher, 

2015). Att de vill kommunicera på ”deras sätt” kan de se som något som innebär en framgång 

för företaget då de anpassar sig till mer moderna arbetssätt.   

 

Generation Y beskrivs i tidigare forskning som en generation som är vana med snabba beslut 

och är ”digitala infödingar” (Parment, 2008). Detta återspeglas i det resultat som inkommit 

via intervjuerna med personer ur generationen. De efterfrågar snabb kommunikation och 

förväntar sig att deras framtida arbetsplatser kommer att möta deras behov. Även att de 

förväntar att arbetsplatserna ska anpassas efter dem stämmer väl in kring teorin om 

generationen och vad de är vana vid – de vill kommunicera via det medlet som de presterar 
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bäst via.  De har en vana av att allting går deras väg och har inte mött några större motgångar 

under sin uppväxt vilket ett flertal av arbetsgivarna påpekade i intervjuerna.   

 
8.3 Samhörighet 
 
Det som framträdde kring samhörighet var att de båda informantgrupperna eftersträvade en 

situation där risken för missförstånd var liten och känslan av gemenskap hög. De båda 

grupperna talade om att god kommunikation på en arbetsplats kännetecknas av en miljö där 

det är högt i tak, alla kan ta hjälp av varandras kunskaper samt att antalet missförstånd är få. 

Det presenterades dock inga förslag till lösning på hur man kunde undvika missförstånd och 

brist på gemenskap, istället talade de båda om vilka faktorer som kan skapa missförstånd –

exempelvis olika språkbruk, livsstilar och uppväxt.  

 

Gruppen med arbetsgivare var ganska tydliga med att de inte var fullständigt övertygade om 

att Generation Y kommer tas emot med öppna armar på arbetsplatserna. De spekulerade kring 

att många äldre kan komma att möta generationen med inställningen att de är lata och har en 

övertro på sig själva. De poängterade att detta i kombination med att de kommunicerar på 

olika sätt kan skapa grupperingar på arbetsplatsen, något som i sin tur leder till sämre 

samhörighet mellan de anställda. Det faktum att de äldre generationerna kan ha denna bild av 

de yngre kan kopplas ihop med det teorierna säger om Generation Y – det är en generation 

som fått mer serverat på silverfat än vad tidigare generationer fått. Detta tycks vara en allmän 

uppfattning som kan komma att skapa hinder för generationens intåg på arbetsplatser.  

 

Teorierna om Generation Y beskriver gruppen som en mer tolerant generation än vad deras 

föregångare är. Trots detta så visar informanterna i denna undersökning inte på en ödmjuk 

och tolerant inställning när de gäller de äldres hanterande av ny teknologi. Här är Generation 

Y tydliga med att de anser att de äldre måste lära sig och anpassa sig efter de nya sätten att 

arbeta och kommunicera. De framstår dessutom som oförstående till varför de själva skulle 

anpassa sig till de kommunikationssätt som redan återfinns på arbetsplatser. Detta går emot 

deras uttalanden om att de vill eftersträva en situation där alla kommer överens och 

missförstånd är nästintill obefintliga.  
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8.4 Sammanfattning 
 
Att Generation Y framstår som en bestämd grupp individer stämmer väl överens med olika 

teorier om generationen. De har vuxit upp i en värld som kantats av möjligheter. Generationen 

har mött få begränsningar under sin uppväxt, vilket har gjort dem vana vid att alltid kunna 

välja det sätt som de själva vill göra något på. Att de är så vana vid att alltid välja har gjort att 

generationen utvecklat en medvetenhet om att de inte alltid måste välja (Parment, 2008). 

Detta kan appliceras på att de i vissa fall – som införandet av nya kommunikationssätt på 

arbetsplatsen – bara tar förgivet att detta ska ske. De väljer att inte välja att anpassa sig efter 

de äldre kommunikationssätten. De väljer att inte välja något som de behärskar mindre bra. 

 

Arbetsgivarna kommer att sättas i en situation där de måste arbeta proaktivt för att minska 

risken för grupperingar inom arbetsplatsen. Dessa grupperingar kan som ovan påpekats ske på 

grund av olika uppfattningar om kommunikationssätt, språkbruk och lojalitet. De kommer att 

möta en grupp unga människor som tidigare endast mötts av möjligheter. Det är nu 

arbetsgivarnas uppgift att forma antingen verksamheten eller personerna inom den för att 

skapa en framgångsrik arbetsplats som lyckas behålla både äldre och yngre talanger.  

 

Generation Y:s förväntningar och föreställningar på kommunikation ställer nya krav på 

ledarskap inom organisationer och företag. Generationen kräver ett ledarskap som leder – 

både till svaren och till en lyckad karriär. Det innebär att arbetsgivaren för att uppfylla detta 

måste vara beredd att leda generationen i alla situationer och ständigt vara tillgänglig. 

Informanterna ur den yngre generationen påpekade att de förväntar sig svar från sin 

arbetsgivare inom kort tid – en dags väntan på svar är inte längre accepterat. De förväntar sig 

även att de ska få möjlighet att inhämta den information som de efterfrågar. Arbetsgivarna 

påpekar att de förväntar sig en generation som kommer att kräva transparens på alla plan 

inom ett företag, något som teorierna bekräftar. Generation Y förväntar sig att all information 

ska finnas tillgänglig för dem och att de ska kunna kontakta alla inom företaget – oavsett 

position – för att få tag på den information som de efterfrågar (Caraher, 2015). 

 

9. Slutsatser och diskussion 
 
De resultat som framkommit ur denna undersökning visar på att det dels finns de 

föreställningar mellan parterna som matchar, dels de som bryter. Generellt sett upplevs det 

råda en förvirring mellan de två parterna. De är osäkra på hur de bäst kommunicerar med 
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varandra men även kring hur den andra parten förväntar sig att kommunikationen ska se ut. 

En av arbetsgivarna uttryckte att det lättaste sättet skulle bli att faktiskt fråga personer ur 

Generation Y hur de vill bedriva den interna kommunikationen. För att därefter försöka att 

hitta en medelväg utifrån svaren och de sätt som företaget vill bedriva kommunikation på. Det 

framstår vid en första anblick som en bra utgångspunkt. Det är dock av stor vikt att vid 

tillfällen som detta förbereda sig som arbetsgivare. Generation Y nämner själva att de är vana 

att få som de vill och upplever sig som bestämda nog för att få igenom krav som från början 

verkar omöjliga. Dessutom gick det att utläsa ur svaren från intervjuerna med arbetsgivare att 

de till stor del inte var villiga att anpassa sig, trots att de på vissa frågor uttryckte detta.  

 

De två informantgrupperna som denna studie utgått från har visat sig ha olika föreställningar 

och förväntningar på hur internkommunikation ska bedrivas. Vilket sätt att kommunicera och 

vilken grupp som bör anpassa sig är en fråga utan självklart svar. Det kräver en analytisk 

genomgång av varje enskilt företag för att se vad just detta har att vinna på det ena eller andra 

sättet. En sak står dock klar: policys och riktlinjer för internkommunikation bör finnas inom 

varje företag för att förebygga eventuella krockar mellan generationer som kan uppstå när den 

bestämda och självsäkra Generation Y gör intåg på arbetsplatserna. Policys och riktlinjer bör 

även införas gällande transparens kring företagets information. Både arbetsgivarna, 

informanterna ur Generation Y och teorin om generationen påpekar kravet på transparens. 

Generation Y förväntar sig att kunna få svar på de frågor de ställer, något som arbetsgivarna 

motsätter sig. Arbetsgivarna menar att all information inte alltid bör delas med samtliga 

anställda och att detta är något som den yngre generationen kommer att behöva anpassa sig 

till.  

 

Arbetsgivarna och informanterna ur Generation Y visade ett flertal gånger tecken på att de 

hade föreställningar om att det kunde uppstå krockar på samma ställen. Däremot hade de 

olika föreställningar om varför de skulle uppstå krockar just där. Språkbruket är en av dessa 

punkter. Medan de yngre misstänkte att de äldre skulle ställa sig kritiska mot deras mer 

informella sätt att skriva och prata, riktade arbetsgivarna in sig på att krocken snarare skulle 

uppstå för att de äldre inte hängde med i den yngre generationens språkstil och 

kommunikationssätt. Att de två grupperna har olika tankegångar kring vad orsaken till de 

möjliga krockarna kommer att vara kan till stor del bero på deras olika bakgrunder och 

erfarenheter. Med det sagt behöver det inte betyda att den äldre generationen ligger närmare 

sanningen endast för att de har mer arbetslivserfarenhet.  
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På grund av att Generation Y ser det som nästan en självklarhet att de äldre på arbetsplatsen 

ska anpassa sig efter dem, och arbetsgivarna inte ger medhåll till detta, innebär det att en 

förändring måste ske för att den interna kommunikationen ska fungera. En bristande 

internkommunikation kan skapa stora hinder som, om de inte elimineras, kommer att påverka 

företagets varumärke och externa kommunikation. Anställda som inte trivs på sin arbetsplats 

kommer inte att förmedla ett bra intryck till vare sig kunder eller deras direkta omgivning. 

Sker detta i allt för stor utsträckning kan det leda till förödande konsekvenser för ett företags 

renommé.  

 

Resultaten från intervjuerna till denna studie visar att Generation Y:s förväntningar och 

föreställningar på kommunikation ställer nya krav på ledarskap. Generationen kräver ett 

ledarskap som leder – både till svaren och mot en lyckad karriär. Det innebär i sin tur att 

arbetsgivaren måste vara beredd att leda generationen i alla situationer för att leva upp till 

förväntningarna och tillfredsställa generationen. Samtliga arbetsgivare påpekade under 

intervjuerna att de förväntade sig annorlunda krav på deras arbete i framtiden. De förväntade 

sig krav om att lämna ut mer information och att deras arbete skulle vara mer transparent för 

medarbetarna. De förväntade sig också att medarbetare ur Generation Y kommer ställa fler 

frågor och också förvänta sig svar på dessa. Tidigare forskning visar att om arbetsgivarna 

lever upp till dessa förväntningar kommer de med all sannolikhet att belönas med ambitiösa 

personer ur Generation Y som gärna överpresterar på arbetet (Meister & Willyerd, 2010).  

 

Graden av formalitet för den interna kommunikationen bör sättas av arbetsgivare och den bör 

sättas på den nivå som arbetsgivaren önskar. Trots att det informella språket har sina fördelar 

– exempelvis ökar de möjligheten för flera i samhället att ta till sig texterna – passar det inte i 

alla situationer. För att undvika missförstånd och användande av informellt språk bör därför 

arbetsgivaren ge direktiv kring detta. En viss grad av informellt språk är möjligtvis att föredra 

när anställda kommunicerar med varandra. För som en informant ur Generation Y påpekade 

så kan ett mer avslappnat och mindre formellt språk leda till att relationerna anställda mellan 

upplevs som mer personliga. Vilket i sin tur kan skapa en bättre gemenskapskänsla inom 

företaget.  

 

Att resultaten i denna undersökning till viss del skiljer sig från tidigare studier inom området 

kan visa på att det finns skillnader länder och världsdelar mellan. Samtliga studier som 
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presenterats under rubriken ”forskning relevant för undersökningen” kommer från andra 

länder än Sverige. Då teorin om Generation Y tar fasta vid att generationer påverkas av den 

kultur de vuxit upp i bör detta även betyda att de formas av den kultur som råder inom de land 

de bor i. Vilket i sin tur innebär att det kommer finnas skillnader och likheter mellan 

Generation Y:s medlemmar beroende på var i världen de vuxit upp. Detta medför även att det 

kommunikativa sätt som fungerar på en arbetsplats i ett land inte självklart fungerar i ett annat 

land med annan kultur. Mycket litteratur gällande arbetsgivare och Generation Y kommer 

från USA, det blir därför viktigt för arbetsgivare som tar del av dessa studier att anpassa 

modellerna efter den kultur som finns inom det land som företaget verkar för att med säkerhet 

hitta ett sätt som fungerar bra för den företagskultur som råder i landet.  

 

Att makt är det grundläggande behov som framträder mest tyder på att det är två bestämda 

grupper som intervjuats. De är båda medvetna om hur de föredrar att internkommunikation 

sköts men även hur de inte vill att den ska bedrivas. Resultaten visar att dessa förväntningar 

och föreställningar inte alltid är de samma vilket kan leda till missförstånd och krockar 

generationerna emellan när det gäller internkommunikation. Då kommunikation utgör en stor 

del av grunden i företags utveckling och hur man skapar och underhåller relationer med 

anställda är det viktigt att företag tar fram ett sätt som gör det möjligt att undvika 

missförstånd som kan uppstå när människor har olika syn på hur internkommunikation ska 

vara.  

 

Samhörighet är det grundläggande behov som framträdde minst under intervjuerna. Detta 

stärker teorin om att Generation Y en självcentrerad grupp personer. De är en grupp som 

dessutom föredrar att kommunicera via skriven text och bakom skärmar. Detta kan dock 

skapa problem när de når arbetslivet. En stor del av den informella interna kommunikationen 

sker under lunchraster och fikaraster. Om då denna generation hellre spenderar den tiden 

stirrande ner i en mobil eller framför en dator kommer de att gå miste om en betydelsefull 

möjlighet till att bli en del av gemenskapen på arbetsplatsen. Detta bekräftar teorin om att 

deras kommunikationssätt är beroende av mobiltelefoner eller datorer (Caraher, 2015). En 

personalgrupp där medarbetarna kommunicerar minimalt med varandra och som inte förstår 

varandra när de väl kommunicerar kommer inte att leda ett företag mot framgång. För att 

utveckling av arbetet ska ske krävs att de anställda kommunicerar med varandra och att de 

upplever att de arbetar i en miljö där de kan diskutera alla sorters idéer – oavsett hur mycket 
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de själva tror på dem. Detta är endast möjligt om arbetsmiljön är sådan att personalen litar på 

varandra och har en vana av att diskutera och prata om tankar och idéer.  

 

Konsekvenser som kan uppstå av att dessa två grupper sitter inne med så pass olika synsätt är 

att de arbetsgivare som inte anpassar sig kommer att riskera att gå miste om kunniga personer 

ur Generation Y. För det går inte att motsäga faktumet att Generation Y använder ny teknik 

och nya kommunikationssätt på ett sätt som för äldre generationer kan upplevas som nära en 

medfödd talang. Arbetsgivare som motsätter sig anpassning efter nya sätt att kommunicera 

hindrar då även företagets framtida utveckling. Det blir svårt för företag att utveckla sig och 

anpassa sig efter ny teknik om de inte är villiga att anpassa sin interna kommunikation utifrån 

de senaste innovationerna. Med det sagt innebär det inte att företag måste anpassa sig till fullo 

efter Generation Y:s önskemål. För det blir även viktigt att utsätta generationen för motstånd. 

För hur kommer generationens beteenden att utvecklas om de aldrig möter något motstånd? 

En generation som aldrig möter motstånd kommer i sin tur leda till problem för företagen. 

Företag behöver personal som kan hantera motsättningar som uppstår med ett lugn och vana. 

Därför är det även viktigt för personer ur Generation Y att förstå att de inte kan byta 

arbetsplats endast på grund av att de inte är tillfreds med vilka kommunikationssätt som är 

rådande på arbetsplatsen. Istället bör de se det som en utmaning att övertyga företaget till att 

anpassa sig efter nya och mer moderna sätt att kommunicera.  

 

Denna studie visar på att båda informantgrupperna har föreställningar om den andra gruppens 

förväntningar är. Dessa föreställningar stämmer dock inte överens med de förväntningar som 

den andra gruppen egentligen har. Det kan komma att leda till en viss förvirring på 

arbetsplatserna. Att Generation Y bär på föreställningar om att arbetsgivarna förväntar sig 

ständig tillgänglighet samtidigt som arbetsgivarna uppger att de endast förväntar sig 

tillgänglighet under arbetstid kan bidra till viss osäkerhet. Om faktorer som detta inte reds ut 

kan det leda till att arbetsgivarna möts av en generation som ständigt håller sig tillgängliga – 

vilket inte håller i längden. Om dessa föreställningar och förväntningar inte blir kända och 

samtalas om kan det leda till krockar i kommunikationen just på grund av att de olika 

grupperna kommunicera på det sätt som de tror att de förväntas göra, vilket egentligen kan 

vara raka motsatsen till vad hur de faktiskt förväntas kommunicera.  

 

Då båda grupperna lägger vikt vid att förklara att de viktigaste är att kommunikationen 

fungerar och att alla känner sig förstådda innebär det att de har samma utgångspunkt och 
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vision för den interna kommunikationen. De har dock olika föreställningar om hur man når 

detta läge vad det innebär att internkommunikation fungerar samt att alla känner sig som en 

del av gemenskapen. För att undvika att olika generationer sitter med olika visioner och 

värden krävs det att företag arbetar för att hitta en gemensam vision för den interna 

kommunikationen. Om Generation Y får höra motiveringen och bakgrunden till varför de 

äldre vill kommunicera på vissa bestämda sätt ökar chansen till att generationen får förståelse 

för att de senaste kommunikationssätten kanske inte alltid är de som fungerar mest optimalt 

på en arbetsplats.  

 

Denna undersökning visar på att det kommer ställas nya krav på den interna 

kommunikationen inom företag när Generation Y äntrar arbetsmarknaden – de kommer ställa 

högra krav på uppdaterade kommunikationssätt och snabb kommunikation. Intåget kommer 

även att kräva att tydligare strategier utarbetas kring hur den interna kommunikationen ska 

fungera. Den yngre generationens intåg på arbetsmarknaden kan så småningom leda till att det 

utvecklas nya modeller för organisationskommunikation inom området för Medie- och 

kommunikationsvetenskap. 

 

Frågan kring vem som ska anpassa sig – arbetsgivarna eller Generation Y – är omtvistat och 

det finns inget självklart svar. Det ska dock än en gång påpekas att Generation Y är vana med 

att få som de vill och har mött lite motstånd under sin uppväxt. Det innebär att det är en 

viljestark grupp som inte kommer att ge med sig för anpassning i första taget – i alla fall inte 

om de vet att de finns sätt som är snabbare, bättre och mer effektiva när det gäller 

kommunikation. Samtidigt finns risken att arbetsgivarna inte heller kommer att vika ner sig 

gällande deras syn på hur kommunikation ska bedrivas. Detta kan då leda till att, som 

informanterna påpekat, medlemmar ur Generation Y inte blir långvariga på arbetsplatsen. De 

stannar en stund för att sedan lämna företaget när de inser att de inte kommer få sin vilja 

igenom och upplever att de är missnöjda med det arbetssättet som råder. Sker detta är det 

möjligt att arbetsgivarna så småningom kommer att ge med sig, för att lyckas behålla 

talangfull kompetens inom företaget.  

 

10. Förslag till fortsatt forskning 
 
För att skapa än mer belägg för de förväntningar som Generation Y och arbetsgivarna har 

gällande internkommunikation finns möjligheten att göra case-studier på utvalda arbetsplatser 
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för att följa de två grupperna under en tid i samband med att de unga äntrar arbetsplatsen. En 

sådan studie skulle kunna bidra med resultat kring hur Generation Y reagerar när de inte får 

som de vill eller när de möter en arbetsplats med helt andra kommunikationssätt än vad de är 

vana vid.  

 

Två av arbetsgivarna uttryckte en övertygelse om att Generation Y kommer att bete sig som 

alla andra inom 10-20 år. En undersökning som sträcker sig över ett längre tidsspann skulle 

kunna undersöka dessa förväntningar och antaganden. Är det så att Generation Y kommer 

anpassa sig och att deras attityder kommer suddas ut med tiden som de blir äldre? Hur 

kommer då deras syn på internkommunikation att utvecklas?  
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12. Bilagor 
 
12.1 Intervjuguide 
 
Den här intervjun kommer ta ca 60 minuter. Intervjun syftar till att ta del av dina tankar, din 
inställning och dina förväntningar kring kommunikation mellan anställd och arbetsgivare. 
Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Det transkriberade materialet 
kommer att användas i en C-uppsats inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid 
Högskolan i Gävle. Ditt namn och andra personliga uppgifter så som nuvarande samt tidigare 
arbetsgivare kommer inte att nämnas i den färdiga rapporten. Du kommer att få ta del av den 
färdigställda rapporten.  
 
Generation Y:  
Personer födda mellan 1982-2002. Därifrån har det gjorts ett ytterligare urval av personer 
födda mellan 1994-1999. De är just nu mellan 16-22 år.  
 
Med internkommunikation menas: 
Internkommunikation är den akt som bedrivs inom ett företag när man kommunicerar internt. 
Exempelvis när anställda kommunicerar med varandra, när arbetsgivare kommunicerar med 
anställda samt vice versa.  
 
Inledande faktafrågor om informanten 
Vad är din nuvarande sysselsättning? 
Vilket år är du född?  
 
Åsikts-, attityd-, bedömnings- och känslofrågor.  

•  Om du skulle försöka, hur skulle du då beskriva Generation Y?  
o När Generation Y blir dominerande på arbetsmarknaden om några år, tror du 

då att det kommer att märkas eller ej?  
• Vad kännetecknar enligt dig Generation Y:s kommunikation? 
• Finns det enligt dig skillnader eller likheter i synen på internkommunikation mellan 

olika generationer?   
• Hur ser du på kommunikation mellan olika generationer på arbetsplatsen? 

o Finns det enligt dig några kommunikativa hinder/barriärer/utmaningar mellan 
olika generationer?  

• Har du upplevt att det skulle finnas en skillnad mellan olika generationer i synen på 
hur kommunikation ska bedrivas? 

• Upplevde du några skillnader eller likheter i din generations syn och äldre 
generationers syn på kommunikation när du för första gången klev in i arbetslivet? 

• Finns det enligt dig något som utmärker din generations syn på kommunikation?  
• Synen på hur kommunikation ska bedrivas mellan arbetsgivare och anställd inom 

olika generationer: 
o Finns det enligt dig några skillnader eller likheter?  
o Kan det enligt dig i någon mening påverka organisationen/företaget?  

• Vad tror du att arbetsgivaren kommer att förvänta sig av dig när det gäller 
kommunikation?  

o Alternativt: Vad tror du att arbetstagaren kommer att förvänta sig av dig när 
det gäller kommunikation?  

• Hur ska kommunikation mellan anställd och arbetsgivare se ut enligt dig? 
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• Vad kännetecknar god kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare? 
• Respons, hur ska man jobba med respons inom företag/arbetsgrupper? Vem bör vara 

ansvarig för att ge respons?  
 
Tack för din medverkan!  
 
 
 
 
 


