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Sammandrag: Vad som motiverar anställda har länge varit ett relevant ämne att 
studera i och med motivationens stora betydelse för effektivitet, kreativitet och 
välmående. Generation Y har tidigare sagts ha andra förväntningar och krav på sina 
arbetsgivare i förhållande till tidigare generationer. I denna studie granskas vilka 
faktorer generation Y de facto anser som mest centrala för sin motivation, för att 
klargöra vad företag idag bör fokusera på i sin företagspraxis, då majoriteten av dagens 
anställda tillhör generation Y. Ifall det finns förändrade krav och förväntningar när det 
kommer till de mest centrala motivationsfaktorerna hos generation Y bör de eventuellt 
tas i beaktande i dagens företagspraxis. 

Avhandlingens teoretiska referensram byggs upp utgående från motivation och 
generationer samt kring vilka kännetecken och särdrag generation Y sägs ha. 
Undersökningen utförs som en kvalitativ studie och baserar sig på primärdata 
insamlat genom djupgående semistrukturerade intervjuer med medlemmar av 
generation Y. Studien fokuserar på att hitta vilka faktorer som är mest centrala för 
generation Y samt att även granska ifall tidigare påståenden gällande vad som 
motiverar generation Y stämmer. 

Resultaten visar att tidigare påståenden om generation Y:s motivation delvis styrks av 
denna studie. Dessutom framkom det även andra faktorer som inte framkommit lika 
tydligt i tidigare studier, så som behovet av konstruktiv och utvecklande feedback, 
uppskattning samt förtroende för den anställda. Slutligen kan det trots denna studies 
resultat vara svårt att avgöra ifall motivationsfaktorerna som framkom som de mest 
centrala beror generationstillhörighet eller på andra faktorer. 

I praktiken innebär studiens resultat att företag bör ta i beaktande både generationers 
och individers behov i arbetet för att kunna motivera dem på möjligast optimala sätt, 
för att på så vis åstadkomma effektivitet, välmående och förtroende. Undersökningens 
resultat visar också att det i framtiden bör läggas tyngd på att granska 
motivationsfaktorer även utgående från andra faktorer än endast 
generationstillhörighet. 
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1 INLEDNING 

Företag och deras ledning står inför en stor omställning när nya generationer tar sig in i 

arbetslivet och de äldre generationerna börjar gå i pension (Porter, Gerhardt, Fields & 

Bugenhagen, 2019). Det råder hård konkurrens mellan företagen att hitta och anställa 

kompetenta individer och det är samtidigt även allt svårare att få anställda att stanna 

kvar i företagen (Thunnissen, Boselie, & Fruytier, 2013). Forskning visar att nya 

generationers krav på arbetsplatsen skiljer sig från tidigare generationer (Tubey, Kurgat 

& Kipkemboi, 2015), bland annat eftersom medlemmar av de nya generationerna sägs 

både tänka och bete sig annorlunda. Skillnaderna som lyfts fram handlar till exempel om 

attityder och värderingar som berör belöning för utfört arbetet, balansen mellan arbete 

och fritid samt feedback (Crumpacker & Crumpacker, 2007; Anderson, Baur, Griffith & 

Buckley, 2017). 

Hur man bäst motiverar sina anställda på arbetet har länge varit ett omdebatterat ämne 

(Twenge, 2010). Att anställda är motiverade i sitt arbete är väsentligt för att företag ska 

kunna prestera så bra som möjligt eftersom motiverade arbetstagare sannolikt är mera 

ihärdiga, kreativa och produktiva i arbetet än omotiverade arbetstagare (Amabile, 1993). 

Genom att skapa en arbetsmiljö som är motiverande för de anställda kan företagsledare 

öka de anställdas motivation och produktivitet, vilket leder till ett bättre resultat för 

företaget (Sadri & Bowen, 2011). Eftersom generation Y för tillfället utgör majoriteten av 

arbetskraften (Ryan & Wessel, 2015), och anses ha andra krav gällande bland annat sin 

fritid och sin lön än tidigare generationer (Twenge, 2010), är diskussionen om hur man 

motiverar sina anställda mer aktuell än någonsin. Arbetsmarknaden har genomgått och 

genomgår fortsättningsvis stora förändringar vad gäller till exempel arbetssätt och 

digitala verktyg i arbetet, vilket även påverkar individers motivation (Rupietta & 

Beckmann, 2018). 

Trots att generation Y antas ha andra krav och förväntningar på sina arbetsgivare när det 

gäller till exempelvis deras sätt att arbeta, lönen de får samt kulturen i företaget än 

tidigare generationer (Anderson et al., 2017), är de empiriska bevisen för att det 

verkligen förekommer skillnader mellan generationers motivationsfaktorer begränsade 

(Wong, Gardiner, Lang & Coulon, 2008). Ifall generation Y upplever andra 

motivationsfaktorer som viktiga än tidigare generationer gjort, väcks frågan om 

huruvida de incentiv som företag använder sig av för att motivera sina anställda är 

relevanta för generation Y idag. Företag bör vara medvetna om de eventuella nya 
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förväntningarna för att kunna möta dem och de krav som kommer in i arbetskraften i 

och med generation Y:s allt större närvaro.  

I och med att det i tidigare studier framkommit att generation Y har andra värderingar i 

arbetslivet då det kommer till vilka saker som är viktiga för dem och deras motivation 

(Tubey, Kurgat & Kipkemboi, 2015; Crumpacker & Crumpacker, 2007; Anderson, et al., 

2017), kan det hända att de faktorer som tidigare generationer önskat och värderat i sina 

arbeten inte längre är aktuella. De strategier som idag används för att motivera anställda 

i arbetet kanske inte längre är relevanta för generation Y, eftersom de faktorer som 

generation Y värderar möjligtvis skiljer sig från vad tidigare generationer värderade 

(Twenge et al., 2010). 

1.1 Problemområde 

Den åldrande populationen och lägre födelseantal kommer i framtiden att leda till 

arbetskraftsbrist. Trots satsningar för att öka på arbetskraften genom exempelvis 

immigration har detta hittills haft en begränsad effekt (Ng, & McGinnis Johnson, 2015). 

Till följd av att insatserna hittills haft begränsad effekt, kan det vara viktigt att rikta 

insatser till den generation som är i majoritet i arbetskraften, det vill säga generation Y.  

Inte bara motivationsfaktorerna sägs skilja sig från tidigare generationer hos generation 

Y, utan även egenskaperna hos generationen påstås skilja sig från tidigare generationer 

(Dokadia, Rai & Chawla, 2015). Generation Y är numera den dominerade generationen i 

arbetslivet och dess åsikter och förväntningar spelar i och med detta en allt större roll för 

företagen. Företagspraxis som implementerats för att motivera arbetstagarna baserar sig 

på tidigare generationers preferenser, vilket kan innebära att de inte nödvändigtvis är de 

mest fördelaktiga för den nya generationen av arbetstagare (Ng & McGinnis Johnson, 

2015). Ifall de identifierade skillnaderna mellan generation Y och tidigare generationer i 

arbetslivet verkligen stämmer, innebär det att ledare för att kunna leda kommer att bli 

tvungna att anpassa sig efter de nya förväntningarna och värderingarna som generation 

Y har gentemot sin arbetsgivare (Anderson et al., 2017). 

De tidigare identifierade nya attityder och värderingar som generation Y sägs ha gällande 

arbetet berör till exempel belöning, balans mellan arbete och fritid samt feedback. Till 

exempel rapporterar Twenge och Kasser (2013) att generation Y uppskattar materiella 

belöningar, så som lön och möjligheten att äga dyra konsumtionsvaror mer än tidigare 

generationer. Generation Y sägs också prioritera sin fritid högre än arbetet (Twenge, 

Campbell, Hoffman & Lance, 2010) och sägs i och med det ofta kräva en bra balans 
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mellan arbete och fritid (Ng & Gossett, 2013). Herbison och Boseman (2009) menar att 

generation Y har ett större behov av tydlig och positiv feedback på regelbunden basis. På 

grund av dessa påståenden kan det hända att nuvarande personalpolitik och praxis inom 

företagen eventuellt är föråldrade (Ng, & McGinnis Johnson, 2015), i och med att 

generation Y sägs ha förändrade förväntningar i jämförelse med föregående 

generationer. 

Man kan ändå fråga sig ifall generation Y verkligen skiljer sig från tidigare generationer 

eller ifall skillnaderna snarare beror på attityder, preferenser, värderingar eller på vilken 

fas i livet man är i. Även hur samhället och arbetslivet har ändrats genom tiderna kan ha 

haft en effekt på detta. De preferenser som behandlats i tidigare studier kan exempelvis  

även visa sig vara åldersbundna snarare än generationsbundna. 

Studier gällande generationsskillnader när det kommer till motivationsfaktorer i arbetet 

är begränsade (Wong et al., 2008) och det finns motsägelsefulla resultat inom området. 

Enligt Kultalahti och Viitala (2014) behövs det flera djupgående studier gällande 

generation Y:s motivationsfaktorer eftersom det enligt dem överlag finns ett gap i 

litteraturen vad gäller kvalitativa empiriska studier om generation Y och generationens 

särdrag. De flesta studier om generation Y är gjorda som enkätundersökningar och 

utförda som kvantitativa studier (Srivastava & Banerjee, 2016). Därmed kan det finnas 

ett behov av att undersöka vilka motivationsfaktorer generation Y upplever som viktigast 

i form av en kvalitativ studie, där man djupgående undersöker vad generation Y anser 

vara motiverande för att se ifall de tidigare påstådda egenskaperna som sägs vara typiska 

för generation Y verkligen stämmer. 

Att identifiera och förstå vad som är viktigt för generation Y i arbetslivet kommer hjälpa 

organisationer att förstå hur de bör strukturera arbetsuppgifter, arbetsmiljöer, 

lönesystem och personalresurser för att attrahera och hålla kvar anställda från 

generation Y (Twenge et al., 2010), ifall det visar sig att generationens behov inte 

motsvarar tidigare påståenden. Genom att identifiera de viktigaste 

motivationsfaktorerna för generation Y kan företagsledningen i framtiden försäkra sig 

om att de motiverar sina anställda på ett ändamålsenligt sätt, eller anpassa sin 

företagspraxis enligt de eventuella nya krav och förhållanden som uppkommit. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att öka förståelsen för vad som motiverar generation Y i 

arbetet. Mer specifikt kommer jag att identifiera och analysera vilka faktorer medlemmar 
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av generation Y upplever som mest centrala för sin motivation. Genom att identifiera 

dessa faktorer kan organisationer och företag få bättre förståelse för vad de kan göra för 

att motivera sina anställda tillhörande generation Y. För att uppnå syftet kommer även 

tidigare påståenden som förekommer gällande generation Y:s motivation granskas för 

att se ifall de stämmer. 

För att möjliggöra en djupare förståelse för vad som motiverar generation Y i arbetslivet, 

kommer studien att genomföras med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 

individer som tillhör generationen. 

1.3 Avgränsningar 

Följande stycken presenterar avgränsningarna som beaktats i denna undersökning. 

Avhandlingen syftar till att identifiera och analysera vilka faktorer medlemmar av 

generation Y upplever som mest centrala för sin motivation.  

För att granska de upplevda motivationsfaktorerna ur ett individperspektiv kommer 

fokus i avhandlingen att ligga på högutbildade kunskapsarbetare som är i arbetslivet på 

heltid. Av praktiska skäl kommer studien att utföras i Finland. 

Avhandlingen syftar inte till att jämföra generation Y med andra generationer, utan 

snarare till att skapa en förståelse för generation Y i sig. Detta görs genom att identifiera 

vilka faktorer som är mest centrala för generation Y samt genom att granska ifall tidigare 

konstaterade påståenden om deras motivation stämmer. 

Avhandlingens syfte är inte heller att lösa samhälleliga problem då det kommer till 

generation Y och deras motivation. Snarare syftar den till att belysa temat och öka 

förståelsen för vilka faktorer som är mest centrala för generation Y:s motivation, samt 

att ge en inblick i vad företag eventuellt kan göra för att öka på deras motivation. 

1.4 Definitioner 

I detta stycke presenteras relevanta definitioner för att underlätta vidare läsning av 

avhandlingen. 

Motivation definieras som energi som uppkommer då en individ vill uppnå mål för att 

uppfylla sina individuella behov och värderingar (Mathe, Pavie & O’Keefe, 2012:3). 

En generation innebär en identifierbar grupp som är födda kring samma år och som går 

igenom betydande livshändelser ungefär samtidigt. En generation har också varit med 
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om samma historiska händelser i ungefär samma skede av sina liv, vilket vidare 

sammankopplar den identifierade gruppen. (Kupperschmidt, 2000 i Smola & Sutton, 

2002)  

Generation Y är numera den största generationen i arbetskraften. Det finns många olika 

definitioner av vilka som tillhör generation Y, men i denna avhandling definieras 

generation Y som individer födda mellan år 1980 och år 1999 i enlighet med Haeberle, 

Herzberg och Hobbs (2009) definition. Detta gap är valt eftersom det är det vanligaste 

åldersgapet som representerar generation Y, vilket gör det till en relevant klassificering. 

1.5  Avhandlingens struktur 

Avhandlingen är uppdelad i sex kapitel. I det första kapitlet identifieras 

problemområdet, syftet, avgränsningarna samt definitioner berörande studien. I kapitel 

två behandlas motivation. Först diskuteras olika typer av motivation varefter Maslows 

(1943) och Herzbergs (1968) motivationsteorier, arbetsmotivation samt slutligen olika 

sorts arbetsincentiv presenteras. Kapitel tre övergår till att presentera generation Y. 

Först behandlas generationer på ett allmänt plan och även föregående generationers 

karakteristika presenteras i korthet, varefter kapitlet går vidare till kännetecken och 

särdrag hos generation Y. I kapitlets slut presenteras en sammanfattning som senare 

behandlas för att granska tidigare påståenden om generation Y. Därefter beskrivs 

metoden i kapitel fyra. I metoddiskussionen presenteras den valda metoden, 

datainsamlingen, valet av respondenterna samt kortfattat den intervjuguide som 

använts i studien. Vidare granskas både metodvalet och datainsamlingen kritiskt. Det 

empiriska materialet presenteras och analyseras i kapitel fem, inledningsvis genom att 

presentera respondenterna och genom att sedan spegla datainsamlingens resultat 

gentemot de påståenden som framkommit i den teoretiska referensramen. Slutligen 

sammanfattas och diskuteras resultaten av studien i kapitel sex. Även förslag till fortsatt 

forskning samt begränsningar presenteras. Följande figur illustrerar avhandlingens 

upplägg. 

 

Figur 1 Avhandlingens upplägg. 

Introduktion Motivation Generation Y
Metod-

diskussion
Resultat och 

analys
Diskussion

och slutsatser
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2 MOTIVATION 

Motivation är ett relativt komplext begrepp (Gottlieb, 2017:3). Ordet motivation kommer 

från latinets movere och betyder rörelse (Steers, Mowday, & Shapiro, 2004; Ryan & Deci, 

2000). Av Mathe, Pavie och O’Keefe (2012:3) definieras motivation som energi som 

uppkommer då en individ vill uppnå mål för att uppfylla individuella behov och 

värderingar. Vroom (i Steers, Mowday & Shapiro, 2004) definierar däremot motivation 

som en process som styr de val en person gör mellan olika frivilliga aktiviteter. Trots 

olika definitioner menar Steers, Mowday och Shapiro (2004) att det som de flesta 

definitioner av motivation har gemensamt är att de beskriver beteenden som ger energi, 

riktar energin åt något specifikt håll samt upprätthåller mänskligt beteende.  

På dagens konkurrensutsatta marknad är det extra viktigt att förstå vad som motiverar 

arbetstagare och vad som främjar en ökad motivation eftersom det hjälper 

organisationen att prestera bättre (Mathe, Pavie & O’Keefe, 2012:4). Arbetsmotivation 

är av högsta relevans för dagens ledare, eftersom omotiverade arbetstagare inte presterar 

så bra som vore önskvärt för företaget. Många av de förändringar som är mycket aktuella 

på dagens arbetsmarknad påverkar arbetsmotivationen och kan således också inverka 

på hela företagets prestation. (Amabile, 1993) 

I detta kapitel presenteras motivation närmare, genom att redogöra för inre och yttre 

motivation, de mest grundläggande motivationsteorierna och för olika incentiv i arbetet 

som kan användas av företag för att motivera sina anställda. Syftet med kapitlet är att 

presentera motivationsteorier som klargör vilka faktorer som motiverar människor, 

samt att kartlägga hurdana incitament som kan användas av företag som kan påverka de 

anställdas motivation i arbetet. 

2.1 Olika sorters motivation 

All motivation är inte lika. Det finns olika nivåer av motivation, och olika inriktning av 

motivation. Enligt McClelland (1987) kan motivation uppkomma både medvetet och 

omedvetet. Medveten motivation innebär att en individ har avsiktliga motiv som hen 

strävar efter, medan omedveten motivation uppkommer utan avsiktlighet. Omedveten 

motivation kan ses i en persons beteende, utan att hen själv förstår att det är en 

motivationsfaktor som ligger bakom agerandet. (McClelland, 1987:4) 

Ryan och Deci (2000) menar att motivation på en grundläggande nivå kan delas in i två 

kategorier, inre och yttre motivation. Inre motivation betyder att man gör något för att 
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man är uppriktigt intresserad av det och finner det njutbart att göra. Yttre motivation 

innefattar att göra något för att det leder till ett önskat slutresultat. (Ryan & Deci, 2000) 

2.1.1 Inre motivation 

Psykologer, HR specialister och sociologer har länge sagt att inre motivation spelar en 

stor roll i en människas liv (Benabou & Tirole, 2003), om det så gäller arbetet eller livet 

i övrigt. Inre motivation har setts som mycket viktigt eftersom det leder till högkvalitativ 

inlärning och kreativitet. Då en individ känner inre motivation gör hen saker för att det 

är roligt eller på en personlig nivå belönande snarare än på grund av någon yttre 

påtryckning. (Ryan & Deci, 2000) Inre motivation ligger ofta till grund för en individs 

altruistiska handlingar, som exempelvis att en person kan tänka sig att arbeta för ett 

välgörenhetsprojekt utan att få lön, eftersom det känns belönande för personen på ett 

inre plan (Gottlieb, 2017:37). Ryan och Deci (2000) menar att inre motivation till någon 

grad finns hos alla människor, även om graden och motivationsfaktorn, det vill säga 

orsaken till att motivationen uppkommer, kan variera. Inre motivation kommer bara att 

uppkomma vid aktiviteter som en individ personligen finner intressanta. För aktiviteter 

där individen inte känner något genuint intresse, förekommer inre motivation inte (Ryan 

& Deci, 2000). Ryan och Deci (2000) konstaterar också att den inre motivationen 

minskar efter barndomen, och verkar minska allt mer ju högre upp en individ kommer i 

sin grundutbildning.  

Shin och Grants (2019) visar i sin studie att då inre motivation förekommer i en uppgift 

kan det leda till att resultatet av en annan, mindre intressant uppgift, blir sämre. Enligt 

dem bör en individ därför vara medveten om detta vid utförandet arbetsuppgifter, för att 

inte låta den inre motivation som förekommer vid en tilltalande uppgift påverka andra 

uppgifter som man inte finner lika tilltalande. Detta kan göras exempelvis genom att ha 

en tidsplan för utförande av både intressanta och mindre intressanta uppgifter för att 

inte glömma bort att sätta tid på de uppgifter som inte är så tilltalande men viktiga. (Shin 

& Grant, 2019) 

2.1.2 Yttre motivation 

Många aktiviteter, till och med de flesta som människan håller på med idag, grundar sig 

i yttre motivation menar Ryan och Deci (2000). Amabile (1993) hävdar dock att både 

inre och yttre motivation sannolikt är närvarande i de flesta uppgifter en individ utför i 

sitt arbete och i livet i övrigt. Yttre motivation drivs av målsättningen att erhålla 

ytterligare resurser. Hur väl yttre motivationsfaktorer lyckas motivera en individ beror 
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på vilka resurser som finns att tillgå ifall målet uppnås, samt hur viktiga resurserna är 

för individen (Gottschalg & Zollo, 2006). Amabile (1993) menar att yttre motivation 

baseras på en individs uppfattning av en uppgift och orsakerna till att en individ tar tag 

i en uppgift. Yttre motivation uppkommer då en individ gör en aktivitet motiverad av att 

uppnå ett skilt, yttre resultat eller slutmål.  

2.2 Maslows behovshierarki 

Utöver inre och yttre motivation, har det genom tiderna även förekommit många andra 

motivationsteorier. En av de mest kända är Maslows behovshierarki (1943). I följande 

stycken presenteras denna teori närmare. 

Psykologen Abraham Maslows behovshierarki (1943) beskriver hur motivation grundar 

sig på människans basbehov. Maslow (1943) anser att primära mänskliga behov är 

kopplade till människans natur och andra behov är kopplade till människans 

personlighet. För att beskriva behoven, skapade Maslow sin så kallade behovshierarki, 

för att illustrera sin teori. Teorin grundar sig på att de undre lagren av behovshierarkin, 

även kallad behovspyramiden, måste tillfredsställas innan de övre nivåerna kan nås. 

Maslow (1943) menade också att då behoven på en nivå är tillfredsställda, kommer de 

behoven inte längre att vara motiverande för en individ. På så vis ersätts ett på en lägre 

nivå uppfyllt behov av ett på en högre nivå liggande behov som inte än är uppfyllt. 

(Gottlieb, 2017:9) 

Behovshierarkin definierar de fysiologiska behoven som den grundläggande delen, eller 

basen, i pyramiden. Den här nivån innefattar de mest grundläggande behoven en 

människa har. De fysiologiska behoven är exempelvis törst, hunger, sömn. (Maslow, 

1943) I dagens organisationer kan denna nivå ses som ett behov av lön och en bekväm 

arbetsmiljö (Mathe, Pavie & O’Keefe, 2012) – några komponenter som dagens 

organisationer måste se till att förse sina anställda med. 

Den andra nivån i Maslows behovshierarki är trygghetsbehovet. Denna nivå innefattar 

en säkerhet i omgivningen, stabilitet och skydd. Behovet innebär att en individ inte vill 

känna sig hotad (Maslow, 1943). I dagens organisationer innebär det att människan har 

ett behov av att känna sig trygg på sin arbetsplats, både ekonomiskt, fysiskt och psykiskt 

(Mathe, Pavie & O’Keefe, 2012). 

På den tredje nivån av Maslows behovspyramid (1943) ligger det sociala behovet. Denna 

nivå innefattar behovet av gemenskap, kärlek, acceptans och vänskap. Mathe, Pavie och 
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O’Keefe (2012) menar att detta behov kan tillgodoses på en arbetsplats genom att arbeta 

för en bra gruppanda och genom att skapa interaktion mellan arbetstagare.  

Den fjärde nivån definieras av Maslow (1943) som självkänsla. Behovet innefattar att en 

individ har ett behov av att känna sig respekterad och uppskattad för att kunna känna 

sig värdefull. Olika former av erkännanden, som titlar, meriter och belöningar i både 

fysisk och verbal form kan på arbetsplatser användas för att tillgodose detta behov 

(Mathe, Pavie & O’Keefe, 2012). 

Den högsta nivån av Maslows behovspyramid (1943) berör behovet av 

självförverkligande. Denna nivå innebär människans behov av att utveckla sig själv och 

uppnå sin högsta potential. För en individ är det oftast inte lätt att röra sig mot 

självförverkligande, utan det kräver självdisciplin och kan även leda till frustration 

(Gottlieb, 2017:9). I en arbetsmiljö kan behovet av självförverkligande definieras som 

behovet för en arbetstagare att kunna använda sin kunskap för att kunna framskrida i 

karriären (Maslow, 1943).  

Maslows (1943) behovspyramid delas därtill in i två kategorier dit de olika behoven hör. 

Kategorierna kallas bristmotiv och växtmotiv. Bristmotiven innebär att tillfredsställa 

behov genom att reducera en brist. Växtmotiven däremot innefattar att tillfredsställa 

behov genom personlig utveckling (Kaufmann, & Kaufmann, 2016:124). De tre nedersta 

nivåerna i Maslows behovspyramid (1943) tillhör gruppen bristmotiv, medan de två 

översta tillhör växtmotiven (Kaufmann, & Kaufmann, 2016:125–126). Figur 1 illustrerar 

behovshierarkin. 
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Växtmotiv 

Bristmotiv 

 

Figur 2 Illustration över Maslows behovshierarki (1943). 

Maslows behovshierarki (1943) har kritiserats för den empiriska delen av studien, i och 

med att det är svårt att bekräfta ifall man verkligen inte kan gå över till en högre nivå 

förrän man uppnått en lägre, vilket vissa menar att betyder att teorin är för naiv 

(Gottlieb, 2017:9). Även om teorin kritiserats hävdar Robbins och Judge (2015:218) att 

Maslows teori (1943) fortfarande är i användning av många idag eftersom den intuitivt 

känns logisk. Forskning tyder dock på att vi kanske är mer flexibla än vad Maslows teori 

(1943) låter påskina (Kaufmann & Kaufmann, 2016:127–128). 

2.3 Herzbergs tvåfaktorteori 

En annan av de mycket utbredda motivationsteorierna utöver Maslows (1943) 

behovshierarki är Herzbergs (1968) tvåfaktorteori. I följande stycken presenteras den 

genomgripande. 

Herzberg (1968) menar i enlighet med Maslow (1943), att de mänskliga behoven dels är 

kopplade till människans natur, dels till personligheten. Då Herzberg (1968) utförde sin 

studie, granskade han genom intervjuer hur fjorton olika faktorer påverkade 

tillfredsställelsen i arbetet. När resultaten analyserades visade det sig att det fanns två 

grupper av faktorer – en grupp faktorer som påverkade missnöjet och en grupp faktorer 

som påverkade tillfredsställelsen (Basset-Jones & Lloyd, 2005). Herzbergs (1968) teori 

Självförverkligande. Behovet av att 
förverkliga sig själv och uppnå sin högsta 

potential. 

Självkänsla. Behovet av uppskattning 
och respekt av både sig själv och andra. 

Sociala behov. Behovet av sociala 
kontakter, gemenskap och acceptans. 

 
 

Trygghetsbehov. Behovet av säkerhet, 
stabilitet och skydd mot fysisk och psykisk 

skada. 
 

Fysiologiska behov. Behovet av mat, 
vatten, sömn. 
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bygger därmed på att missnöje och tillfredsställelse inte ligger på samma skala, utan att 

de är åtskilda från varandra (Basset-Jones & Lloyd, 2005). 

De två faktorerna definierade av Herzberg (1968) kallas motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är egenskaper i arbetet som främjar trivseln då de 

förekommer, men inte nödvändigtvis leder till vantrivsel ifall de inte förekommer. 

Hygienfaktorer däremot innebär egenskaper i arbetet som leder till vantrivsel ifall de 

inte finns, men inte nödvändigtvis direkt leder till trivsel bara för att de förekommer 

(Kaufmann, & Kaufmann, 2016:151). Herzberg (1968) menar alltså att motsatsen till 

missnöje i arbetet inte är tillfredsställelse, utan frånvaro av missnöje i arbetet. På samma 

sätt hävdar han att motsatsen till tillfredsställelse inte är missnöje, utan frånvaro av 

tillfredsställelse i arbetet.  

Motivationsfaktorer är ofta relaterade till inre motivation (Dartey-Baah, & Amoako, 

2011) och kan bestå av till exempel uppskattning, ansvar, prestationer och 

utvecklingsmöjligheter (Kaufmann, & Kaufmann, 2016:152). Hygienfaktorer å andra 

sidan kan vara exempelvis företagets administration, relationer med chefer och kolleger, 

lön, anställningstrygghet, arbetsvillkor, status och personliga faktorer. Dessa faktorer 

leder inte självklart direkt till mer trivsel, men ifall de inte förekommer kan de leda till 

missnöje (Dartey-Baah, & Amoako, 2011). 

Tabell 1  Exempel på Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer  

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Lön 

Status 

Säkerhet 

Arbetsförhållanden 

Företagspraxis 

Interpersonella relationer 

Betydelsefullt arbete 

Utmanande arbete 

Belöning och erkännande vid prestationer 

Känslan av att lyckas 

Ansvar  

Utvecklingsmöjligheter 

 

Källa: Steyn (2002:92) 
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Det finns forskare som menar att Herzbergs teori (1968) kanske inte längre är relevant 

(Basset-Jones & Lloyd, 2005). Bland annat Basset-Jones och Lloyd (2005) påstår att det 

finns svagheter i Herzbergs (1968) metod, exempelvis för att studien är för 

metodbunden. Trots det menar Basset-Jones och Lloyd (2005) ändå att teorin 

fortfarande idag, över 50 år efter att den ursprungligen uppkom, kan sägas ha en relevans 

i samhället. Trots att Herzbergs (1968) metod kritiserats, har kritikerna nämligen inte 

kunnat komma fram med bevis för att Herzbergs (1968) teori inte skulle vara relevant 

idag (Basset-Jones & Lloyd, 2005). Kultalahti och Viitala (2014) anser att tvåfaktorteorin 

fungerar som ett övergripande regelverk när det kommer till att förstå sambandet mellan 

missnöje och tillfredsställelse på arbetsplatsen även idag. 

2.3.1 Sambandet mellan Herzbergs och Maslows teorier 

Maslows behovshierarki och Herzbergs tvåfaktorteori kan sägas tangera varandra. 

Herzbergs motivationsfaktorer ligger i huvudsak i de två översta nivåerna i Maslows 

behovspyramid, medan Herzbergs hygienfaktorer i huvudsak ligger vid de tre nedersta 

nivåerna i behovspyramiden (Kaufmann, & Kaufmann, 2016:152). Herzbergs 

hygienfaktorer motsvarar de nivåer som tidigare definierats som växtmotiv i Maslows 

behovshierarki, medan motivationsfaktorerna motsvarar de tre lägre nivåerna i Maslows 

behovshierarki som tidigare av Maslow definierats som bristmotiv. Maslow (1943) ser 

nivåerna som grundläggande mänskliga behov, medan Herzberg (1968) tittar på 

faktorerna ur ett arbetssammanhang. 

2.4 Arbetsmotivation 

Utöver de grundläggande teorierna gällande motivation är även arbetsmotivation 

relevant att granska i förhållande till syftet för denna studie. 

Pinder (2014) definierar arbetsmotivation som ”energikrafter som både finns inuti och 

runt omkring en individ och som sätter igång arbetsrelaterade beteenden och som 

bestämmer dess form, riktning, intensitet och varaktighet” (fri översättning av Pinder, 

2014:11). Följande stycken presenterar arbetsmotivation, vilka saker som anses viktiga 

för den sortens motivation samt genom vilka olika incentiv man kan försöka öka på en 

individs arbetsmotivation. 

Amabile och Kramer (2011) anser att det som kan öka vår motivation i arbetet mest är 

att vi får göra framsteg i ett meningsfullt arbete. Dessutom kommer vi också att vara mer 

kreativa i arbetet då vi känner att det är meningsfullt (Amabile & Kramer, 2011). 
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Herzberg (1968) menar att det enda sättet att motivera en anställd är att ge hen krävande 

arbete som personen kan ta ansvar för. Amabile och Kramer (2011) håller med om detta 

och hävdar att ett meningsfullt arbete där upplevelser av framsteg förekommer, är det 

bästa sättet att motivera anställda. Genom meningsfullt arbete kommer de anställda att 

prestera bra och samtidigt trivas på sina arbeten. 

Värderingar i arbetet delas ofta in i inre och yttre värderingar (Twenge et al., 2010). De 

yttre värderingarna definieras som fysiska följder eller resultat av arbetet, så som lön, 

befordringar och status. De inre värderingarna definieras däremot som ett verkligt 

intresse för arbetet, möjligheter att vara kreativ och som inlärningsmöjligheter (Ryan & 

Deci, 2000).  Är en individ motiverad i sitt arbete kommer det att leda till större 

engagemang gentemot arbetsgivaren, bättre resultat och ökat välbefinnande på arbetet. 

(Kultalahti & Viitala, 2014) 

Belöningar, eller incentiv, används för att motivera anställda att uppnå utsatta mål samt 

för att påminna de anställda om vad som bör göras. Eftersom motivation är i en så 

betydande roll när det kommer till det utförda arbetets resultat och även i övrigt för ett 

företag, är det viktigt att se på hurdana incentiv som kan användas för att påverka 

motivationen i arbetet. Följande stycken syftar till att presentera olika sorters incentiv. 

2.4.1 Monetära incentiv 

För att motivera individer i arbetet kan företag använda sig av monetära incentiv. Trots 

att vissa studier säger att monetära incentiv inte är den viktigaste motivationsfaktorn i 

arbetet, är den ändå en betydande faktor (Robbins & Judge, 2015:260; Rynes, Gerhart & 

Minette, 2004). Även om det sägs att pengar inte är allt, så är de allra flesta monetära 

incentiv väldigt viktiga och agerar som en betydande motivationsfaktor i arbetet för 

många (Rynes, Gerhart & Minette, 2004). Därför menar Rynes, Gerhart och Minette 

(2004) att man inte ska underskatta hur viktiga monetära incentiv är för arbetstagare. 

Det finns flera olika typer av monetära incentiv som ett företag kan använda sig av för 

att belöna sin anställda. 

Ett sätt att implementera monetära incentiv inom ett företag är att betala för utfört 

arbete. Detta sätt av monetär belöning fungerar bäst vid exempelvis produktion, och kan 

vara svårare att använda sig av då den anställda inte direkt producerar något. (Robbins 

& Judge, 2014:152)  
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Vidare kan man motivera anställda genom monetära belöningar som är kopplade till 

resultat. Dock kan det finnas en svaghet i att bli belönad endast på basis av de olika 

mätare för resultat som organisationen har i bruk. (Robbins & Judge, 2014:152) Gallus 

och Frey (2016) hävdar att monetära belöningar kopplade till resultat endast fungerar 

då definitionen av resultaten är tydligt fastställda och mätbara. 

Bonusar är ett annat sätt att belöna sina anställda monetärt. Att utbetala bonusar belönar 

anställda för relativt nyligen välutfört arbete. Avigsidan av att använda sig av bonusar 

som monetära incentiv är att ifall bonusarna är en stor del av den utbetalda lönen kan 

de påverkas av ekonomiska förändringar vilket direkt då påverkar de anställdas löner 

(Robbins & Judge, 2014:153), vilket kan leda till missnöje hos de anställda. 

Kompetensbaserad lön innebär att en anställd får lön på basis av sin kunskap eller 

kompetens. Detta incentivsystem tar inte i beaktande hurdana resultat en anställd 

åstadkommer, utan beaktar endast ifall den anställda har ett specifikt kunnande. 

(Robbins & Judge, 2014:153) 

Även genom vinstdelning kan man monetärt belöna sina anställda. Vinstdelning innebär 

att ett företag delar ut av företagets vinst till de anställda (Robbins & Judge, 2014:153). 

Robbins och Judge (2014:153) menar att vinstutdelning som monetärt incentiv har en 

positiv effekt på de anställda, i och med att de känner ett större ägarskap för det arbete 

de utför.  

Robbins och Judge (2014:153) presenterar även delad vinst (eng. gainsharing) som en 

form av monetärt incentiv. Delad vinst innebär att en grupp individer får en monetär 

ersättning enligt sitt resultat som grupp (Welbourne, Balkin & Gomez-Mejia, 1995). Till 

skillnad från vinstdelning innebär delad vinst att belöningen till de anställda är kopplad 

till företagets resultat snarare än vinst. Detta kan leda till att högpresterande anställda 

kan pressa svagare kolleger att arbeta hårdare, eftersom resultaten av hela gruppens 

insats påverkar den enskilda individens monetära belöning (Robbins & Judge, 

2014:154). 

Därtill kan ett företag använda sig av delägarprogram (eng. employee stock ownership 

plan), vilket innebär att företaget skapar ett belöningssystem där de anställda erhåller 

andelar i företaget som en del av sin belöning för sina insatser. Enligt Gerhart, Rynes och 

Flumes (2009) äger upp till en tredjedel av alla anställda inom privata sektorn globalt 

idag andelar i de företag de arbetar för. Studier har visat att delägarprogram kan öka 
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produktiviteten inom företag (se bland annat Jones & Kato, 1993; Ismiyanti & 

Mahadwartha, 2017), och även öka de anställdas känsla av tillfredsställelse och deras 

benägenhet till innovation (Robbins & Judge, 2014:154). Sett ur företagets perspektiv är 

ett delägarprogram även fördelaktigt ur ett skatteperspektiv (Dunbar & Kumbhakar, 

1992). 

Robbins och Judge (2015:266) menar att det kan vara svårt att hitta ett fungerande 

belöningssystem som bara består av ett av de olika ovannämnda systemen, och att det 

därför är fördelaktigt att ha ett så kallat flexibelt belöningssystem (eng. flexible benefits). 

Ett flexibelt belöningssystem innebär att den anställda själv kan välja vilken sorts 

monetära fördelar eller belöningar som passar bäst i hens livssituation och behov 

(Robbins & Judge, 2015:266). 

Durant, Kramer, Perry, Mesch och Paarlberg (2006) understryker att en kombination av 

monetära incentiv och icke-monetära incentiv är det mest effektiva sättet att påverka 

prestationsnivå. Följande avsnitt presenterar icke-monetära incentiv. 

2.4.2 Icke-monetära incentiv 

Enligt Simms (2007) är pengar inte alltid är allt, utan anställda motiveras ofta bättre av 

icke-monetära incentiv. Till skillnad från monetära incentiv, är icke-monetära incentiv 

sådana som inte direkt involverar transaktioner av pengar. Dock behöver icke-monetära 

incentiv inte innebära att belöningen inte har något ekonomiskt värde (Silverman, 

2004). Enligt Abdullah och Wan (2013) finns det stöd för påståendet att icke-monetära 

incentiv är effektiva när det kommer till att motivera anställda i arbete. Då företag ser 

till att erbjuda icke-monetära incentiv, kommer de anställda högst antagligen känna att 

organisationen är mera stödande och omhändertagande (Abdullah & Wan, 2013) samt 

att de är mer värdefulla för organisationen. Icke-monetära incentiv är ofta kopplade till 

att motivera anställda på en inre snarare än en yttre nivå (Morrell, 2011). Giles (2004) 

anser att icke-monetära incentiv kan användas för att positivt överraska de anställda, 

men att icke-monetära incentiv aldrig kan ersätta monetära incentiv. 

Erkännande och uppskattning kan ses som ett av de viktigaste icke-monetära incentiven, 

hävdar Abdullah och Wan (2013). Erkännanden gör att anställda känner sig uppskattade 

och värdefulla för organisationen, vilket leder till att de presterar bättre (Abdullah & 

Wan, 2013). Erkännanden kan vara något så simpelt som ett tack för ett välutfört arbete, 

men kan också innefatta olika premieringar eller utmärkelser. Gallus och Frey (2016) 

menar att utmärkelser är värdefulla för mottagaren, både på en personlig nivå eftersom 
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det känns bra att få ett erkännande för ett välutfört arbete och också eftersom 

mottagaren får ett erkännande i förhållande till andra. Genom att få uppskattning inom 

företaget, och på så vis få positiv publicitet, kan nyttiga relationer inom företaget inledas 

(Gallus & Frey, 2016). 

Meningsfullt arbete kan också anses vara en form av icke-monetärt incentiv. Sonawane 

(2008) menar att arbete är meningsfullt då anställda får ta del av att identifiera och lösa 

problem som berör deras arbete. Då en anställd får delta i beslutsfattande och får 

uttrycka sina åsikter kommer det att ha positiva resultat för både individen och 

organisationen (Roche & Mackinnon, 1970). För att kunna skapa meningsfullhet i 

arbetet hävdar Thomas (2009) att det är viktigt att företaget har klart definierade 

värderingar. På så vis kan de anställda känna att de gör meningsfullt arbete då de vet 

exakt vad de arbetar för. Möjligheter till utveckling och befordringar i arbetet kan även 

ses som ett icke-monetärt incentiv (Woodruffe, 2006), vilket också kan anses leda till att 

den anställda ser arbetet som meningsfullt, eftersom det då finns 

utvecklingsmöjligheter. 

En annan form av icke-monetära incentiv i arbetet är att ge arbetstagarna autonomi och 

självbestämmanderätt inom rimliga ramar (Woodruffe, 2006). Detta kan gälla 

flexibilitet gällande arbetssätt, -tid och -plats. Den fysiska arbetsmiljön kan också ses 

som en form av icke-monetära incentiv. En otrevlig omgivning kan nämligen inverka 

negativt på en individs stressnivåer. (Woodruffe, 2006) 

Även organisationskulturen kan ses som ett icke-monetärt incentiv (Woodruffe, 2006). 

Kulturen inverkar på hur en anställd känner sig i arbetet och hur man i arbetet hanterar 

både motgångar och framgångar. Om kulturen inte är accepterande och till exempel inte 

respekterar en arbetstagares behov av balans mellan arbete och fritid kan det leda till att 

en person inte trivs på arbetet, och då inte heller känner sig motiverad. 
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3 GENERATION Y 

I föregående kapitel behandlades relevanta koncept gällande motivation, 

motivationsteorier samt olika sorters incentiv som kan användas för att motivera 

anställda i arbetet. Detta kapitel fortsätter med att relevanta teorier som berör 

generationer att presenteras för att skapa en bas för den empiriska delen av 

avhandlingen. 

En generation innebär en grupp människor födda inom en viss tidsperiod, som har gått 

igenom samma historiska och sociala händelser i ungefär samma skede av sina liv, vilket 

påverkar dem på ett sätt som gör att de skiljer sig från andra generationer (Wong et al., 

2008). Varje generation har sin unika syn på världen (Bova & Kroth, 2001) som påverkas 

av faktorer så som föräldrar, uppfostran, media, sociala och ekonomiska händelser samt 

populärkultur. Dessa faktorer påverkar en individ allra mest under barndomen och 

ungdomen hävdar Twenge et al. (2010). Enligt Joshi, Dencker, Franz och Martocchio 

(2010) är generationstillhörighet en viktig del av en individs sociala identitet, vilket gör 

generationstillhörighet intressant att titta närmare på.  

De exakta gränserna som definierar en generation är i en mindre betydande roll än de 

historiska händelser och upplevelser som lett till sociala förändringar (Lyons & Kuron, 

2014; Parry & Urwin, 2011). Till följd av detta kan man ifrågasätta avgränsningen i denna 

avhandling gällande att generation Y består av individer som är födda mellan år 1980 

och 1999. Exempelvis kan man jämföra teknologianvändning hos en individ född år 1980 

och hos en individ född år 1999. Troligen är användningen av teknologi mycket 

annorlunda hos de två individerna, även om de sägs tillhöra samma generation. 

Erickson (2008:24) menar ändå att eftersom generationer upplevt så olika världar då de 

vuxit upp, är det naturligt att varje generation har sina egna särdrag. Idag är de tre största 

generationerna i arbetslivet: Baby Boomers, generation X samt generation Y. I tillägg till 

dessa har generationen efter generation Y, nämligen generation Z, även så småningom 

börjat ta sig in i arbetskraften. Eftersom generation Z ännu är i en så liten roll i arbetslivet 

kommer den inte att vidare behandlas i denna avhandling. Härpå följande stycken 

kommer att beskriva Baby Boomers, generation X samt generation Y närmare. Följande 

illustration visar hur generationerna fördelas och kommer att fördelas i arbetslivet i 

framtiden.  
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Figur 3 Illustration över fördelningen av olika generationer i arbetslivet genom åren.  

Källa: Meuse och Mlodzik (2010:52) 

3.1 Föregående generationer i arbetet 

Baby boomers kallas den generation som är född mellan cirka år 1946 och 1964. Enligt 

Gottlieb (2017:25) är de produkten av den optimism som uppstod efter andra 

världskriget (Enligt Smola och Sutton (2002) uppskattar baby boomers ofta mer 

traditionella värderingar. Generationen har gått igenom stora förändringar under sin 

livstid och kan därför ses som relativt anpassningsbara (McCrindle, 2006:9). Smola och 

Sutton (2002) menar att baby boomers ofta är väldigt lojala mot sin arbetsgivare. Vidare 

hävdar Twenge et al. (2010) att baby boomers ofta är resultatdrivna, långsiktiga i sina 

arbetsförhållanden och att de ger sitt allt i arbetet. 

Generation X, födda mellan cirka år 1965 och 1979 (Gottlieb, 2017:26), är ofta mer 

individualistiska än kollektivistiska i jämförelse med baby boomers. Därtill är generation 

X mer tekniskt kompetenta än den föregående generationen av baby boomers (Smola & 

Sutton, 2002). Enligt Bova och Kroth (2001) uppskattar generation X oftare än sina 

föregångare i baby boomer generationen flexibilitet, närhet till arbetesplatsen och en 

intressant arbetskultur. De ser utvecklings- och inlärningsmöjligheter som viktiga i 

arbetet och vill gärna ha ledare som stöder dem i deras lärande. Där baby boomer 

generationen oftare värderar ledare med auktoritet, menar Bova och Kroth (2001) att 

generation X inte respekterar auktoritet på samma sätt. Generation X upplevde AIDS-
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epidemin och var i ungefär samma ålder då Sovjetunionen föll. De har sett ekonomiskt 

dåliga tider påverka deras föräldrar genom till exempel uppsägningar och även med 

större sannolikhet än tidigare generationer upplevt skilsmässor i sin nära krets. Som en 

följd av detta upplevs generation X som mer självständiga och som att de med större 

sannolikhet än sina föregångare byter arbete för att kunna ha ett arbete där de egna 

värderingarna möts, exempelvis gällande balansen mellan fritid och arbete. (Twenge et 

al., 2010) 

Även om det sägs mycket om enskilda generationer och det förekommer olika 

påståenden gällande hurdana vissa generationer sägs vara, är det viktigt att vara 

medveten om att generationer består av individer som trots allt har en stor 

åldersskillnad. Det kan leda till att en individ som är född i början av generationens 

åldersgap i förhållande till en individ född i slutet på generationens åldersgap kan ha 

upplevt händelser i världen på mycket olika vis. 

3.2 Generation Y i arbetslivet 

Generation Y är idag i majoritet i arbetskraften och hämtar med sig nya värderingar och 

förväntningar som arbetsgivarna inte har erfarenhet av att konfronteras med från förut 

(Ng & Gossett, 2013). Till följd av att arbetsmarknaden är i förändring på grund av 

förändringar i befolkningspyramiden, kommer flera ur generation Y att vara i den 

positionen att de mer fritt kan välja var de vill arbeta och vem de vill arbeta för. Därför 

anser Ng och Gossett (2013) att det är viktigt att företag vet hur de ska locka till sig och 

hålla kvar arbetstagare i generation Y. Detta givet, kommer det i framtiden att vara än 

mer relevant att hitta vad som motiverar generation Y att stanna kvar och vad som är 

viktigt för dem i arbetslivet. 

Herbison och Boseman (2009) påstår att nyckeln till att förstå generation Y är att 

undersöka hur de uppfostrats samt vad de har upplevt. Twenge et al. (2010) hävdar att 

generation Y är mera självupptagen och individualistisk än tidigare generationer. 

Generation Y har också ansetts att vara mer accepterande av olikheter, som en följd av 

att de vuxit upp i en mer diversifierad värld (Twenge et al., 2010). Generation Y har också 

ibland kallats selfie generationen genom att generation Y enligt Anderson et al (2017) 

hellre delar bilder av sig själv än bryr sig om sitt arbete. 

Vesterinen (2011) beskriver generation Y på följande sätt: Generation Y har svårt att 

hantera misslyckanden, de är snabba och otåliga, passionerade och litar på sitt eget 

kunnande. Om man ser på generation Y lite mer positivt, anser Anderson et al. (2017) att 
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de är mer kreativa, tekniskt begåvade och inkluderande än tidigare generationer. De är 

uppvuxna i ett globaliserat samhälle där snabb teknologisk utveckling varit ständigt 

närvarande (Ng & Gossett, 2013; Vesterinen, 2011), vilket bidragit till deras avancerade 

tekniska kunnande. Vidare är generation Y enligt Herbison och Boseman (2009) 

produktiva och utbildade. Generation Y är de facto den mest utbildade generationen 

hittills (Wong et al., 2008).  

Sett ur ett socioekonomiskt perspektiv är generation Y uppvuxen under relativt goda 

ekonomiska förhållanden, vilket har lett många att karaktärisera generation Y som 

bortskämda och berättigade (Twenge, 2014). Herbison och Boseman (2009) hävdar likt 

Vesterinen (2011) och Twenge (2014) att generation Y är medvetna om sitt egenvärde 

och de tillägger att generationen ibland till och med kan ha en självgod syn på sig själv 

som inte enligt dem funnits i tidigare generationer (Herbison & Boseman, 2009). 

Ng och Gossett (2013) hävdar att generation Y söker ett tillfredsställande arbete som 

fyller deras inre krav snarare än yttre krav. Därtill vill generation Y gärna ha frihet att 

agera på sitt eget sätt, de tycker att arbetet borde vara kul och spännande, de värderar 

ärlighet, sin egen fritid och miljömedvetenhet (Vesterinen, 2011). Generation Y sägs 

också vara starkt fokuserad på den sociala aspekten av arbetet, och sägs gilla att arbeta i 

team, värdera trevliga arbetskamrater samt en vänskaplig organisationskultur (Ng, 

Schweitzer och Lyons, 2010). 

Många anser även att generation Y är krävande och otålig när det kommer till arbete. De 

vill snabbt ha en bra lön, bli befordrade samt ha ett meningsfullt, krävande och intressant 

arbete (Ng, Schweitzer och Lyons, 2010). Enligt Ng, Schweitzer och Lyons (2010) söker 

generation Y snabba framsteg i arbetslivet, samtidigt som de inte vill att framgången ska 

minska på deras fritid, som de värderar högt. Ng, Schweitzer och Lyons (2010) hävdar 

att denna önskan baseras på att generation Y sett sina föräldrar arbeta långa dagar i ett 

orättvist arbetsklimat och på grund av det börjat värdera sin egen fritid högt.  

Ng, Schweitzer och Lyons (2010) menar att generation Y inte har en realistisk bild av 

belöning och insats. Enligt författarna önskar generation Y snabba framsteg och vill 

gärna ha en bra lön så fort som möjligt. Det talas ofta om att generation Y är otålig och 

kräver snabba framsteg snarare än att faktiskt förtjäna en bra position och lön inom ett 

företag. (Ng, Schweitzer och Lyons, 2010) Ng, Schweitzer och Lyons (2010) hävdar också 

att ifall en medlem av generation Y känner att hen inte uppnår en bra lön och ser 
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framsteg tillräckligt snabbt, är det mycket sannolikt att hen kommer söka sig till ett 

företag där dessa möjligheter finns. 

Generation Y sägs även förvänta sig mer än bara lön som ersättning för sin insats i 

arbetet, de vill även ha ett meningsfullt arbete där de känner att de gör skillnad. 

Generation Y söker möjligheter att göra något betydelsefullt och vill arbeta för att de vill, 

inte för att de måste (Burkus, 2010). De arbetar mer sällan för att tjäna pengar, och vill 

oftare arbeta för företag vars mission, vision och övriga värderingar stämmer överens 

med deras egna personliga värderingar. Som en följd av vad generation Y:s föräldrar varit 

med om, så som samarbetsförhandlingar och uppsägningar, värderar generation Y enligt 

Ng och Gossett (2013) säkerhet i sitt arbete och kräver sannolikt en större balans mellan 

fritid och arbete i alla skeden av sin karriär än vad tidigare generationer gjort (Ng & 

Gossett, 2013; Ng, Schweitzer och Lyons, 2010). Twenge (2010) hävdar att generation Y 

ser arbetet som en mindre central del av sitt liv, och att de inte ser arbetet som en lika 

viktig del av deras liv som tidigare generationer (Anderson et al., 2017). Det att 

generation Y ser arbetet som en mindre central del av sitt liv påverkar också ledares 

möjligheter att leda och påverka denna generation (Anderson et al., 2017). 

När det kommer till ledarskap och generation Y, anser Herbison och Boseman (2009) 

att generation Y har ett större behov av tydlig och positiv feedback, ofta. Generation Y 

vill hellre ha ett nära förhållande med företagsledningen där man ofta kan få feedback 

på ett informellt sätt, snarare än till exempel genom ett årligt utvecklingssamtal 

(Herbison & Boseman, 2009). Därtill sägs generation Y ha mindre förståelse och 

acceptans för svagt eller dåligt ledarskap än tidigare generationer (Herbison & Boseman, 

2009). Morgondagens ledare kommer med andra ord att bli tvungna att anpassa sin 

ledarskapsstil för att passa ihop med de krav generation Y har. Att förstå generation Y 

bättre kommer att hjälpa dagens ledare att engagera medlemmar av generationen i 

arbetet (Burkus, 2010). 

3.2.1 Generation jag 

Twenge (2013) anser att generation Y generellt verkar vara mer narcissistisk än tidigare 

generationer. Genom att beskriva generation Y som narcissistsk menar Twenge (2013) 

att generationen har en överdrivet positiv bild av sig själv. Till följd av den påstådda 

ökningen i narcissism och en stark fokus på sig själv, har generation Y ibland kallats för 

generation jag (Roberts, Edmonds & Grijalva, 2010) under de senaste åren. 
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Twenge (2013) kommer till slutsatsen att det finns empiriska bevis för att en ökning i 

fokusen på sig själv har hittats hos amerikanska individer tillhörande generation Y. 

Vidare menar Twenge (2013) även att detta innefattar höga förväntningar, 

självförtroende och i viss mån en självgod inställning. Slutligen låter Twenge (2013) 

förstå att det verkar finnas tydliga bevis för att ett ”jag-fokus” ökat från tidigare 

generationer till generation Y. Arnett (2013) anser dock att de höga förväntningar och 

goda självförtroende som generation Y sägs ha inte kan sägas vara förhöjt till orimliga 

nivåer, utan att unga istället snarare tvärtom visat mindre själviskhet än tidigare. 

Roberts, Edmonds och Grijalva (2010) menar att det att man kallat generation Y mer 

narcissistisk och generation jag kan vara en följd av ett mer individualistiskt 

sammanhang. Att växa upp i ett samhälle där individens behov är i fokus, snarare än 

samhällets behov, kommer att leda unga till att bli mer narcissistiska.  

På samma sätt som eventuella generationsskillnader i övriga avseenden bör granskas 

kritiskt i och med att även andra faktorer kan påverka det, kan även en fokus på jaget 

även granskas på samma sätt. Det sociala och kulturella sammanhanget är bara en av 

flera faktorer som påverkar personlighetens utveckling och även utvecklingen av 

eventuell narcissism. Därtill kan det hända att den eventuella narcissismen utvecklas 

eller förändras beroende på ålder också, inte bara på grund av generationstillhörighet 

(Roberts, Edmonds & Grijalva, 2010). 

Där Twenge (2013) anser att det finns belägg för att påstå att generation Y är mera 

narcissistisk, kommer Roberts, Edmond och Grijalva (2010) till slutsatsen att de 

viktigaste bevisen som ligger till grund för att generation Y ibland kallats för generation 

jag inte stämmer. I sin studie finner de att det inte finns något samband mellan yngre 

generationer, medlemmar av generation Y, och en ökad förekomst av narcissism. De 

anser att det därmed inte finns belägg för att kalla generation Y för generation jag 

(Roberts, Edmonds & Grijalva, 2010), ett påstående som även Arnett (2013) håller med 

om.  

Äldre generationer kan ändå anse att det verkar finnas en ökning i narcissism i yngre 

generationer, eftersom de blandar ihop generationsskillnader med andra faktorer. 

Roberts, Edmonds och Grijalva (2010) menar att äldre generationer som ser yngre 

generationer som mer narcissistiska är ett synsätt som funnits mycket länge. De 

argumenterar även för att påståendet gällande att yngre generationer är mer 

narcissistiska snarare är ett åldersbundet fenomen än ett som skulle höra till just en viss 

generation, vilket innebär att generationer generellt ses som mer självcentrerade då 
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generationens medlemmar är unga. Äldre generationer har hittills alltid uppfattat yngre 

som mer självcentrerade, vilket leder Roberts, Edmonds och Grijalva (2010) till att dra 

slutsatsen att varje generation egentligen kan kallas generation jag.  

3.3 Generationsskillnader 

Det har framkommit att det finns skillnader mellan generation Y och tidigare 

generationer gällande värderingar, attityder, ledarskapsbehov i arbetet samt sättet att 

arbeta (Lyons & Kuron, 2014; Wong et al., 2008; Anderson et al., 2017). Till följd av 

dessa skillnader har det konstaterats att ifall en arbetsgivare misslyckas med att 

tillgodose de behov som den nya generationen har kan det leda till konflikter, 

missförstånd, lägre produktivitet hos de anställda och sämre välbefinnande på arbetet 

(Kupperschmidt, 2000 i Smola & Sutton, 2002). Ännu är det dock oklart ifall 

skillnaderna kommer att hålla i sig över åren, eller ifall de kommer att ändras i och med 

att generationerna åldras (Lyons & Kuron, 2014). Lyons och Kuron (2014) anser dock att 

ledare bör ta dessa eventuella skillnader i beaktande i framtiden, och anpassa sig enligt 

generation Y:s möjligtvis annorlunda behov och krav för att kunna hålla kvar sina 

anställda. Trots att det påstås att det finns skillnader mellan generationerna, är det 

viktigt att minnas att generationstillhörighet inte är det enda som påverkar en individs 

preferenser, utan även många andra faktorer. Preferenser kan ändras med åldern och 

skall därför inte nödvändigtvis ses som något statiskt. Även om det är svårt att säga med 

säkerhet vad skillnaderna beror på, är det intressant att fundera på vissa allmänna 

preferenser hos vissa generationer. 

Lyons och Kuron (2014) hävdar att det vore viktigt att ha en bredare syn på 

generationsskillnader på arbetsplatsen, exempelvis gällande hur skillnaderna tar sig i 

uttryck i arbetet, ifall de kan leda till konflikter och hur upplevda generationsskillnader 

påverkar attityder och beteenden på arbetsplatsen. Wong et al. (2008) menar att många 

av de idéer som finns gällande generationsskillnader och fördomar vad kommer till olika 

generationer, inte nödvändigtvis stämmer. De hävdar att skillnader som ofta tolkats som 

generationsskillnader kan förklaras bättre av ålder snarare än generationstillhörighet. 

Twenge et al. (2010) däremot finner stöd för att det finns skillnader mellan generationer, 

bland annat för att generation Y enligt Twenge et al. (2010) värderar sin fritid högre än 

tidigare generationer. 

Det finns med andra ord motsägelsefulla resultat när det gäller eventuella 

generationsskillnader i arbetet. Även om Wong et al (2008) menar att många av 
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skillnaderna troligen beror på ålder snarare än generationstillhörighet, anser de att det 

fortfarande är relevant och viktigt att engagera och utmana yngre arbetstagare, även om 

deras krav inte nödvändigtvis beror på generationstillhörighet.  

Twenge (2010) frågar sig hur de anställda i generation Y, som värderar sin fritid högt, 

kan anpassa sig i ett arbetsklimat som kräver en ständig uppkoppling. Twenge (2010) 

funderar även kring varför arbetet ses som en mindre central del i generation Y:s liv än i 

tidigare generationer, och anser att detta kunde vara intressant att studera närmare. När 

det kommer till fritidens betydelse för generation Y, menar Ciarniene och Vienazindiene 

(2018) att även om generation Y värderar sin fritid hög, så värderar de även flexibilitet i 

arbetet. Enligt författarna innebär behovet och uppskattningen av flexibiliteten att den 

ständiga uppkopplingen som generation Y ofta utsätts för inte är ett problem, utan 

snarare en faktor som möjliggör att de kan arbeta då det passar dem. Flexibilitet i arbetet 

hävdar Ciarniene och Vienazindiene (2018) att sägs ha positiva effekter för generation Y, 

så som bland annat bättre effektivitet, minskad stress och en positiv effekt på hälsan.  

3.4 Att motivera generation Y  

Generation Y ses av Twenge (2010) som en grupp individer som kan vara svåra att 

motivera, eftersom de enligt dem ser arbetet som en mindre central del av sitt liv, 

värderar sin fritid högre än arbetet och är mindre villiga att arbeta hårt än tidigare 

generationer. Generation Y kräver en bra balans mellan arbete och fritid, vilket Twenge 

(2010) funderar på ifall det kan leda till lägre arbetsmoral och minskad produktivitet 

som en följd. Twenge (2010) hävdar också att generation Y sannolikt motiveras mer av 

yttre snarare än inre faktorer. 

Twenge (2010) föreslår att ledare bör se till att arbetstagare tillhörande generation Y har 

en bra balans mellan arbete och fritid samt att de kan arbeta flexibelt för att de ska hållas 

nöjda och motiverade i sina arbeten. Martin (2005) däremot hävdar att förhållanden 

mellan individen från generation Y och personens chef är det viktigaste när det kommer 

till att hålla generation Y nöjda. 

Lowe, Levitt och Wilson (2008) menar att generation Y är mera motiverad av lön, 

arbetskultur samt tillväxt- och utvecklingsmöjligheter än tidigare generationer. Andra 

centrala faktorer som Lowe, Levitt och Wilson (2008) lyfter fram som viktiga för 

generation Y:s motivation är tillgång till ny teknologi, regelbunden feedback och 

fungerande belöningssystem. Vidare anser författarna att det är viktigt att ha en öppen 
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atmosfär, flexibla arbetsmöjligheter och att det är viktigt att låta generation Y bidra med 

idéer och feedback (Lowe, Levitt & Wilson, 2008). 

Martin (2005) hävdar att det bästa för att motivera generation Y är att forma informella, 

djupa relationer mellan chefer och generation Y som arbetstagare. På så vis kan 

generation Y utvecklas genom relationerna och förtroendet som finns mellan individen 

och chefen. Martin (2005) hävdar även att en viktig faktor för att få generation Y att 

trivas och engagera sig är att se medlemmar av generation Y som kolleger, inte som 

ungdomar. Medlemmar av generation Y vill bli tagna på allvar och behöver känna att 

deras röst är hörd. Generation Y kommer sannolikt att engagera sig mer i arbetet ifall de 

känner att man lyssnar på dem (Burkus, 2010). 

Martin (2005) menar att flexibla arbetssätt uppskattas och är motiverande för 

generation Y i större utsträckning än de varit för tidigare generationer. Medlemmar av 

generation Y uppskattar oftare att kunna välja när de arbetar enligt sina andra åtaganden 

i livet (Martin, 2005). Genom att tillåta flexibilitet och i någon mån 

självbestämmanderätt gällande arbetstider hävdar Burkus (2010) att generation Y 

sannolikt kommer att trivas bättre i arbetet. 

Vidare är feedback av det utförda arbetet en viktig del som enligt Burkus (2010) påverkar 

generation Y i arbetet. Enligt Martin (2005) uppskattar generation Y att få feedback och 

uppmuntran varje dag hellre än en gång sällan vid eventuella utvecklingssamtal. Lowe, 

Levitt och Wilson (2008) konstaterar att man genom att lägga vikt vid relationen mellan 

generation Y och deras chef, genom att utveckla ett coachande förhållande, tilldela 

meningsfulla och krävande arbetsuppgifter, ge regelbunden feedback och genom att 

skapa en flexibel och rolig arbetsmiljö kommer att hålla kvar generation Y på 

arbetsplatsen.  

Ifall påståenden om generation Y:s förändrade krav gällande lön, utvecklingsmöjligheter 

och feedback de facto stämmer, kommer ledare med andra ord att bli tvungna att 

anpassa sin ledarskapsstil för att passa ihop med de krav som generation Y har. Att förstå 

generation Y bättre kommer att hjälpa dagens ledare att engagera medlemmarna av 

generationen i arbetet (Burkus, 2010).  

3.5 Sammanfattning 

Syftet med detta stycke är att sammanfatta generation Y:s kännetecken och särdrag. Ur 

tidigare studier kan man i korta drag sammanfatta att generation Y ser arbetet som en 
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mindre viktig del av deras liv, att de värderar sin fritid högt och att de kräver regelbunden 

feedback för sitt arbete. Här följer en tabell som sammanfattar de påståenden som 

förekommer om generation Y i arbetet. 

Tabell 2 Sammanfattning av påståenden om generation Y:s motivation i förhållande 
till tidigare generationer 

Påstående Författare  

Generation Y motiveras i högre grad än 

tidigare generationer av regelbunden 

feedback. 

Wong et al (2008) 

Burkus (2010) 

Herbison och Boseman (2009)  

Martin (2005)  

Generation Y värderar i högre grad än 

tidigare generationer sin fritid. 

Twenge et al., (2010)  

Anderson et al., (2017) 

Twenge (2010) 

Generation Y motiveras i högre grad än 

tidigare generationer av lön och 

utvecklingsmöjligheter.  

Burkus (2010) 

Lowe, Levitt och Wilson (2008) 

Ng och Gossett (2013) 

Twenge (2010) 

Generation Y uppskattar informella 

förhållanden och en informell kultur på 

arbetsplatsen i högre grad än tidigare 

generationer. 

Herbison och Boseman (2009) 

Martin (2005) 

Generation Y motiveras i högre grad än 

tidigare generationer av att ha 

möjligheter att påverka i sitt arbete. 

Martin (2005) 

Vesterinen (2011) 
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Sammanfattningen på föregående sida visar att det finns många olika påståenden 

gällande vad generation Y anser vara viktigt och motiverande i arbetet. Den empiriska 

forskningen i denna studie syftar till att vidare öka förståelsen för vilka 

motivationsfaktorer som är centrala för generation Y samt att granska ifall de 

ovannämnda faktiskt är de mest centrala för att på så sätt kunna hjälpa företag att förstå 

vad de bör göra för att motivera majoriteten av sina anställda.  
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4 METODDISKUSSION 

Detta kapitel syftar till att redogöra för forskningsprocessen som ligger till grund för den 

här avhandlingens empiriska undersökning. Avhandlingens syfte är att undersöka vilka 

motivationsfaktorer som är viktiga för generation Y i arbetslivet. För att kunna 

undersöka detta, har en empirisk undersökning genomförts. Inledningsvis presenteras 

det vetenskapliga angreppssättet, varefter kapitlet fortsätter med att presentera den 

valda forskningsmetoden. Därefter presenteras den valda datainsamlingsmetoden, valet 

av respondenter samt intervjuerna, varpå analysen av det empiriska materialet 

redovisas. Slutligen förs en kritisk metoddiskussion vars syfte är att reflektera kring 

studiens trovärdighet och äkthet, samt diskutera forskningsetik. Följande figur 

åskådliggör det metodologiska tillvägagångssättet. 

 

Figur 4 Avhandlingens metodologiska tillvägagångssätt. 

4.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Vetenskapliga angreppssätt innebär olika sätt att förhålla sig till relationen mellan teori 

och empiri (Bryman & Bell, 2015:20). Vetenskapliga studier kan delas in enligt följande 

angreppssätt: deduktion, induktion och abduktion. Deduktion avser det vanligaste 

tillvägagångssättet för att se samband mellan teori och empiri (Bryman & Bell, 2015:25). 

Deduktion innebär att forskaren utformar en hypotes på basis av teori, som sedan testas 

genom en empirisk undersökning. På så vis kan man säga att deduktion innebär att 

forskaren rör sig från teori till empiri (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016:148). 

Induktion som angreppssätt innebär däremot att forskaren genom sin empiriska 

undersökning bidrar med teori genom att utföra empiri. Forskaren rör sig då från empiri 

till teori, i och med att syftet är att skapa ny teori utgående från empirisk data (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2016:148). Abduktion, som blivit mer populärt att använda sig av på 

senare tid (Bryman & Bell, 2015:26), innebär att forskaren rör sig mellan teori och 

Vetenskapligt angreppssätt

Val av forskningsmetod

Datainsamlingsmetod

Analys av det empiriska materialet

Kritisk metoddiskussion
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empirisk data, och därmed kombinerar deduktion och induktion (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2016:148).  

Det angreppssätt som väljs för en undersökning bör sammanhänga med studiens syfte. 

Eftersom denna avhandling syftar till att skapa en djupare förståelse för och tolka 

motivationsfaktorerna hos generation Y, men samtidigt också jämföra tidigare studiers 

resultat med de i denna avhandling uppkomna teman kan angreppssättet i denna 

avhandling beskrivas som abduktivt. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016:145) 

4.2 Val av forskningsmetod 

När det kommer till att välja metod för en studie kan man utgå ifrån en kvalitativ eller 

en kvantitativ undersökning. Lundahl och Skärval (1999:94) beskriver kvantitativa 

undersökningar som sådana som i grund och botten går ut på att mäta något. I en 

kvantitativ studie används data i sifferform för att beskriva eller förklara något, och 

resultatet av en kvantitativ studie kommer ofta därför att redovisas med hjälp av just 

siffror (Lundahl & Skärval, 1999:94). En kvalitativ studie däremot fokuserar på beskriva, 

analysera och förstå beteenden i den grupp som studeras (Lundahl & Skärval, 1999:101). 

I motsats till den kvantitativa metoden där resultatet oftast utgörs av siffor, är resultatet 

i form av text inom kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2015:392). För att på ett 

godtyckligt sätt uppnå avhandlingens syfte kommer denna studie att genomföras som en 

kvalitativ undersökning. 

Då en empirisk studie genomförs bör man ta i beaktande att metodvalet har en stor 

inverkan på forskningen och dess resultat. Valet av metod påverkar såväl 

datainsamlingen som analysen, vilket gör att det är ytterst viktigt att välja en 

forskningsmetod som är nära förknippad med undersökningens syfte (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2016:177). För att bättre förstå valet av forskningsmetod i denna 

avhandling, kan det vara på sin plats att återknyta till avhandlingens syfte. Syftet med 

denna avhandling är att öka förståelsen för vad som motiverar generation Y i arbetet, 

genom att identifiera de motivationsfaktorer som generation Y upplever som mest 

centrala för sin motivation. Samtidigt syftar avhandlingen även till att undersöka ifall 

tidigare framkomna påståenden stämmer då det kommer till vad som motiverar 

generation Y. Genom att identifiera de mest centrala motivationsfaktorerna kan 

organisationer och företag få en bättre förståelse för vad de kan göra för att motivera sina 

anställda inom generation Y.  
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Avhandlingens syfte är följaktligen explorativt, eftersom syftet är att klargöra för 

motivationsfaktorerna hos generation Y. Då en explorativ studie utförs vill man öka 

förståelsen för ett problem eller fenomen, eftersom det är osäkert hur det ligger till 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2016:174–175). Vidare bygger avhandlingen på den 

interpretivisitiska forskningsfilosofin, som kvalitativa undersökningar ofta bygger på, 

eftersom forskaren då försöker förstå sig på subjektiva uppfattningar gällande det 

fenomen som studeras (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016:168). 

Vidare kommer fokus i denna avhandling att ligga på individnivå. Det innebär att en 

specifik typ av individer undersöks (Bryman & Bell, 2015:75), för att kunna tolka deras 

upplevelser, åsikter och erfarenheter. Genom undersökningen strävar jag till att finna 

gemensamma faktorer hos medlemmar av generation Y när det kommer till deras 

motivationsfaktorer, även om fallen som uppkommer är unika. 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Som tidigare nämnts har denna studie utförts som en kvalitativ studie, närmare bestämt 

genom intervjuer. Bryman och Bell (2015:479) beskriver intervjuer som ett attraktivt sätt 

att samla in data, eftersom formen är flexibel. Eftersom avhandlingens syfte är att få en 

djupare insyn i och förståelse för vilka faktorer som motiverar generation Y, är intervjuer 

ett bra tillvägagångssätt i och med att forskaren genom intervjuer får tillgång till 

djupgående och detaljerade svar (Jankowicz, 2005:257). 

4.3.1 Semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod 

En intervju innebär att intervjuaren på ett eller annat sätt samlar in information av den 

som blir intervjuad (Bryman & Bell, 2015:210). Då en forskare väljer att använda sig av 

intervjuer som datainsamlingsmetod, bör hen ta i beaktande de olika formerna av 

intervjuer. Intervjuer kan delas in i tre olika kategorier, nämligen strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid strukturerade intervjuer används 

enkätundersökningar, eftersom syftet är att svaren ska kunna standardiseras 

(Denscombe & Larson, 2016:266). Strukturerade intervjuer är därmed till sin natur 

oflexibla. I motsats är ostrukturerade intervjuer väldigt flexibla, och kan beskrivas mer 

som en diskussion där intervjuaren lyfter fram olika teman som den intervjuade sedan 

får berätta om för att upplysa forskaren om ämnet i fråga. Ostrukturerade intervjuer är 

även ofta väldigt informella, eftersom intervjun mer liknar en diskussion. (Bryman & 

Bell, 2015:481) 
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Den tredje formen av intervju, semistrukturerade intervjuer, är den form av intervju som 

använts vid datainsamlingen för denna studie. Vid semistrukturerade intervjuer används 

en så kallad intervjuguide för att guida intervjun, även om frågorna inte måste komma i 

exakt den ordningen och svaren får ges relativt öppet (Denscombe & Larson, 2016:266). 

Vid semistrukturerade intervjuer är forskaren ofta mer insatt i ämnet än vid en 

ostrukturerad intervju, för att således lättare kunna styra intervjun mot de teman som är 

intressanta för den aktuella studien (Bryman & Bell, 2015:483). 

För att utföra denna studie samlades primärdata in genom semistrukturerade intervjuer. 

Primärdata innebär data som forskaren själv samlat in analyseras i en studie 

(Krishnaswamy & Satyaprasad, 2010:86). 

4.3.2 Val av respondenter 

Då en empirisk studie ska utföras genom intervjuer är det viktigt att fundera kring 

studiens syfte, för att på så vis förstå vilka individer som bör vara med i urvalet som 

intervjuas (Denscombe & Larson, 2016:246). Eftersom det av praktiska skäl är omöjligt 

att intervjua hela populationen av generation Y, från olika länder och med alla olika 

sorters bakgrund, har jag tvingats göra ett urval av respondenter. 

Då man gör ett val gällande respondenterna i en studie kan man utgå ifrån ett 

sannolikhetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval (eng: non-probability sample). 

Jankowicz (2005:205) beskriver ett sannolikhetsurval som ett urval som har valts genom 

att ett slumpmässigt urval gjorts bland populationen, så att varje individ i populationen 

lika sannolikt blir vald. Denna urvalsmetod används främst i kvantitativa studier 

(Patton, 2015:264). Som oftast i kvalitativa studier (Patton, 2015:264), har ett icke-

sannolikhetsurval stått till grund vid valet av respondenter i denna studie. Ett icke-

sannolikhetsurval innebär att ett slumpmässigt urval inte tillämpas, utan att vissa 

individer i populationen mer sannolikt blir valda (Krishnaswamy & Satyaprasad, 

2010:56). 

En form av icke-sannolikhetsurval är ett medvetet urval. Det innebär att forskaren inte 

försöker nå ett sampel med hjälp av ett slumpmässigt urval, utan genom att välja 

respondenterna på ett strategiskt sätt så att de valda respondenterna är relevanta för 

forskningsfrågan eller frågorna (Bryman & Bell, 2015:429). Ofta kan det handla om att 

forskaren medvetet väljer respondenter utgående från de faktorer som ska studeras, för 

att få ett så brett urval av respondenter som möjligt. Valet av respondenterna i denna 

studie har utförts genom ett medvetet kriterieurval, vilket innebär att jag som forskare 
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ställde krav på de respondenter som var med i studien. Kraven på respondenterna var 

följande: 

• Respondenten tillhör generation Y, det vill säga är född mellan år 1980 och 1999. 
 

• Respondenten är en färdigutbildad magister från ett universitet. 
 

• Respondenten är i arbetslivet på heltid. 
 

• Respondenten är en kunskapsarbetare. 
 
För att åstadkomma diversifiering bland respondenterna sökte jag utöver dessa kriterier 

efter respondenter från olika utbildningslinjer, av olika kön samt av olika ålder. 

Urvalet av respondenter blev således en grupp högutbildade kunskapsarbetare med olika 

utbildningsbakgrund ur generation Y som är i arbetslivet på heltid. För att behålla något 

mått av objektivitet i studien valdes respondenterna inte genom bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer respondenter som passar in i 

urvalskriterierna av bekvämlighetsskäl, exempelvis att de är nära forskaren (Bryman & 

Bell, 2015:200–201). För att vidare inte få en alltför subjektiv syn på, eller komma för 

nära respondenterna som forskare, sökte jag främst efter respondenter som jag inte 

kände på en personlig nivå. Respondenterna hittades via sociala nätverk, via vänner och 

familj som kunde tänkas känna till personer som passade in i kriterierna som var 

definierade för mitt urval. Därtill användes ett så kallat snöbollsurval, genom att jag först 

kontaktade några individer som passade in i mina kriterier och frågade dem ifall de hade 

några kontakter som passade in i kriterierna för studien (Denscombe & Larson, 

2016:76). 

En pilotintervju utfördes med en respondent som valts genom bekvämlighetsurval. 

Pilotintervjun utfördes för att testa intervjuguiden på en respondent som passade in i 

kriterierna definierade för urvalet, men som i detta fall hade en nära personlig kontakt 

med mig som intervjuare, vilket innebär att respondenten inte var passande för att delta 

i den faktiska studien. Bryman och Bell (2015:201) anser att ett bekvämlighetsurval kan 

accepteras vid pilotundersökningar, eftersom syftet med pilotstudien är att testa 

intervjuguiden snarare än att få tillförlitliga resultat. 

Hur många respondenter som bör vara delaktiga i en kvalitativ studie kan man inte vara 

helt säker på då studien påbörjas. Saunders, Lewis och Thornhill (2016:419) menar att 

då det inte länge uppkommer ny information genom intervjuer, har en mättnad i data 
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uppnåtts. I denna studie innebar det 10 respondenter, efter den 10 respondenten började 

svaren nämligen uppnå mättnad och jag beslöt att inte vidare intervjua fler personer. 

4.3.3 Intervjuerna 

Respondenterna kontaktades via e-post eller per textmeddelande där de tillfrågades ifall 

de var villiga att delta i studien som respondenter. Avhandlingens tema introducerades 

mycket ytligt som motivation, utan att nämna desto mer om studien för att inte styra 

respondenterna åt något specifikt håll. Intervjuerna genomfördes under tidsperioden 

10.11.2019–28.11.2019. 9 av intervjuerna utfördes ansikte mot ansikte, medan 1 av 

intervjuerna gjordes som videointervju. Intervjuerna utfördes på ett tillsammans med 

respondenten bestämt ställe, vilket blev en del olika lugna caféer och restauranger. Några 

av respondenterna intervjuades även på sina arbetsplatser.  

Redan vid första kontakten fastställdes språket för intervjun, på basis av respondentens 

modersmål. Även om det inte var planerat eller meningen från början utfördes alla 

intervjuer slutligen på svenska. Intervjuerna inleddes med att presentera temat för 

avhandlingen, varefter respondentens integritet och anonymitet behandlades. Alla 

respondenter informerades även om att all insamlad data kommer att raderas sex 

månader efter avhandlingens inlämnande samt om hur respondenternas svar samt 

kontaktuppgifter skulle att behandlas. Alla respondenter fick även läsa igenom en 

blankett som berörde samtycke om deltagande i studien, och antingen godkänna eller 

inte godkänna deltagandet i intervjun. Samtliga tillfrågade samtyckte till deltagandet. 

Därefter presenterades intervjuns utformning samt hur och att intervjun skulle spelas 

in. Alla respondenter blev tillfrågade ifall de godkände att intervjun spelades in – något 

som alla respondenter godkände – varefter intervjuerna kunde påbörjas. 

Då respondenterna informerats om allt relevant rörande studien påbörjades 

inspelningen av intervjuerna med min mobiltelefon. Tack vare inspelningen kunde jag 

senare transkribera intervjuerna. Därtill förde jag korta anteckningar under alla 

intervjuer. Då intervjuerna utfördes syftade jag till att låta respondenterna ge så 

uttömmande svar som möjligt och inte ha för bråttom att gå vidare, för att få tillgång till 

så mycket information som möjligt. Som Saunders, Lewis och Thornhill (2016:410) 

rekommenderar, tänkte jag även på mitt beteende, klädsel och sätt att tala under 

intervjun för att inte påverka resultaten och respondenterna. För att skydda 

respondenternas anonymitet, tilldelades alla respondenter ett täcknamn. Täcknamnen 
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valdes bland de vanligaste namnen i Finland under den tid då generation Y föddes 

(Befolkningsregistercentralen, 2018). 

Följande tabell beskriver sammanfattningsvis intervjuernas tidpunkt, plats och längd. 

Tabell 3 Detaljerad sammanfattning över de utförda intervjuerna 

Respondent Tidpunkt Plats Intervjuns längd 

Antti 10.11.2019, kl. 11.00 Esbo, hemma hos 
respondentens föräldrar 

34 minuter 

Maria 19.11.2019 kl. 13.30 Helsingfors, 
respondentens arbetsplats 

43 minuter 

Emilia 19.11.2019 kl. 19.30 Helsingfors, 
respondentens arbetsplats 

35 minuter 

Mikael 21.11.2019 kl. 17.00 Helsingfors, café nära 
respondentens arbetsplats 

39 minuter 

Johanna 23.11.2019 kl. 12.00 Videosamtal 32 minuter 

Matias 26.11.2019 kl. 9.00 Helsingfors, café nära 
respondentens arbetsplats 

36 minuter 

Mikko 26.11.2019 kl. 17.00 Helsingfors, centralt café  36 minuter 

Helena 27.11.2019 kl. 8.00 Helsingfors, café nära 
respondentens arbetsplats 

49 minuter 

Johannes 27.11.2019 kl. 16.00 Helsingfors, café nära 
respondentens arbetsplats 

31 minuter 

Susanna 28.11.2019 kl. 18.00 
Helsingfors, restaurang 
nära respondentens 
arbetsplats 

30 minuter 
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4.3.3.1 Intervjuguide 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide för att få tillgång till information som var 

relevant för studiens syfte. Intervjuguiden skapades på basis av avhandlingens teoretiska 

referensram, och indelades i fyra delar som bestod av följande teman: 

• Bakgrundsinformation 
 

• Generation Y i arbetet 
 

• Motivation hos generation Y 
 

• Framtiden 
 

Som tidigare nämnts utfördes en pilotintervju för att testa intervjuguiden innan de 

egentliga intervjuerna påbörjades. I pilotintervjun framkom att några formuleringar 

behövde ändras i intervjuguiden, och dessa korrigerades innan de egentliga intervjuerna 

påbörjandes. Den fullständiga intervjuguiden presenteras i bilaga 1. 

4.4 Analys av det empiriska materialet 

Enligt Belk, Sherry och Wallendorf (1988) påbörjas analysen av det empiriska materialet 

börjar redan då datainsamlingen påbörjas och fortsätter därefter under hela resten av 

undersökningen. Kvalitativt data analyseras ofta genom tematisk analys, vilket även 

gjordes i denna studie. Tematisk analys innebär att forskaren söker i det kvalitativa 

datamaterialet efter gemensamma teman och mönster. (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2016:579) 

För att underlätta analysarbetet transkriberades varje respondents intervju så fort som 

möjligt efter intervjutillfället för att ha informationen färskt i minnet. Transkriberingen 

gjordes ordagrant från det inspelade materialet till textform. De transkriberade 

intervjuerna skrevs ned och sparades enligt kraven för datalagring i Svenska 

Handelshögskolans One Drive Word program. Varje intervju transkriberades och 

analyserades först skilt, eftersom förståelse för de separata fallen underlättar för senare 

jämförelser (Eisenhardt, 1989). Därefter delades och analyserades allt transkriberat 

material in enligt teman för att hitta gemensamma nämnare och samband. Inte endast 

vad som sades analyserades, utan även hur respondenterna sade saker. Enligt Saunders, 
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Lewis och Thornhill (2016:572) kan sättet på vilket en respondent svarar på en fråga 

spela en roll i analysarbetet. 

4.5 Kritisk metoddiskussion 

Kvalitativa metoder kan, trots sin breda användning, kritiseras. Ofta utförs kvalitativa 

studier på basis av en forskares egna intressen, vilket kan leda till en begränsning i 

objektiviteten i studien (Denscombe & Larson, 2016:378). Exempelvis kan detta 

innebära att forskaren inleder sin studie med en relativt öppen frågeställning och först 

under studiens gång närmare definierar studiens inriktning (Bryman & Bell, 2015:413). 

Kvalitativa studier sägs vara svåra att återskapa, eftersom de ofta är ostrukturerade på 

så sätt att de inte har någon standard som de följer. Generaliserbarheten är också 

kritiserad när det kommer till kvalitativa studier, vilket i många fall kan handla om att 

studiens respondenter är för få eller inte på ett godtyckligt sätt representerar 

populationen som undersöks för att kunna få ett tillförlitligt resultat (Denscombe & 

Larson, 2016:411). Bryman och Bell (2015:414) menar även att det kan vara svårt att 

åstadkomma transparens i hur en kvalitativ studie är utförd, vilket således kan leda till 

problem vid analysskedet.  

Följande stycken avser beskriva den här undersökningens trovärdighet, validitet och 

objektivitet, samt reflektera kring forskningsetik. 

4.5.1 Undersökningens trovärdighet och äkthet 

Enligt Bryman och Bell (2015:400) består en studies trovärdighet av fyra kriterier, 

nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och objektivitet. 

Tillförlitlighet, eller hur trovärdig studien är, har beaktats genom att noggrant beskriva 

datainsamlingen. Alla intervjuer har spelats in och vidare transkriberats för att stärka 

tillförlitligheten. För att vidare öka på tillförlitligheten har intervjuerna sammanfattats i 

detalj i tabell 3. Varje respondent hade vidare möjlighet att få sin transkriberade intervju 

skickad till sig för att kontrollera ifall de hade något att tillägga eller korrigera. Jag hade 

även möjlighet att efter intervjuerna vara i kontakt med respondenterna för att ställa 

eventuella tilläggsfrågor för att undvika feltolkningar från min sida. På så vis 

genomfördes en respondentvalidering, vilket ökar tillförlitligheten i studien (Denscombe 

& Larson, 2016:411). 
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Studiens överförbarhet, eller möjligheten att utföra studien i en annan kontext 

(Denscombe & Larson, 2016:411-412) har även beaktats. Tillvägagångssättet i studien 

har beskrivits på en detaljerad nivå för att öka möjligheten till överförbarhet av studien. 

Trots detta är det svårt att uppnå en fullständig överförbarhet, eftersom det sociala 

sammanhanget nästan aldrig är exakt det samma (Bryman & Bell, 2015: 402). 

Studiens pålitlighet har även tagits i beaktande. Pålitlighet innebär hur sannolikt 

studiens resultat skulle vara lika vid en annan tidpunkt (Bryman & Bell, 2015:52). 

Denscombe och Larson (2016:412) menar att pålitligheten i en studie kan ökas genom 

att forskaren för noggranna anteckningar över hela forskningsprocessen för att man på 

så vis ska kunna granska hela forskningsprocessen. Jag anser mig ha uppnått en hög 

pålitlighet i och med att jag noggrant dokumenterat hela forskningsprocessen samt 

datainsamlingen, vilket även hjälpte mig vid analysskedet.  

Den sista aspekten av trovärdighet innefattar studiens objektivitet. Eftersom det är näst 

intill omöjligt att åstadkomma en fullständigt objektiv studie (Bryman & Bell, 2015:403), 

bör forskaren agera i god tro utan att medvetet låta sina egna värderingar eller 

målsättningar påverka studies resultat. Jag har aktivt försökt motverka en lägre 

trovärdighet i studien genom att använda mig av en intervjuguide med öppna frågor så 

att respondenterna fritt kunde svara på frågorna utan att de var för ledande. Vidare 

förbättrar transkriberingen av intervjuerna objektiviteten av studien eftersom jag då 

säkert i analysen använde mig endast av sådant som respondenterna verkligen berättat, 

inte något som jag som intervjuare tolkat. 

Forskaren bör utöver trovärdigheten även försäkra sig om att en tillräckligt mångsidig 

och rättvis bild illustreras av det fenomen som undersöks för att äkthet ska uppnås i 

studien (Bryman & Bell, 2015:403). I min studie har jag beaktat alla respondenter och 

deras svar lika, samt sett till att gruppen respondenter var så representativ av 

populationen som möjligt inom de givna ramarna. Därtill har jag i min analys utgått från 

det material som tillkommit under intervjutillfällena direkt från respondenterna, vilket 

vidare ökar äktheten. Därmed anser jag att äktheten har beaktats.  

För att vidare öka på studiens trovärdighet och äkthet utfördes en pilotintervju för att 

testa intervjuguiden. Pilotintervjun utfördes för att kunna minimera eventuella 

svårigheter för respondenter att svara på frågor och för att undersöka frågornas giltighet 

och samt pålitlighet gällande den data som samlas in med hjälp av intervjuguiden 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2016:723). 
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4.5.2 Forskningsetik 

Forskningsetik innebär de standarder som styr forskarens beteende gentemot dem som 

är involverade i studien (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016:239). Som forskare har man 

ett ansvar gentemot dem som är inblandade i studien. Intervjuerna som utförts för denna 

avhandling bygger på grundläggande principer för etisk forskning.  

Som forskare har jag aktivt försökt vara så öppen, ärlig och korrekt som möjligt i mitt 

sätt att arbeta, för att på så vis hålla en hög integritet och objektivitet i avhandlingen. 

Alla respondenter meddelades vid första kontakt att deltagandet i studien var frivilligt. 

Vid intervjutillfället togs frivilligheten upp på nytt, så som även frågan om ifall jag som 

forskare fick lov att spela in intervjun. De intervjuade fick även information om vad som 

skulle hända med insamlad data samt när datan kommer att raderas. Alla respondenter 

fick även ta del av en blankett för meddelande om samtycke att delta, som 

undertecknades då den gåtts igenom tillsammans med samtliga deltagare. För att skydda 

respondenternas anonymitet, tilldelades alla respondenter även ett täcknamn. Efter att 

respondenterna tilldelats ett täcknamn förvarades deras kontaktuppgifter samt de 

transkriberade intervjuerna i skilda dokument. Täcknamnen och kontaktuppgifterna 

kopplades aldrig samman för att ytterligare skydda respondenternas anonymitet. 

Intervjuerna bandades in med min personliga mobiltelefon som är skyddad med pin 

samt biometrisk inloggning. Intervjuerna transkriberades direkt i Svenska 

Handelshögskolans One Drive molntjänst, i enlighet med datasäkerhets- och 

datainsamlingsföreskrifterna. Sex månader efter avhandlingens inlämnande kommer all 

data som berör respondenterna att raderas. 

4.6 Sammanfattning av metodkapitlet 

Avhandlingens forskningsmetodik sammanfattas i tabellen på följande sida. 
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Tabell 4 Sammanfattning av avhandlingens forskningsmetodik 

Forskningsfilosofi Interpretivisitisk forskningsfilosofi 

Vetenskapligt angreppssätt Abduktivt angreppssätt 

Forskningsstrategi Kvalitativ studie 

Val av respondenter Icke-sannolikhetsurval, snöbollsurval 

Datainsamlingsmetod Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Tematisk analys 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras resultaten av den empiriska datainsamlingen samt en analys 

av materialet. Kapitlet inleds med en sammanfattande presentation av respondenterna 

och fortsätter sedan med att behandla de teman gällande generation Y:s motivation som 

uppkommit i de semi-strukturerade intervjuerna. De teman som uppkom i den 

empiriska delen av undersökningen behandlades med hjälp av tematisk analys, genom 

att identifiera gemensamma teman i det insamlade materialet. Denna studies empiriska 

resultat speglas gentemot de påståenden som uppkommit i tidigare studier gällande vilka 

faktorer generation Y finner motiverande. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

resultaten.  

5.1 Presentation av respondenterna 

Denna del av kapitlet syftar till att presentera respondenterna som intervjuades för att 

samla in empirisk data för denna avhandling. I undersökningen deltog 10 personer, 

varav 5 stycken var män och 5 stycken kvinnor, 5 stycken var ekonomie magistrar, två 

stycken diplomingenjörer, två stycken filosofie magistrar och en juris magister som alla 

arbetade inom diverse branscher. Kriterierna som användes för att definiera vilka 

personer som var passande för studien var: en magisterexamen från ett universitet, 

kunskapsarbete, ett anställningsförhållande på heltid samt generationstillhörighet. 

Följande tabell presenterar respondenterna i studien. 

Tabell 5 Studiens respondenter 

Respondent Examen 
Tid i 
arbetslivet 

Ålder Titel Arbetsplats 

Antti 
Ekonomie 
magister 

< 1 år 
 

27 
Junior 
insights 
specialist 

Mediebyrå 

Emilia Filosofie magister > 2 år 28 Matematiker Försäkringsbolag 

Helena Juris magister > 3 år 28 Jurist 
Företag som 
erbjuder juridiska 
tjänster 

Johanna Filosofie magister < 1 år 29 Assistent Offentlig institution 

Johannes Diplomingenjör > 1 år 24 
Sales project 
developer 

Energi-
investeringsföretag 
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Maria 
Ekonomie 
magister 

< 2 år 
 

26 Rekryterare 
IT-
konsulteringsföretag 

Matias Diplomingenjör > 2 år 29 
Technical 
manager 

Tekniskt 
tillverkningsföretag 

Mikael 
Ekonomie 
magister 

> 1 år 27 Associate Revisionsbolag 

Mikko 
Ekonomie 
magister 

> 1 år 27 
Data-
analytiker 

Mediabolag 

Susanna 
Ekonomie 
magister 

< 1 år 24 Analytiker Investeringsbank 

 

5.2 Generation Y:s motivation i arbetet 

I följande stycken presenteras de resultat som framkommit i den empiriska 

undersökningen. I och med att denna studies syfte var att undersöka vilka saker som var 

mest centrala för generation Y:s motivation i arbetslivet behandlar följande delkapitel 

respondenternas svar i förhållande till deras motivation och tidigare påstådda teman 

gällande vad som motiverar generation Y. Först behandlas feedback, sedan fritidens 

betydelse för motivationen och därefter lönen. Sedan behandlas utvecklingsmöjligheter, 

företagskulturen och slutligen självbestämmanderätt och påverkningsmöjligheter. 

Avslutningsvis sammanfattas resultaten. 

5.2.1 Feedback 

I tidigare studier (bland annat Burkus, 2010; Herbison & Boseman, 2009 och Wong et 

al., 2008) har det lyfts fram att regelbunden feedback verkar vara en central del av det 

som motiverar generation Y. I och med det lades fokus först på det temat i 

intervjusituationerna. När respondenterna tillfrågades om vad de tycker om feedback 

och hur feedback bidrar till deras motivation var svaren entydiga och delvis i linje med 

vad tidigare studier kommit fram till. Respondenterna ansåg att feedback var en otroligt 

viktig faktor då det kommer till deras motivation, främst för att på så vis kunna utveckla 

sig och komma framåt. Respondenterna uttryckte sig bland annat på följande sätt: 

”Um, jo det är viktigt nog [skribentens anmärkning: att man får feedback] för 

att inte utvecklar man sig annars.” (Responent Antti) 

”Det är nog det enda sättet man kommer egentligen på riktigt framåt. Speciellt 

när man är ung, att då kan någon som är äldre säga att ’hej det här är det bästa 

sättet att göra det här’.” (Respondent Johannes) 
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Respondenterna ovan menade att feedback var det enda sättet att verkligen komma 

framåt i sin utveckling och utveckla sitt kunnande. Även övriga respondenter ansåg att 

feedback var viktigt för deras motivation och för dem att överhuvudtaget kunna utföra 

sitt arbete. Dock kom en annan faktor fram extra starkt som inte de tidigare studierna 

specifikt lyfts fram, nämligen feedbackens karaktär. Konstruktiv och utvecklande 

feedback sågs nämligen av respondenterna som ett grundläggande krav, eftersom 

feedbacken inte enligt dem annars bidrar till utvecklingen. 

”Jag hoppas att dom [skribentens anmärkning: kollegerna] kan ge någon 

feedback, så jag kan anamma det i mitt jobb. Oftast har det bara varit sådär ’bra 

jobbat’...” (Respondent Susanna) 

”Nog sku det vara kivogare [skribentens anmärkning: trevligare] att få mera 

liksom såndän konstruktiv, och inte bara såndän att ’paj paj att du var 

jätteduktig’.” (Respondent Mikael) 

Likt respondenterna ovan, kände även många andra av respondenterna en frustration 

då de inte fått konstruktiv och utvecklande feedback, utan istället bara fått höra att det 

arbetat bra utan att veta varför eller på grund av vad som de arbetat bra. I motsats till de 

tidigare studierna som granskat feedback och generation Y, kom själva 

regelbundenheten av feedbacken inte fram som en tydligt central motivationsfaktor i 

denna studie. Däremot framkom att feedback och dess karaktär verkade vara en av de 

mest centrala faktorerna som motiverar generation Y. Resultaten av denna studie visar 

att generation Y inte verkar uppskatta intetsägande feedback som ges bara av formella 

skäl. De vill hellre ha givande och utvecklande feedback som verkligen representerar det 

arbete som de har utfört. Många av respondenterna uttryckte dock en förståelse för att 

de ibland inte fått ordentligt med feedback, i och med att det funnits mycket arbete att 

utföra, vilket lett till att tid inte blivit över för att ge feedback. Till exempel ifall 

respondentens chef haft mycket arbete var det många av respondenterna som var 

förstående, trots att de ansåg att chefen borde sig tid till att ge konstruktiv och 

utvecklande feedback.  

Vidare var det många respondenter som såg visad uppskattning som en viktig del av det 

som motiverade dem, som en del av den feedback de fick i sitt arbete. Bekräftelse för 

utfört arbete ansågs vara en extremt central del av respondenternas motivation, då 

samtliga respondenter lyfte fram detta. 

“[Skribentens anmärkning: vad som motiverar respondenten] skulle vara 
liksom det att någon uppskattar vad man har kommit upp med [...] absolut 
liksom att människor på riktigt tackar och liksom uppskattar det som du har 
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gjort om du nu har försökt hitta på något nytt som skulle kunna lösa något 
problem, det är nu kanske det viktigaste.” (Respondent Mikael) 

”Feedback från kunder är ju helt jätteviktigt om du får feedback att ’Vitsi vi är 
nöjda’ så nog är det ju nog en sådan här bekräftelse att ’Vitsi nu gjorde jag nog 
rätt’, att delvis sådan där yttre bekräftelse till att allt gick bra.” (Respondent 
Helena) 

Som går att tolka ur citaten ovan, ansåg respondenterna att ett tack och uttalad 

uppskattning för det utförda arbetet var viktigt både för deras motivation samt för att 

bekräfta att de presterat enligt förväntningarna och gjort rätt i sitt arbete. 

Gällande hurdan feedback generation Y uppskattar och behöver för att upprätthålla sin 

motivation, verkar det enligt resultaten av denna studie som att respondenterna mest 

fokuserade på att de blev visade uppskattning för det arbete som de hade utfört, samt att 

feedbacken som de fick var konstruktiv och utvecklande. Konstruktiv feedback är dock 

något som nog de flesta individer vill ha, snarare än intetsägande feedback, så det kan 

man inte säga att är speciellt för denna grupp respondenter tillhörande generation Y. Det 

som resultaten av denna studie däremot pekar mot är att feedbackens kvalitet är viktig 

eftersom respondenterna behövde den för att kunna utvecklas. Utveckling och möjlighet 

att lära sig nya saker var en mycket central faktor för generation Y:s motivation, vilket 

gör att företag bör ta feedback på allvar i sin verksamhet. Dagens feedbacksystem kanske 

inte är de mest optimala för den sorts feedback som generation Y vill ha, och bör därför 

granskas för att på ett möjligast optimalt sätt leverera högkvalitativ feedback som hjälper 

generation Y att utvecklas och samtidigt visar dem uppskattning. Det går dock även att 

fundera kring ifall utveckling är något som inte bara generation Y tänker på, utan även 

andra generationer. Därför kan det vara relevant för företag att se över sina 

feedbacksystem överlag med alla olika generationer i åtanke för att göra dem möjligast 

lämpliga för feedbackens mottagare. 

5.2.2 Fritid 

I tidigare studier har det framkommit att generation Y värderar sin fritid mycket högt 

(Anderson et al., 2017; Twenge, 2010; Twenge et al., 2010) och därmed inte uppskattar 

ifall deras arbete tar upp alltför mycket tid av deras liv. Gällande detta tema hade 

respondenterna i denna studie delade åsikter. Till skillnad från tidigare påståenden som 

sagt att generation Y inte ser sitt arbete som en lika viktig del av sitt liv som tidigare 

generationer, verkar det i denna undersökning finnas belägg för att påstå att generation 

Y anser att arbetet är en mycket viktig del av deras liv. Några av respondenterna tyckte 

att det var helt godtagbart att arbetet tog upp en lite större del av deras liv eftersom det 
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bestod av sådant som respondenten gillade och trivdes med, samt sådant som hen 

eventuellt skulle ha gjort även om det inte var för en arbetsgivare. 

”Liksom, när man har studerat det som man vill göra, och sen får man jobba 

med det som man vill göra så nog blir det en stor del av ens liv då. Att ibland 

känns inte jobbet som jobb, utan det känns mera som en hobby att man får göra 

liksom det som man kanske annars också sku göra men inte få betalt för. Så det 

är liksom en win-win situation.” (Respondent Matias) 

Respondent Matias menade att det gick väl an för honom att arbeta mycket, eftersom 

arbetet kändes som en hobby för honom. Andra respondenter ansåg även att då de 

arbetade med något som intresserade dem personligen, menade de att det var helt okej 

att arbetet tog upp lite mera tid. Det menade respondenterna att berodde på att de 

verkligen tyckte om sina arbetsuppgifter och att de fick något ut av uppgifterna på en 

personlig nivå. 

”Nå, nu är det ganska mycket sådant där att man hittar någonting som är 

personligen intressant för en.” (Respondent Antti) 

”Jag har ganska hög motivation och jag tror att det beror främst på att jag tycker 

jättemycket om mina arbetsuppgifter.” (Respondent Mikko) 

En respondent lyfte även fram att ”personligen intressant”  för henne innebar att arbetet 

hade en positiv effekt på samhället, det vill säga att hon genom sitt arbete kunde bidra 

till något större. Övriga respondenter såg arbetet som personligen intressant i och med 

att de i sina uppgifter kunde lära sig något nytt som de kunde ha nytta av antingen i eller 

utanför arbetet. I och med detta kan man anta att respondenterna för denna studie inte 

nödvändigtvis nöjer sig med vilket som helst arbete, utan önskar meningsfullhet på en 

personlig nivå. Vidare lyfte flera respondenter även fram det faktum att de kunde se ett 

resultat eller en påverkan av det arbete de gjort som en motiverande faktor som gjorde 

att de var villiga att ge upp av sin fritid till fördel för arbetet. Även detta kan tolkas som 

meningsfullhet i arbetet från den synvinkeln att individen ansåg att hen bidrog till något 

större och på så vis uppnådde en viss sorts meningsfullhet på både en personlig och 

samhällelig nivå. 

”Det är lite klichéaktigt kanske på ett sätt, det att man vill göra ett jobb som 

liksom har en impact [skribentens översättning: en påverkan]... Men att nog 

är det så ändå.” (Respondent Matias) 

Som kan utläsas ur respondentens svar ovan, menade även många av de andra 

respondenterna att den effekt eller den skillnad som producerats genom det utförda 



45 
  

arbetet hade en stor betydelse för deras motivation. Resultaten visar att respondenterna 

tyckte att det faktum att de genom sin arbetsinsats kunde bidra för att göra en skillnad 

och eventuellt påverka något större var centralt. Många av respondenterna var alltså 

redo att ge upp av sin fritid ifall de i sitt arbete kunde skapa meningsfullhet för sig själv 

på en personlig nivå. 

En annan framträdande faktor som berörde respondenternas villighet att ge upp av sin 

fritid till fördel för arbetet var möjligheten att kunna hjälpa och stöda andra i arbetet. 

Vissa respondenter beskrev att de kände sig motiverade då de kunde bidra till någon 

annans välbefinnande. 

”Jag kan liksom hjälpa dem [skribentens anmärkning: kunderna] i den där 

situationen, med det där problemet de har [...] men om jag kan lösa det där 

problemet just för dem, så det motiverar nog. Att de kan vara nog, fast det skulle 

vara jättelätt för mig någon gång så om jag kan hjälpa dem, och de är så 

tacksamma. Så det motiverar också.” (Respondent Helena) 

Likt respondenten ovan, berättade även flera andra av respondenterna om att de kände 

sig motiverade då de kunde hjälpa dem som de arbetade med, exempelvis företagets 

kunder eller andra individer som respondenterna hade att göra med i sitt dagliga arbete. 

På så vis var de villiga att ge upp av sin fritid för att i sitt arbete kunna hjälpa andra, 

eftersom de då kände att de gjorde något meningsfullt. Att få hjälpa andra människor 

menade respondenterna att hjälpte dem att balansera ut de eventuellt tyngre delarna av 

arbetet, så som exempelvis om arbetet var stressande, till exempel till följd av att det 

fanns mer arbete än respondenten hann göra under sin arbetstid, eller på andra negativa 

sätt krävande arbetsuppgifter. På så vis kunde respondenterna känna att det de gjorde 

under sin arbetstid var meningsfullt. 

Andra respondenter ansåg dock att arbetet ”bara var ett arbete” och att man inte skulle 

ge upp för mycket fritid till förmån för det, eftersom tiden sist och slutligen var mest 

värdefull för individen själv. En del respondenter tyckte också att det var viktigt att inte 

låta arbetsgivaren utnyttja arbetstagaren, utan arbeta inom de utsatta arbetstiderna men 

helst inte mer än så, eftersom individen inte nödvändigtvis skulle bli visad uppskattning 

för sin insats av arbetsgivaren men däremot ta bort mycket av individens egen tid. Även 

dessa respondenter arbetade med något som de trivdes med, men de värderade sin fritid 

högre än den tid de satt på sitt arbete. 

”Det är nog jätteviktigt att jag har ett jobb, och jag tycker om att vara där [...] 

jag tycker inte att de [skribentens anmärkning: arbetet och fritiden] liksom 

utesluter varandra, jag kan nog liksom tycka om mitt jobb och vilja jobba men 
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att [...] jag är nog liksom redo att lite minska min arbetstid just för att få liksom 

mera fritid.” (Respondent Emilia) 

Respondentens svar ovan representerade till stor del hur respondenterna kände inför 

sitt arbete, nämligen att de trivdes på arbetet men att de trots det gärna ville ha mera 

fritid. Även om respondenterna gillade sina arbeten, ansåg många att fritiden var mer 

värd än arbetet. Flera respondenter ansåg därtill att det inte var värt att arbeta alltför 

långa dagar, eftersom det skulle leda till psykisk obalans och dåligt humör.  

”Um, alltså jag tycker det är jätteviktigt att ha balans [...] Jag skulle fan bli 

deprimerad av att jobba någo 12 timmar i dagen.” (Respondent Mikko) 

”Min fritid är nog ännu viktigare [skribentens anmärkning: än arbetet]. Att 

sen när man hamnar välja så är nog familjen och min fritid viktigare. Att jag 

blir nog sur om jag hamnar jobba övertid [...] nog har jag sådana dagar att jag 

jobbar 14 timmar och det är helt jättelänge. Då hinner du nog ingenting annat 

än fara i duschen och gå och sova och det är helt hemskt.” (Respondent Helena) 

Respondenterna ovan menade att de ville ha balans i förhållandet mellan arbetet och 

fritiden eftersom de inte skulle må psykiskt bra av att arbeta längre än den normala 

arbetstiden. Vissa av respondenterna menade att ifall de skulle ha mycket långa 

arbetsdagar utan en bra balans mellan fritiden och arbetet, skulle det leda till att de 

mådde dåligt både fysiskt och psykiskt och som en följd av detta bli omotiverade i arbetet. 

Ur resultaten kan utläsas att arbetets roll i respondentens liv samt hur viktig fritiden var 

för motivationen verkar bero på personen och på hurdana sorts prioriteringar personen 

annars har i sitt liv. De respondenter som mer prioriterade sin psykiska och fysiska hälsa 

samt tid med familj och vänner över sina arbeten ansåg att fritiden var mycket 

betydande, även om de trivdes i sina arbeten. Därmed kan man dra slutsatsen att 

generation Y värderar sin fritid högt, men att påståendet om att generation Y ser sin fritid 

som viktigare än arbetet inte stämmer för alla. Balansen sågs av alla respondenter som 

viktig, men de flesta ansåg att det viktigaste var att det arbete som man utförde betydde 

något för en som individ.  

Det kan antas att ens livssituation inverkar på hur man ser på  balansen mellan arbetet 

och fritiden. Arbetssätten har ändrats sedan äldre generationer i och med den 

teknologiska utvecklingen (Rupietta & Beckmann, 2018). Det har lett till att många 

arbetstagare inte längre behöver vara fysiskt närvarande på ett kontor, samt att man 

inom vissa branscher mer fritt än förut kan jobba under den tid av dygnet som man själv 

vill. Då kan man spekulera kring ifall balansen i sig kanske alltid varit viktig för vissa 

individer, oberoende av generationstillhörighet, men att sättet man ser på balansen har 
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ändrats. Balansen kan tidigare ha sett ut som att man ville hålla sig exakt till sina utsatta 

arbetstider, medan balans för dagens arbetskraft kan innebära att man har möjlighet att 

arbeta då det passar in med övriga åtaganden i ens liv.  

Denna studies respondenter kan även sägas tillhöra en mycket specifik grupp, i och med 

att de alla var i omkring samma fas i livet och inte hade några barn. Den sorts balans som 

de krävde i sitt liv just nu mellan arbetet och fritiden kan alltså vara bundet till deras 

skede i livet och hur deras livssituation i övrigt ser ut. Det kan även eventuellt antas att 

då man har barn blir arbetet mindre i fokus eftersom man inte bara har ansvar för sig 

själv. Andra åtaganden i livet kan även påverka hur mycket man är redo att ge upp av sin 

fritid för sitt arbete. Eftersom det gällande detta påstående fanns många olika åsikter 

kan man anta att det inte nödvändigtvis hör ihop med generationstillhörighet hur viktig 

man anser att ens fritid är. Det verkar snarare handla om vilka saker man på en personlig 

nivå prioriterar i sitt liv samt om i vilket skede av livet man är.  

5.2.3 Lön 

Burkus (2010), Lowe, Levitt och Wilson (2008), Ng och Gossett (2013) samt Twenge 

(2010) har tidigare påstått att generation Y motiveras starkt av lön. Utgående från denna 

studie kan man säga att de flesta respondenter menade att lönen var ett trevligt resultat 

av arbetet och att den var viktig för att man skulle kunna överleva och klara sig själv, men 

att den annars inte var så viktig så länge den låg på en skälig nivå. Andra ansåg att lönen 

ändå måste reflektera den utbildning och insats man satt in i företaget. 

”Nå det [skribentens anmärkning: lönen] är en ganska viktig del nog. Det 

speglar liksom en uppskattning för ens jobb. Inte jagar jag nu någon mega hög 

lön, men nog ändå skälig, med tanke på att man har en magisterexamen.” 

(Respondent Johanna) 

”Hmm, jag funderar på det emellanåt [...] Men samtidigt så tycker jag liksom 

att den där lönen ska så där korrelera med det där ansvaret och sen den där 

uppgiften, och sen också såklart liksom den där nyttan att vad jag gör åt 

företaget på ett sätt liksom att nog måste jag ju förtjäna in min egen lön, att nog 

är det så. Det är liksom ganska harsh [skribentens översättning: hårt] men nog 

är det så. Nog måste jag skicka ut fakturor så mycket att min lön blir betald.” 

(Respondent Helena) 

Som respondenterna ovan nämnde många att lönen måste reflektera utbildningsnivån 

och den nytta man skapar för företaget man arbetar i, även om respondenternas främsta 

kommentar om lönen var att den var viktig för att man skulle kunna klara sig själv. Som 

undantag till detta ansåg de respondenter som arbetade längre än den traditionella cirka 
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8 timmars arbetsdagen att lönen var en mer central motiverande faktor. Respondent 

Susanna arbetade på en investeringsbank och hade mycket långa arbetsdagar, vilket för 

henne innebar att lönen blev i en mer central roll för hennes motivation. 

”Nå men, det blir det [skribentens anmärkning: lönen blir viktig] när man 

jobbar så här mycket. Nog måste man få någon kompensation tycker jag.” 

(Respondent Susanna) 

Förutom de få respondenter som arbetade mycket långa arbetsdagar ansåg 

respondenterna i regel inte att lönen var i en så central roll när det kom till deras 

motivation. Det tidigare påstådda om att generation Y motiveras av lön verkar alltså inte 

stämma för alla i respondentgruppen. Lönen sades vara bra för att man ska kunna leva 

sitt liv samt för man ska kunna klara sig själv men lönen upplevdes inte som den främsta 

motiverande faktorn i arbetet. De respondenter som arbetade längre arbetsdagar såg 

dock att lönen som mer viktig för sin motivation. Hur man upplever lönens betydelse 

kan ha en koppling till ens socioekonomiska bakgrund, vilket självklart kan ha påverkat 

hur respondenterna i denna studie upplevde betydelsen av sin lön. Därmed kan det vara 

svårt att säga ifall lönens betydelse för motivationen är lika för alla medlemmar av 

generation Y, i och med att denna studies respondenter tillhörde en mycket specifik 

grupp. 

Påståendet gjort av Twenge och Kasser (2013) gällande att generation Y uppskattar 

materialistiska belöningar, så som hög lön och möjligheten att äga dyra 

konsumtionsvaror verkar inte direkt stämma för denna grupp respondenter, i och med 

att respondenterna främst lyfte fram lönen som viktigt för att de skulle kunna klara sig. 

Ingen av respondenterna lyfte fram materialistiska varor som en viktig motiverande 

faktor som skulle ha följt av en hög lön. Dock kan man fundera på vad det innebär för 

respondenterna på individnivå att kunna klara sig själv – för vissa respondenter kanske 

det innebär att de har möjlighet att själv köpa dyra konsumtionsvaror.  

Utgående från den här studiens resultat verkar det viktiga för motivationen för 

generation Y gällande lönen vara att de ligger på en rättvis lönenivå, som baserar sig på 

deras utbildning samt hur mycket ansvar de har i sitt arbete. Därmed kan man se lönen 

som en viktig del av vad som motiverar generation Y, men inte främst för pengarnas, 

utan snarare för rättvisans skull. Att få en rättvis lön verkar även vara kopplat till 

förtroende, som respondenterna i denna studie även i övrigt talade mycket om. 

Respondenterna verkade anse att då de får en rättvis lön, det vill säga en lön som 

representerar deras utbildningsnivå och hur mycket ansvar de hade i sitt arbete, visade 
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det indirekt att det fanns ett förtroende mellan den anställda och arbetsgivaren. 

Resultaten speglar en tanke från respondenterna gällande att då en rättvis lön utbetalas, 

innebär det att individens kunnande är värt något och att företaget som betalar ut lönen 

har förtroende för individen och för det utförda arbetet. 

5.2.4 Utvecklingsmöjligheter 

Det har tidigare framkommit att generation Y motiveras av utvecklingsmöjligheter (se 

till exempel Burkus, 2010; Lowe, Levitt & Wilson, 2008; Ng & Gossett, 2013 och Twenge, 

2010). För respondenterna i denna studie kan detta sägas stämma väldigt bra. 

Respondenterna uppskattade både möjligheten att lära sig och utvecklas i själva 

arbetsuppgifterna och på så vis kunna uppnå en högre nivå karriärmässigt, samt även 

det att arbetsgivaren möjliggjorde att arbetstagaren hade möjlighet att delta i olika 

utbildningar som kunde hjälpa dem både i och utanför arbetet. 

”Det som motiverar mig mest är kanske liksom att man slipper och lära sig 
[skribentens anmärkning: har möjlighet att lära sig] och utveckla sin egen 
kunskap och att du har konstant en möjlighet att utvecklas.” (Respondent 
Maria) 

Utvecklingsmöjligheter, utmaningar och möjligheter att lära sig lyftes fram av samtliga 

respondenter som ytterst viktiga komponenter av deras motivation. För respondenterna 

var det också viktigt att de kunde se en framtid inom det företag där de arbetade nu, 

annars skulle de troligen byta arbete. 

”Ifall du känner att du har nått en vägg vart du inte mera kan utvecklas som 

person så att liksom dina arbetsuppgifter och kollegor, och kunder, kommer 

inte att utmana dig så då kommer du aldrig heller att stanna där, du kommer 

ju också då fara [skribentens anmärkning: du kommer att byta arbete].” 

(Respondent Mikko) 

”Um, nog är det viktigt och det var en av orsakerna till varför jag liksom sökte 

också till den här positionen för att jag visste att trots att jag inte hade av 

specifikt den här posten erfarenhet från tidigare så såg jag ju det som att jag 

ville utvecklas både personligen och karriärmässigt.” (Respondent Matias) 

Flera av respondenterna hade sökt sig till sådana arbetsplatser där de kunde se en 

framtid för sig själv i form av utvecklingsmöjligheter, eftersom de ansåg det vara viktigt 

för deras motivation. Andra respondenter tyckte därtill att utvecklingsmöjligheterna var 

viktiga på arbetsplatsen för att de skulle kunna utveckla sitt kunnande åt det håll de 

själva var intresserad av, det vill säga att de hade möjlighet att uppnå kunskap inom 

områden som var personligen intressanta för dem. 
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”Jag hoppas av min arbetsplats att jag skulle ha möjlighet att utveckla mig åt 

det håller som jag är intresserad av.” (Respondent Mikael) 

”Nu är det jätteviktigt [skribentens anmärkning: att det finns 

utvecklingsmöjligheter], det är nog helt key asset [skribentens översättning: 

en mycket viktig faktor] för mig [...] Det är jätteviktigt att jag får gå på dom 

skolningarna som jag vill” (Respondent Helena) 

Man kan alltså säga att utvecklingsmöjligheter både inom själva arbetet på en 

karriärmässig nivå och att på en personlig nivå erhålla mera kunskap var viktigt för 

respondenternas motivation. På så vis kan man dra slutsatsen att det tidigare påstådda 

om att generation Y motiveras av utvecklingsmöjligheter (Burkus, 2010; Lowe, Levitt & 

Wilson, 2008; Ng & Gossett, 2013; Twenge, 2010) även stämmer för denna grupp 

respondenter. 

Utvecklingsmöjligheterna lyftes även fram som centrala för generation Y:s motivation i 

avsnitt 5.4 berörande feedback. I praktiken betyder detta att företag idag bör ge 

medlemmar av generation Y möjligheter att lära sig, utveckla sitt kunnande och komma 

framåt i sin karriär. Mycket av resultaten tyder även på att generation Y har ett intresse 

av att vilja utveckla sig inom områden som de finner personligen intressanta, och önskar 

därmed flexibilitet från arbetsgivarens sida gällande vilka sorts arbetsuppgifter de blir 

tilldelade. Att ha möjlighet att lära sig i arbetet verkar nämligen utgående från denna 

studies resultat vara en av de mest centrala faktorerna gällande vad som motiverar 

generation Y.  

5.2.4.1 Mentorskap 

Av respondenterna lyftes som en specifikt möjlighet till utveckling fram möjligheten till 

ett mentorskapsförhållande. Det framkom ur det empiriska materialet att många av 

respondenterna ansåg att en mentor skulle öka deras motivation framförallt genom att 

ett mentorskapsförhållande skulle kunna hjälpa respondenterna att utvecklas – något 

som de som tidigare nämnt såg som centralt för sin motivation. Respondent Helena lyfte 

fram mentorskap så här: 

”[Skribentens anmärkning: att ha en mentor skulle] kunna hjälpa mig, att det 

skulle vara liksom sådär [...] att man skulle kunna hitta någon person som 

skulle kunna hjälpa en med sin arbetsidentitet, eller sådär dina styrkor och 

svagheter och sådär. Och mer kanske generellt också [...] det skulle nog vara 

någonting som jag gärna skulle ha.” (Respondent Helena) 

Med citatet ovan menade Helena att hon gärna ville ha en mentor eftersom hon ansåg 

att det kunde hjälpa henne att identifiera styrkor och svagheter hos henne som 
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arbetstagare. Därtill kunde en mentor enligt henne hjälpa med arbetsidentiteten. Även 

flera andra respondenter ansåg att en mentor kunde ha en positiv effekt på deras 

motivation. Respondent Emilia deltog i ett mentorskapsprogram på sin arbetsplats och 

menade att det var mycket givande. Till följd av att hon hade talat med sin mentor, kände 

hon att hon kunde lära sig mycket nytt och få nya insikter som kunde hjälpa henne i både 

arbetet och i livet i övrigt. 

”Jo, det är nog faktiskt bra [...] sen har vi också haft mycket helt ganska öppna 
diskussioner liksom helt sådär om allmänna saker, bara liksom bakgrunder och 
just att jag har gjort sådan här SWOT analys och sen har vi gått igenom mina 
starka sidor och sådant [...] och just prata ganska öppet om allt sådant där. Så 
att det har nog varit överraskande givande.” (Respondent Emilia) 

Respondent Emilia ansåg att en av de viktigaste sakerna med mentorn var att det gick 

att öppet diskutera olika teman som just då var viktiga för henne. På så vis kände hon att 

det var givande och kunde utgående från mentorns hjälp och diskussioner med mentorn 

utveckla sig själv. Även respondent Maria som hade en mentor ansåg att det var mycket 

givande för henne och hennes arbetsmotivation. 

“Så vi diskuterar med mentorn då, um, så här att hur det har gått senaste 

halvåret, hur man har utvecklats sig där, och sen kommer man på med så här 

nya utvecklings points [skribentens översättning: 

utvecklingsområden] liksom för en själv just på basen av den feedback som 

man har fått och annars också vad man själv upplever att man vill jobba på [...] 

[skribentens anmärkning: ifall] ens motivation börjar bli mindre att 

man inte direkt tänker att ’okej nu måst jag byta jobb för att det ska bli bättre’ 

[...] utan just kanske att jobba igenom att vad problemet egentligen är och se 

till att finns det möjligheter att komma vidare.” (Respondent Maria) 

Genom mentorn ansåg respondent Maria alltså att hon kunde få hjälp för att 

återuppväcka sin motivation till arbetet ifall det kändes omotiverade av någon orsak. 

Respondenterna lyfte fram mentorer som en stor tillgång och som en resurs de gärna 

skulle ha tillgång till för att kunna upprätthålla sin motivation och för att kunna utvecklas 

vidare i sitt arbete. Utgående från dessa resultat kan man alltså anmärka att dagens 

företag bör överväga att upprätta mentorskapsprogram för att stöda anställda 

tillhörande generation Y, för att på så vis motivera dem och som en följd av det få dem 

att stanna i företaget. 

5.2.5 Företagskultur 

Generation Y har tidigare påståtts uppskatta informella förhållanden och en informell 

kultur på arbetsplatsen (Herbison & Boseman, 2009; Martin, 2005). När det kommer 

till företagskulturen verkade det i denna studie inte som att en informell företagskultur 
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var det viktigaste för respondenterna, utan snarare förtroendet för arbetstagaren. Det 

förtroendet innefattade möjligheter för flexibilitet, ansvar och möjlighet till självständig 

problemlösning på innovativa sätt. När respondenterna tillfrågades hurdan 

företagskultur de ansåg vara motiverande svarade de följande: 

”Nå kanske sådär att man får liksom mycket ansvar, och just sådär att vi har ju 

den där flexibla arbetstiden är till exempel jättebra. Och just sådär att man har 

inte sådan där feelis [Skribentens anmärkning: känsla] att nån liksom sitter 

bakom en och tittar att vad man gör, utan att man litar på sina anställda [...] Att 

det litas på det att alla sköter sitt jobb.” (Respondent Emilia) 

”Att det skulle finnas den där friheten och pålit på [skribentens anmärkning: 

tillit till] yngre, på vår generation, för att i vissa projekt har jag märkt liksom 

att det är... Um, fast det är sådana grejer som någon äldre generation inte kan, 

så litar de inte på att jag kan fast sköta det som jag inte kanske har studera som 

huvudämne men som jag kanske har studerat på fritiden... Så det har kanske 

liksom varit såhär lite frustrerande.” (Respondent Mikael) 

Det som generellt lyftes fram som en viktigt komponent för motivationen i 

företagskulturen var förtroendet gentemot arbetstagaren. Så gott som alla respondenter 

ansåg nämligen att en av de viktigaste faktorerna för att företagskulturen skulle vara 

motiverande var att det skulle finnas både frihet och samtidigt också ansvar. En annan 

viktig faktor gällande en motiverande företagskultur som respondenterna lyfte fram var 

snabbhet i företagskulturen. 

”Generellt tror jag att jag skulle trivas i en ganska öppen, ganska digital värld 

där informationen skulle flöda ganska snabbt, att man behöver inte vänta.”  

(Respondent Helena) 

Snabbheten verkade även vara kopplad till en viss sorts öppenhet som önskades i 

företagskulturen, vilket många respondenter beskrev som motiverande. Öppenheten kan 

även tolkas som mycket starkt kopplad till det tidigare nämnda förtroendet. Att ha en 

öppen miljö innebar nämligen för respondenterna att de hade tillgång till information, 

vilket i sin tur kan ses som att ledningen i företaget har förtroende för den anställda att 

dela med sig av information. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att förtroende verkar vara den viktigaste 

faktorn i företagskulturen för generation Y då det kommer till företagskulturens koppling 

till motivationen. Med andra ord kan man anse att påståendet om att generation Y 

uppskattar informella förhållanden och företagskulturer (Herbison & Boseman, 2009; 

Martin, 2005) inte fullständigt styrks av denna studie. Än viktigare än en informell 

stämning verkar nämligen förtroendet vara. Att åstadkomma förtroende inom 
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företagskulturen kan alltså vara en viktig del av vad företag bör försöka uppnå för att 

motivera sina anställda tillhörande generation Y. I praktiken innebär detta att företag 

bör granska hur öppen företagets kultur är, samt hurdana förhållande det finns inom 

företaget mellan anställda och chefer. Eventuellt har förhållande mellan anställd och 

chef ändrats då generation Y kommit in i arbetslivet, och det kan därför vara värdefullt 

för företagen att ta detta i beaktande i dagens läge. 

5.2.6 Självbestämmanderätt och möjlighet att påverka 

Utöver de ovannämnda motivationsfaktorerna, har generation Y har även sagts 

motiveras av att ha självbestämmanderätt och frihet i sitt arbete att agera på sitt eget sätt 

(bland annat Martin, 2005 och Vesterinen, 2011). Då möjligheten att påverka i arbetet 

kom upp i respondenternas intervjuer var de eniga om att det var en central motiverande 

faktor för dem. En del respondenter såg möjligheten att påverka både själva arbetet och 

inom företaget som mycket relevant för deras motivation. 

”Här funderar vi jätte, jättemycket på hur vi jobbar tillsammans, hur annars 

också man ska så bra som möjligt få framåt sina egna grejer, och det är helt 

liksom okej att sitta och planera liksom och sätta tid på att planera hur man 

själv vill arbeta. Jag tror att det är en jättebra grej.” (Respondent Maria)  

”Jag tar initiativ - tar själv initiativ och det sporrar mig, motiverar mig också att 

man har möjligheten att själv liksom påverka ganska mycket av ens arbetsdag. 

Vilket jag har för tillfället ganska mycket [...] Det motiverar mig att du konkret 

kan se... nå impacten [skribentens översättning: effekten] av vad du har gjort, 

det motiverar en nog att pusha [skribentens översättning: kämpa] vidare.” 

(Respondent Matias) 

Även självbestämmanderätten lyftes fram som en viktig faktor för respondenternas 

motivation. Exempelvis beskrev respondent Mikael hur han ville arbeta så här: 

”Om jag får ett projekt så då vill jag gärna ha den där friheten att göra min 

tolkning av det. På det sättet är jag kanske inte så bra då som arbetstagare, att 

göra exakt så som nån vill.” (Respondent Mikael) 

Påståendet om att generation Y motiveras av att ha självbestämmanderätt och frihet i 

sitt arbete att agera på sitt eget sätt (Martin, 2005 och Vesterinen, 2011) kan alltså sägas 

styrkas på basis av denna studies resultat. Att själv få bestämma hur man arbetar 

uppskattades definitivt av respondenterna, så som även möjligheten att kunna påverka 

sitt arbete. Liksom när det kom till företagskulturen kan man utläsa ur respondenternas 

svar gällande självbestämmanderätten att förtroende verkade vara det som de facto är 

viktigt. Genom att ge generation Y möjlighet att själv bestämma om sitt arbetssätt visar 
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arbetsgivaren samtidigt förtroende gentemot den anställda, vilket av respondenterna 

sågs som mycket motiverande. Det samma gällde möjligheterna att påverka. 

Respondenterna lyfte fram att då de som individ hade fått delta i beslutsfattande och haft 

möjlighet att göra sin röst hörd uttryckte det att arbetsgivaren litade på dem, vilket i sin 

tur gjorde att de kände att deras röst var hörd och att deras åsikt var värdefull. Det gjorde 

att respondenterna kände sig motiverade. 

I sig kanske inte resultaten av att granska hur generation Y förhåller sig till 

självbestämmanderätt varit så oväntade eller överraskande. I och med att generation Y 

ofta beskrivits som självsäker, eller till och med självgod, och individualistisk kan man 

se behovet av självbestämmanderätten som en ganska naturlig konsekvens av den 

sortens inställning eller förhållningssätt till livet. Många uttryckte även att de ville vara 

med och bestämma, eftersom de beslut som togs berörde dem själva. På så vis kan man 

igen se kopplingen mellan de för generation Y tidigare nämnda karaktärsdragen och hur 

de vill agera i arbetslivet. Företag kan alltså med fördel inkludera anställda tillhörande 

generation Y i sina beslutfattningsprocesser för att vidare utveckla förtroende i 

förhållandena mellan den anställda och företaget. 

5.3 Sammanfattning 

Följande stycken avser att sammanfatta resultaten av de empiriska data som samlats in 

för att kunna uppnå syftet med denna studie. För respondenterna tillhörande generation 

Y i denna studie var det sammanfattningsvis viktigt för deras motivation att ha ett 

personligen intressant arbete, där de visas uppskattning och får utvecklande feedback 

för det arbete de gjort. Vidare var det centralt att få lära sig, utveckla sig och att kunna 

bidra till något betydelsefullt genom arbetet. En faktor som genomgående ansågs som 

mycket central för att upprätthålla motivationen i arbetet var förtroende gentemot den 

anställda. 

5.3.1 Tidigare studiers överensstämmelse med denna studies resultat 

I kapitel 3 presenterades en sammanfattning av olika påståenden som tidigare 

framkommit då det gäller generation Y:s motivation. I följande stycke sammanfattas hur 

väl påståendena styrktes av denna studies resultat, så som ovan behandlats.  

Svaren som respondenterna för denna studie genererade stämde till stor del i förhållande 

till tidigare utförda studier om generation Y:s motivation. Följande stycke presenterar en 
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sammanfattning av hur väl de tidigare studiernas påståenden stämde för 

respondenterna i denna studie. 

Tabell 6 Tabell gällande tidigare påståenden om generation Y:s motivation i 
förhållande till tidigare generationer. 

Påstående Författare  Styrker studien påståendet? 

Generation Y motiveras i högre 

grad än tidigare generationer av 

regelbunden feedback. 

Burkus (2010) 

Herbison och Boseman 
(2009) 

Martin (2005)  

Wong et al (2008) 

Studien styrker påståendet, 

men feedbackens natur verkar 

vara viktigare än 

regelbundenhet i sig. 

Generation Y värderar i högre 

grad än tidigare generationer sin 

fritid. 

Twenge et al., (2010)  

Anderson et al., (2017) 

Twenge (2010) 

Studien styrker delvis 

påståendet, men det verkar 

vara mer kopplat till personliga 

värderingar och prioriteringar 

än generationstillhörighet. 

Generation Y motiveras i högre 

grad än tidigare generationer av 

lön och utvecklingsmöjligheter.  

Burkus (2010) 

Lowe, Levitt och Wilson 
(2008) 

Ng och Gossett (2013) 

Twenge (2010) 

Lönen representerar mest 

rättvisa, och verkar inte vara 

den mest centrala delen av 

motivationen för de flesta. 

Utvecklingsmöjligheter 

motiverar respondenterna 

väldigt mycket. 

Generation Y uppskattar 

informella förhållanden och en 

informell kultur på arbetsplatsen i 

högre grad än tidigare 

generationer. 

Herbison och Boseman 
(2009) 

Martin (2005) 

Studien styrker inte påståendet 

fullständigt eftersom det 

viktigaste i företagskulturen 

verkar vara förtroende snarare 

än en informell stämning. 

Generation Y motiveras i högre 

grad än tidigare generationer av 

att ha möjligheter att påverka i 

sitt arbete. 

Martin (2005) 

Vesterinen (2011) 

Studien styrker påståendet – 

det hör samtidigt ihop med det 

tidigare behandlade 

förtroendet. 
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5.3.2 Generationsskillnader? 

Resultaten av denna studie visar att generation Y ser vissa faktorer som mer motiverande 

än andra. Fortfarande kvarstår dock frågan om ifall det finns det en verklig skillnad 

mellan generation Y och andra generationer som skulle bero på generationstillhörighet, 

eller om eventuella skillnader beror på andra faktorer.  

Vilka faktorer berörande motivation som är generationsbundna och vilka faktorer som 

är bundna till andra faktorer kan utgående från denna studie vara svårt att säga. Utöver 

generationstillhörighet kan nämligen även bland annat livssituation, personliga 

preferenser, personlighet, ålder och många andra faktorer påverka vad en individ anser 

som motiverande och vilka faktorer som är mest centrala för just den individens 

motivation. Troligen kan man till exempel anta att de respondenter som deltagit i denna 

studie skulle ha svarat annorlunda om de hade varit i en annan livssituation, exempelvis 

om de hade haft barn. Därmed kan det hända att samma respondenter som  tillhör 

generation Y senare i livet inte längre motiveras av de saker som framkommit i denna 

studie. På så vis är det för framtiden viktigt att minnas att motivationsfaktorer även kan 

vara bundna till många andra faktorer än bara generationstillhörighet. Slutligen kan det 

till och med vara möjligt att det inte förekommer skillnader mellan generationer när det 

kommer till motivation, utan att skillnaderna har sin grund i preferenser och 

prioriteringar på individnivå. I framtiden bör alltså motivationsfaktorer inte bara 

granskas utgående från generationstillhörighet, utan även utgående från individen. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Vilka faktorer som är mest centrala för arbetskraftens motivation har länge varit 

relevanta att granska i och med deras inverkan på både effektivitet och välmående i 

arbetet. Denna avhandlings syfte har varit att öka förståelsen för vad som motiverar 

generation Y, som för tillfället är den generation som är i majoritet inom arbetskraften. 

Avhandlingens syfte uppfylldes mer specifikt genom att identifiera och analysera vilka 

faktorer medlemmar av generation Y upplever som mest centrala för sin motivation. I 

denna avhandling granskades även tidigare påståenden om generation Y:s motivation, 

för att utvärdera ifall de stämmer. Följande avsnitt avser diskutera resultaten och 

slutsatserna av studien, granska de implikationer avhandlingens resultat gett upphov till, 

vilka begränsningar studien har samt slutligen ge förslag till fortsatt forskning. 

Undersökningens resultat visar sammanfattningsvis att man kan se att tidigare 

påståenden om generation Y:s motivation till stor del styrktes av denna studie, även om 

det i denna studie framkom teman som inte lyfts fram lika tydligt i tidigare studier. De 

resultat som tydligast framgick ur undersökningen var följande. 

Regelbunden feedback definierades sedan tidigare (Burkus, 2010; Herbison & Boseman, 

2009; Martin, 2005; Wong et al., 2008) som en mycket central del av som motiverar 

generation Y. I denna studie framkom däremot att feedback och mer specifikt dess 

karaktär verkade vara en av de mest centrala motivationsfaktorerna för generation Y, 

snarare än regelbundenheten. Konstruktiv och utvecklande feedback konstaterades vara 

viktigt för att individen skulle se feedbacken som värdefull. För att kunna motivera 

generation Y bör högkvalitativ feedback alltså ges och uppskattning visas. Många av 

respondenterna menade att de uppskattade då de fick beröm eller bekräftelse för sitt 

arbete, vilket leder till att man kan anta att visad uppskattning är en viktig del av 

feedbacken. Bekräftelse för utfört arbete kan alltså ses som en viktigt komponent av vad 

medlemmar av generation Y ser som viktigt för sin motivation. Slutligen kan man 

sammanfatta behovet av feedback som ett behov av att bli visad uppskattning och få 

bekräftelse för ett utfört arbete och samtidigt få konstruktiv feedback som bidrar till ens 

utveckling. Eftersom även utveckling i arbetet var centralt för respondenternas 

motivation, är feedbacken och uppskattningen en viktig komponent även relaterat till 

det. 

Ett annat tema som mycket tydligt kom fram i denna studie som en av de mest centrala 

faktorerna gällande vad som motiverar generation Y var förtroende för den anställda. I 
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och med att det både gällande utvecklingsmöjligheter, frihet, ansvar, möjligheter att 

påverka och företagskulturen av respondenterna i denna studie lyftes fram att förtroende 

påverkade motivationen verkar det som att förtroende är en av de mest centrala 

faktorerna för generation Y:s motivation. 

Generation Y sades även i tidigare studier uppskatta sin fritid mycket högt (Anderson et 

al., 2017; Twenge, 2010; Twenge et al., 2010). Om detta påstående kom det i denna studie 

fram många olika åsikter, vilket innebär att man kan anta att sättet man ser på sin fritid 

inte nödvändigtvis hör ihop med generationstillhörighet, utan snarare handlar om vilka 

saker man på en personlig nivå prioriterar i sitt liv. 

Då man granskar den här undersökningen som en helhet, stämmer mycket av resultaten 

överens med det som framkommit i tidigare forskning. Denna undersökning bidrar dock 

till kunskapen om generation Y:s motivation genom att ytterligare gå djupare in på vilka 

saker som verkligen är de mest centrala faktorerna. Syftet med studien har varit att 

granska vilka motivationsfaktorer som är centralast då det kommer till generation Y:s 

arbetsmotivation, vilket därmed kan sägas ha uppnåtts. 

Däremot kan man inte nödvändigtvis med säkerhet utgående från denna studie dra 

slutsatsen att de faktorer som motiverar generation Y är generationsbundna. Därmed 

kan det vara relevant att komma ihåg att motivationsfaktorer möjligen är bundna till 

flera faktorer än endast generationstillhörighet. I framtiden bör alltså 

motivationsfaktorer granskas utgående från individen snarare än endast utgående från 

vilken generation individen tillhör. 

6.1 Implikationer 

De resultat som framkommit i denna studie har visat vilka faktorer generation Y ser som 

mest centrala för sin motivation. I och med att generation Y är den största delen av 

arbetskraften idag medför resultaten av denna studie vissa praktiska implikationer, som 

dagens företag kan ha ett intresse av att ta till sig. Dessa implikationer presenteras i 

härpå följande stycken. 

Eftersom konstruktiv och utvecklande feedback starkt framkommit som mycket centralt 

för generation Y, kan det vara en omständighet som företag bör intressera sig för på ett 

djupare plan genom att till exempel granska ifall deras feedbacksystem fungerar så 

optimalt som möjligt. Det som tidigare ansetts mycket viktigt, det vill säga regelbunden 

feedback, kom i denna studie inte fram som det mest centrala för respondenterna. 
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Snarare bör företag i framtiden se till att deras anställda får konstruktiv och utvecklande 

feedback som verkligen speglar deras prestation och samtidigt visar uppskattning. 

Därtill bör företag granska med vilka system och åtgärder de kan åstadkomma en 

feedback-kultur som är fördelaktig för de anställda tillhörande generation Y. För att 

effektivt få feedbacken fram till de anställda bör företag implementera feedbacksystem 

som passar ihop med de krav som arbetskraften har på den givna feedbacken. Eftersom 

tidsbrist verkat vara en av de stora orsakerna till att feedback inte alltid getts på ett 

genomtänkt sätt, kan det vara klokt för företag att implementera enkla och snabba sätt 

att ge feedback på. Ett exempel på hur detta skulle kunna åstadkommas är genom att 

implementera en feedback applikation som hela företaget kan använda sig av på ett lätt 

och snabbt sätt. Applikationer som anställda kan ha installerade på sina smarttelefoner, 

som de allt som oftast redan färdigt använder i sin vardag, kan troligtvis leda till att en 

lättare och smidigare feedback-kultur uppkommer. 

Vidare lyftes förtroende fram som en mycket relevant faktor då det kommer till vad som 

bidrar till generation Y:s motivation. Utgående från detta kan det vara betydelsefullt för 

företag att i framtiden satsa på att utveckla relationer med sina anställda där förtroende 

är starkt närvarande. För generation Y kan detta förtroende innefatta en 

självbestämmanderätt och utrymme för flexibilitet gällande sättet att arbeta, en 

möjlighet att delta i beslutsfattande och påverkande inom företaget samt en öppen 

företagskultur. Genom att möjliggöra de ovannämnda kommer de anställda tillhörande 

generation Y att känna sig mer uppskattade, inkluderade och känna att man lyssnar på 

dem. På så vis kan ett ömsesidigt förtroende utvecklas vilket i sin tur leder till att 

anställda känner sig mer motiverade och följaktligen är mera effektiva, mer välmående 

och också mer sannolik stannar kvar i företaget.  

En ytterligare faktor som företag bör överväga att ta i beaktande i framtiden på basis av 

resultaten av denna studie är att erbjuda möjligheten till mentorskapsförhållanden för 

anställda som tillhör generation Y. Även om mentorskapet inte nödvändigtvis direkt har 

en koppling till motivation hos generation Y kan den indirekt sägas ha det på ett väldigt 

brett plan. Med hjälp av en mentor kan den anställda tillhörande generation Y få stöd för 

sin utveckling både på ett personligt och ett karriärmässigt plan, vilket indirekt stöder 

motivationen i arbetet. 
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6.2 Begränsningar 

Trots att avhandlingens syfte uppnåtts genom analysen av studiens resultat, är det viktigt 

att lyfta fram studiens begränsningar.  

Antalet respondenter i studien var stort nog för att uppnå studiens syfte, men kan inte 

sägas representera hela populationen av individer tillhörande generation Y, i och med 

att studien utfördes som en kvalitativ studie. De valda kriterierna gällande 

utbildningsnivå, examen och typ av arbete kan även påverka resultaten av denna studie 

och leda till att resultaten inte skulle vara de samma som för en annan grupp. 

Respondenterna i undersökningen representerade en förhållandevis priviligierad grupp, 

bland annat eftersom många av dem var av åsikten att de kunde byta arbete när som 

helst, ifall de ville, exempelvis tack vare att de hade en hög utbildningsnivå. Därmed kan 

det hända att respondenterna inte på ett korrekt sätt representerade generation Y. Därtill 

kan det oplanerade sammanträffandet att alla intervjuer utfördes med individer som 

identifierar sig som finlandssvenskar inverka på resultaten, eftersom det av olika orsaker 

kan hända att det förekommer skillnader mellan individer med olika språklig bakgrund. 

Det geografiska området från vilket alla respondenter kom, det vill säga södra Finland, 

kan även ha en inverkan på hur respondenterna svarade och därmed påverka på hur 

resultaten av denna studie ser ut. 

Vidare var alla respondenter av ungefär samma ålder, födda mellan år 1989 och 1995, 

vilket även kan inverka på resultaten. Liksom respondenternas ålder kan också den tid 

som respondenterna har spenderat i arbetslivet ses som en begränsande faktor i denna 

studie. Respondenterna hade allihop varit i arbetslivet mellan cirka ett och fyra år, vilket 

kan ses som en relativt kort tid. Det kan exempelvis hända att medlemmar av generation 

Y som varit en längre tid i arbetslivet skulle ha andra åsikter gällande vilka faktorer som 

är mest centrala för deras motivation. Även det att jag som utfört denna studie tillhör 

samma generation som respondenterna, nämligen generation Y, kan innebära att jag sett 

på resultaten på ett mindre objektivt sätt än en individ som inte tillhör samma generation 

som respondenterna skulle göra. 

Slutligen kan en betydlig begränsning av studien även definieras som att det kan vara 

svårt att uttala sig om ifall de faktorer som generation Y ser som centrala för sin 

motivation verkligen beror på generationstillhörigheten eller om de snarare varierar från 

individ till individ. Samhället har varit i en snabb och konstant förändring under hela 

generation Y:s liv, i och med att många nya teknologiska, samhälleliga och 
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arbetslivsrelaterade faktorer förändrats eller uppkommit. De krav som generation Y 

ställer på företag och som generation Y kräver för att deras motivation ska upprätthållas 

kan även stämma för andra generationer – ifall det visar sig att kraven ändrats i och med 

förändringar i samhället eller ifall motivationsfaktorerna visar sig variera på grund av 

andra faktorer än generationstillhörighet. Detta kan ses som den största svagheten med 

denna studie och är därför även en av de faktorer som bör tas upp i fortsatta studier av 

ämnet motivation och generationstillhörighet.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

På basis av de resultat som framkommit i denna avhandling kommer några tydliga teman 

gällande fortsatt forskning inom ämnet fram. Följande avslutande del av avhandlingen 

syftar till att presentera förslag till fortsatt forskning inom området. 

Trots att denna avhandling uppfyllt sitt syfte, i och med att resultaten av studien tydligt 

identifierar centrala faktorer berörande generation Y:s motivation, finns det utrymme 

för fortsatta studier inom området. Detta kan exempelvis innefatta en grundlig 

granskning av medlemmar av generation Y som arbetar inom andra branscher, med 

andra uppgifter och som har en annan utbildningsbakgrund än de som deltog i denna 

studie. Dessutom kan det vara relevant att se ifall en mer blandad geografisk spridning 

av respondenterna har en effekt på resultaten.  

Vidare må generation Y idag vara i majoritet då man ser på generationerna i arbetslivet, 

vilket gör generationen relevant att granska idag. Dock är det inte länge tills följande 

generation, generation Z, kommer in i arbetslivet i en allt större omfattning, vilket leder 

till att även deras motivationsfaktorer är relevanta att granska i framtiden. 

Ytterligare är det väsentligt att i framtiden vidare granska vilka faktorer relaterade till 

motivation som är generationsbundna, vilka som är personlighetsbundna och vilka som 

helt enkelt uppkommit eller förändrats i och med att samhället vi lever i har förändrats. 

Som behandlat speciellt i avhandlingens delkapitel 5.9.2 samt 6.2, kan man inte 

nödvändigtvis på basis av denna studie fastslå på vilka grunder generation Y anser att de 

mest centrala motivationsfaktorerna är just de mest centrala. Generation Y har vuxit upp 

i en mycket föränderlig, globaliserad värld vilket kan ha påverkat de faktorer de upplever 

som centrala för sin motivation. Det kan dock visa sig att även föregående och 

kommande generationer upplever liknande faktorer som centrala för sin motivation. 

Vidare kan det likaså hända att motivationsfaktorer inte är generationsbundna, utan att 

de beror på individens preferenser, livssituation samt prioriteringar. Därmed är det 
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mycket relevant att även i framtiden granska motivationsfaktorer med dessa 

omständigheter i åtanke. Motivation i arbetet kommer säkerligen även i fortsättningen 

att utgöra ett intressant område för framtida undersökningar. Oavsett om faktorerna är 

generationsbundna eller beroende på andra förhållanden så är det relevant att granska 

vilka motivationsfaktorer som de facto är viktigast för arbetskraften under en angiven 

tid för att åstadkomma både effektivitet och välmående på arbetsplatsen. 

 

 



63 
  

KÄLLFÖRTECKNING 

Abdullah, A. A., & Wan, H. L. (2013). Relationships of non-monetary incentives, job 
satisfaction and employee job performance. International Review of 
Management and Business Research, 2(4), 1085-1091. 

Amabile, T. M. (1993). Motivational synergy: Toward new conceptualizations of 
intrinsic and extrinsic motivation in the workplace. Human resource 
management review, 3(3), 185-201. 

Amabile, T. M., & Kramer, S. J. (2011). The power of small wins. Harvard Business 
Review, 89(5), 70-80. 

Anderson, H. J., Baur, J. E., Griffith, J. A., & Buckley, M. R. (2017). What works for you 
may not work for (Gen) Me: Limitations of present leadership theories for the 
new generation. The Leadership Quarterly, 28(1), 245-260. 

Arnett, J. J. (2013). The evidence for generation we and against generation 
me. Emerging adulthood, 1(1), 5-10. 

Befolkningsregistercentralen (2018). Nimipalvelu. Tillgänglig: 
https://verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu/. Hämtad: 29.10.2019 

Belk, R. W., Sherry Jr, J. F., & Wallendorf, M. (1988). A naturalistic inquiry into buyer 
and seller behavior at a swap meet. Journal of Consumer Research, 14(4), 449-
470. 

Benabou, R., & Tirole, J. (2003). Intrinsic and extrinsic motivation. The review of 
economic studies, 70(3), 489-520. 

Bova, B., & Kroth, M. (2001). Workplace learning and Generation X. Journal of 
Workplace Learning, 13(2), 57-65. 

Bryman, A. & Bell, E. (2015). Business research methods. 4 uppl. Oxford: Oxford 
University Press. 

Burkus, D. (2010). Developing the next generation of leaders: How to engage 
millennials in the workplace. Leadership Advance Online Issue XIX. 

Ciarniene, R., & Vienazindiene, M. (2018). Flexible Work Arrangements from 
Generation and Gender Perspectives: Evidence from Lithuania. Engineering 
Economics, 29(1), 84–92. 

Crumpacker, M., & Crumpacker, J. M. (2007). Succession planning and generational 
stereotypes: should HR consider age-based values and attitudes a relevant factor 
or a passing fad? Public personnel management, 36(4), 349-369. 



64 
  

Dartey-Baah, K., & Amoako, G. K. (2011). Application of Frederick Herzberg’s Two-
Factor theory in assessing and understanding employee motivation at work: a 
Ghanaian Perspective. European Journal of Business and Management, 3(9), 1-
8. 

Denscombe, M. & Larson, P. (2016). Forskningshandboken: För småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (3. Uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 

Dokadia, A., Rai, S., & Chawla, D. (2015). Multigenerational differences in work 
attributes & motivation: An empirical study. Indian Journal of Industrial 
Relations, 81-96. 

Dunbar, A. E., & Kumbhakar, S. C. (1992). An Empirical Investigation of the 
Association of Productivity with Employee Stock Ownership Plans. Journal of 
the American Taxation Association, 14(1), 22.  

Durant, R. F., Kramer, R., Perry, J. L., Mesch, D., & Paarlberg, L. (2006). Motivating 
employees in a new governance era: The performance paradigm revisited. Public 
Administration Review, 66(4), 505-514. 

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of 
management review, 14(4), 532-550. 

Erickson, T. (2008). Plugged in: The generation Y guide to thriving at work. Boston, 
Massachusetts: Harvard Business Review Press. 

Gallus, J., & Frey, B. S. (2016). Awards as non-monetary incentives. Evidence-based 
HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship. 4(1) 81-91. 

Gerhart, B., Rynes, S. L., & Fulmer, I. S. (2009). 6 pay and performance: individuals, 
groups, and executives. The Academy of Management Annals, 3(1), 251-315. 

Giles, T. (2004). Non-Monetary Rewards As part of the remuneration equation. New 
Zealand Management, 51(9), 46–47. 

Gottlieb, M. R. (2017). Motivation. Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC. 

Gottschalg, O., & Zollo, M. (2006). Motivation and the Theory of the Firm. Groupe 
HEC. 

Haeberle, K., Herzberg, J., & Hobbs, T. (2009). Leading the multigenerational work 
force. A proactive approach will cultivate employee engagement and 
productivity. Healthcare Executive, 24(5), 62–67. 

Herbison, G., & Boseman, G. (2009). Here They Come-Generation Y. Are You Ready? 
Journal of Financial Service Professionals, 63(3), 33–34 



65 
  

Herzberg, F. (1968). One more time, how do you motivate employees. Harvard 
business review, 8(1), 86-96. 

Ismiyanti, F., & Mahadwartha, P. A. (2017). Does Employee Stock Ownership Plan 
matter? An empirical note. Investment Management and Financial 
Innovations, 14(3), 381-388. 

Jankowicz, A. D. (2005). Business research projects. 4. uppl. London: Thomson. 

Jones, D. C., & Kato, T. (1993). The scope, nature, and effects of employee stock 
ownership plans in Japan. ILR Review, 46(2), 352-367. 

Joshi, A., Dencker, J. C., Franz, G., & Martocchio, J. J. (2010). Unpacking generational 
identities in organizations. Academy of Management Review, 35(3), 392-414. 

Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2016). Psykologi i organisation och ledning. 4 uppl. 
Lund: Studentlitteratur.  

Krishnaswamy, O. R. & Satyaprasad, B. G. (2010). Business research methods. Mumbai 
[India]: Himalaya Pub. House. 

Kultalahti, S., & Viitala, R. L. (2014). Sufficient challenges and a weekend ahead. 
Journal of Organizational Change Management, 27(4), 569-582. 

Lowe, D., Levitt, K. J., & Wilson, T. (2008). Solutions for Retaining Generation Y 
Employees in the Workplace. Business Renaissance Quarterly, 3(3). 

Lyons, S., & Kuron, L. (2014). Generational differences in the workplace: A review of 
the evidence and directions for future research. Journal of Organizational 
Behavior, 35(S1), S139-S157. 

Lundahl, U. & Skärvad, P. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Martin, C. A. (2005). From high maintenance to high productivity: What managers 
need to know about Generation Y. Industrial and commercial training, 37(1), 
39-44. 

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological review, 50(4), 370. 

Mathe, H., Pavie, X. & O’Keefe, M. (2012). Valuing People to Create Value: An 
Innovative Approach to Leveraging Motivation at Work. Singapore: World 
Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 

McClelland, D. C. (1987). Human motivation. CUP Archive. 



66 
  

McCrindle, M. (2006). New generations at work: Attracting, recruiting, retaining 
and training generation Y. the ABC of XYZ. 

Meuse, K. P. D., & Mlodzik, K. J. (2010). A Second Look at Generational Differences in 
the Workforce: Implications for HR and Talent Management. People & 
Strategy, 33(2), 50–58. 

Morrell, D. L. (2011). Employee perceptions and the motivation of nonmonetary 
incentives. Compensation & Benefits Review, 43(5), 318-323. 

Ng, E. S., & Gossett, C. W. (2013). Career choice in Canadian public service: An 
exploration of fit with the millennial generation. Public Personnel Management, 
42(3), 337-358. 

Ng, E. S., & McGinnis Johnson, J. (2015). Millennials: Who are they, how are they 
different, and why should we care. The multigenerational workforce: Challenges 
and opportunities for organisations, 121-137. 

Ng, E. S., Schweitzer, L., & Lyons, S. T. (2010). New generation, great expectations: A 
field study of the millennial generation. Journal of business and 
psychology, 25(2), 281-292. 

Parry, E., & Urwin, P. (2011). Generational differences in work values: A review of 
theory and evidence. International journal of management reviews, 13(1), 79-96. 

Patton, M. Q. (2015). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory 
and practice (4 uppl.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. 

Pinder, C. C. (2014). Work motivation in organizational behavior. Psychology Press. 

Porter, T.H., Gerhardt, M. W., Fields, D & Bugenhagen, M. (2019) An exploratory study 
of gender and motivation to lead in millennials, The Journal of Social 
Psychology, 159(2), 138-152, DOI: 10.1080/00224545.2019.1570902 

Robbins, S. P.& Judge, T., A., (2014). Essentials of organizational behavior (12 uppl., 
global ed.). Harlow: Pearson Education. 

Robbins, S. P. & Judge, T. A., (2015). Organizational behavior (16 uppl., global ed.). 
Boston: Pearson. 

Roberts, B. W., Edmonds, G., & Grijalva, E. (2010). It is developmental me, not 
generation me: Developmental changes are more important than generational 
changes in narcissism—Commentary on Trzesniewski & Donnellan 
(2010). Perspectives on Psychological Science, 5(1), 97-102. 

Roche, W. J., & MacKinnon, N. L. (1970). Motivating people with meaningful 
work. Harvard Business Review, 48(3), 97-110. 



67 
  

Rupietta, K., & Beckmann, M. (2018). Working from Home. Schmalenbach Business 
Review (SBR), 70(1), 25–55.  

Ryan, A. M., & Wessel, J. L. (2015). Implications of a changing workforce and 
workplace for justice perceptions and expectations. Human Resource 
Management Review, 25(2), 162-175. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic 
definitions and new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), 
54-67. 

Rynes, S. L., Gerhart, B., & Minette, K. A. (2004). The importance of pay in employee 
motivation: Discrepancies between what people say and what they do. Human 
Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business 
Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of 
Human Resources Management, 43(4), 381-394. 

Sadri, G., & Bowen, R. C., (2011). Meeting EMPLOYEE requirements: Maslow’s 
hierarchy of needs is still a reliable guide to motivating staff. Industrial 
Engineer: IE, 43(10), 44–48. 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2016). Research Methods for Business 
Students (7 uppl.). Essex: Pearson Education Limited 

Shin, J., & Grant, A. M. (2019). Bored by Interest: How Intrinsic Motivation in One 
Task Can Reduce Performance on Other Tasks. Academy of Management 
Journal, 62(2), 415-436. 

Silverman, M. (2004). Non-financial recognition. The Most Effective of Rewards. 
Brighton: Institute for Employment Studies. 

Simms, J. (2007). Beyond the Fringe. People Management, 13(7), 14–15. 

Smola, K. W., & Sutton, C. D. (2002). Generational Differences: Revisiting 
Generational Work Values for the New Millennium. Journal of Organizational 
Behavior, 23(4), 363–382.  

Sonawane, P. (2008). Non-monetary Rewards: Employee Choices & Organizational 
Practices. Indian Journal of Industrial Relations, 44(2), 256–271 

Srivastava, M., & Banerjee, P. (2016). Understanding gen Y. Journal of Management 
Research (09725814), 16(3) 

Steers, R. M., Mowday, R. T., & Shapiro, D. L. (2004). The future of work motivation 
theory. Academy of Management review, 29(3), 379-387. 

Steyn, G. M. (2002). A theoretical analysis of educator motivation and morale. 
Educare, 31(1_2), 82-101. 



68 
  

Thomas, K. W. (2009). The Four Intrinsic Rewards That Drive Employee 
Engagement. Ivey Business Journal, 73(6), 9 

Thunnissen, M., Boselie, P., & Fruytier, B. (2013). A review of talent management: 
‘infancy or adolescence?’. The international journal of human resource 
management, 24(9), 1744-1761. 

Tubey, R., Kurgat, A., & Kipkemboi, J. R. (2015). Employment expectations among 
generation-Y employees in Kenya a case of 4Th year finalists, Moi University. 

Twenge, J. M. (2010). A review of the empirical evidence on generational differences in 
work attitudes. Journal of Business and Psychology, 25(2), 201-210. 

Twenge, J. M. (2013). The evidence for generation me and against generation 
we. Emerging Adulthood, 1(1), 11-16. 

Twenge, J. M. (2014). Generation me-revised and updated: Why today's young 
Americans are more confident, assertive, entitled--and more miserable than 
ever before. Simon and Schuster. 

Twenge, J. M., & Kasser, T. (2013). Generational changes in materialism and work 
centrality, 1976-2007: Associations with temporal changes in societal insecurity 
and materialistic role modeling. Personality and Social Psychology 
Bulletin, 39(7), 883-897. 

Twenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman, B. J., & Lance, C. E. (2010). Generational 
differences in work values: Leisure and extrinsic values increasing, social and 
intrinsic values decreasing. Journal of management, 36(5), 1117-1142. 

Vesterinen, P-L. (2011) Y-sukupolvi työ(elämä)ssä [Power-point presentation] 
Johtamistaidon Opisto, JTO. Utan ort, 25.11.2011. Tillgänglig: 
https://docplayer.fi/975847-Y-sukupolvi-tyo-elama-ssa.html Hämtad: 
9.10.2019 

Welbourne, T. M., Balkin, D. B., & Gomez-MejiaE, L. R. (1995). Gainsharing and 
Mutual Monitoring: A Combined Agency-Organizational Justice Interpretation. 
Academy of Management Journal, 38(3), 881–899. 

Woodruffe, C. (2006). Employee engagement. British journal of administrative 
management 50, 28-29 

Wong, M., Gardiner, E., Lang, W., & Coulon, L. (2008). Generational differences in 
personality and motivation: do they exist and what are the implications for the 
workplace? Journal of managerial psychology, 23(8), 878-890. 



69 
  

BILAGA 1 INTERVJUGUIDE  

Information om längden på intervjun, tillvägagångssättet, frivillighet, inspelning, 

datahantering, datasäkerhet och anonymitet. 

Bakgrundsinformation 

1. Berätta kort om dig själv och din bakgrund: Ålder, utbildning, nuvarande 

arbetsplats, hur länge har du varit hos din nuvarande arbetsgivare? 

2. Hur länge har du varit heltid i arbetslivet?  

3. Hur kommer det sig att du jobbar hos din nuvarande arbetsgivare? 

Generation Y i arbetet 

4. Berätta om din arbetsplats. 

5. Kan du beskriva vad du gör i ditt arbete?  

6. Hur skulle du beskriva dig själv som arbetstagare? 

7. Hur upplever du din arbetsplats? 

8. Hur arbetar du bäst? Med vem, vad, hur, när? 

Motivation hos generation Y i arbetet 

9. Vad motiverar dig i arbetet? 

10. Hur förhåller du dig till feedback i ditt arbete?  

11. Hur viktig del av ditt liv är ditt arbete för dig? Fritid/Arbete balans? 

12. Anser du att lönen är en viktig motiverande faktor för dig? 

13. Hurdan företagskultur motiverar dig? 

14. Hur viktigt är det för dig att det finns utvecklingsmöjligheter på din arbetsplats? 

15. Är det viktigt för dig att du har en möjlighet att själv påverka ditt arbete 

(exempelvis gällande sätt att arbeta?) 



70 
  

16. Hur känner du att dina behov när det kommer till din motivation blir bemötta 

på din arbetsplats? 

Framtiden 

17. Hurdana framtidsplaner har du? 

18. Känner du att din motivation kommer att upprätthållas i ditt nuvarande arbete 

om 5 år, 10 år? Vad krävs för att det ska ske? 


