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Det skrivs mycket i media om den nya generationen 80-talisterna som 
är på väg in på arbetsmarknaden. De skiljer sig från tidigare 
generationer genom att vilja självförverkliga sig själva samtidigt som 
de vill ha en hög lön och ett trivsamt arbete. Utifrån Self-
Determination teorin som bygger på de tre psykologiska behoven 
autonomi, kompetens och relaterande är syftet med denna studie att 
undersöka om det som skrivs i media stämmer med vad som faktiskt 
motiverar 80-talister till arbete. En enkät genomfördes med 72 
undersökningsdeltagare. Resultatet visade på ett signifikant samband 
mellan yttre motivation och arbetsmotivation. Resultatet motsäger den 
populistiska litteraturen och även Self-Determination teorin till viss 
del. Samtidigt visar tidigare forskning på att pengar anses vara en bra 
motivator för dem som behöver eller värderar det tillräckligt högt, 
vilket skulle kunna gälla gruppen 80-talister.  

 
Många talar idag om 80-talisterna som den nya generationen förvärvsarbetare som är på 
väg in på arbetsmarknaden (Parment, 2008; Fürth, 2008). Det finns för närvarande en 
mängd populistisk litteratur på området som handlar om 80-talisterna, även kallade 
Generation Y i litteraturen. Många artiklar och böcker som finns handlar i stor 
utsträckning om hur arbetsgivarna ska hantera och förändra sina organisationer så att de 
ska passa 80-talisterna, men det skrivs också mycket om hur 80-talister är jämfört med 
tidigare generationer (Dittmann, 2005). Enligt Parment (2008) är 80-talister kräsna och 
krävande. De har vuxit upp med andra värderingar och beteenden än de som växte upp 
på 40- och 50-talet i Sverige. Fürth (2008) menar att 80-talisterna har haft en längre 
barn- och ungdomstid än någon tidigare generation, samtidigt har de i snitt längre 
utbildningar, har sett mer av världen och är mer informerade än vad tidigare 
generationer var när de började arbeta som unga. Vidare skriver Fürth att 80-talisterna 
satsar på att få ett roligt och intressant arbete, med trevliga arbetskamrater, men även 
lön och trygghet är viktigt för dem. Enligt Fürth vill de ha allt, det innebär att en bra lön 
eller trygghet inte kan ersättas med intressanta arbetsuppgifter eller sämre sociala 
relationer på arbetet utan 80-talisterna vill helst att deras arbete ska gå att likställa med 
deras fritidsintressen. I många populistiska böcker och artiklar går det att läsa att 80-
talisterna strävar efter att självförverkliga sig själva, att sociala nätverk är viktiga för 
dem och att de ifrågasätter det mesta (Fürth, 2008; Magnergård Bjers, 2007; Parment, 
2008; Vene, 2008 & Åhlander, 2004). I förhållande till den populistiska litteraturen kan 
denna studie antingen stärka det populistiska perspektivet eller ge en alternativ 
förklaring till vad det är som ger 80-talister arbetsmotivation.  
 
Det finns flera självklara orsaker till varför människor arbetar. Arbete ger en källa till 
inkomst, en källa till aktivitet och stimulering, en källa till sociala kontakter, en mening 
för att strukturera tiden och en källa till självförverkligande (Furnham, 1997). Nästan 
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alla som arbetar väljer att arbeta för den medvetna och den omedvetna belöningen det 
ger dem. Människor upplever dock olika intensitet och former av motivation för att 
arbeta. Till exempel så anses pengar vara en bra motivator för dem som behöver eller 
värderar det tillräckligt högt. Ju större behov av något desto större motivationskraft. 
Pengar har därmed störst inverkan när det ger en märkbar effekt, ett exempel är stora 
klumpsummor så som bonusar som får människor att må bättre för stunden när de 
känner att de kan leva i tillfällig lyx (Furnham, 1997).  
 
Vidare skriver Furnham att om pengar är en kraftfull motivationskraft eller ger 
tillfredsställelse så borde inte forskningen ständigt visa på att det inte finns något 
samband mellan förmögenhet och lycka. Enligt Furnham finns det fyra orsaker till 
varför det är på det här sättet; anpassning, jämförelse, alternativ och oro. Anpassning 
innebär att även fast människor tenderar att känna sig lyckligare och gladare precis efter 
till exempel en löneökning så sker det relativt snabbt en anpassning till den nya lönen 
och effekten försvinner förhållandevis fort och glädjen över löneökningen avtar. 
Jämförelse handlar om att människor i jämförelse med andra definierar sig själva som 
förmögna, problemet uppstår dock när människor till exempel flyttar in i ett rikare 
bostadsområde och när de jämför sig med sina nya grannar finns det alltid någon som är 
rikare än dem själva vilket leder till att de inte längre ser sig som förmögna. Alternativ 
handlar om den minskade marginalnyttan för pengar, vilket innebär att när människor 
köper mer och mer saker så tappar pengarna till slut i värde vilket innebär att andra 
saker så som frihet och äkta vänskap kommer att värderas högre. Oro är den sista 
orsaken till varför sambandet mellan förmögenhet och lycka uteblir och det handlar om 
att en ökad inkomst leder till en förflyttning från oron över att inte ha tillräckligt med 
pengar till mer okontrollerade aspekter av livet som till exempel självutveckling. Detta 
kan uppstå på grund av att pengar är associerat med en känsla av kontroll över ens öde, 
medan till exempel självutveckling inte ger samma känsla av kontroll vilket skapar en 
ökad oro (Furnham, 1997). 
 
Som motivator är känslan av att ha pengar kortlivad och dessutom har pengar mindre 
effekt ju mer komfortabla människor är. Tjänar människor således en anständig lön är 
värdet av andra arbetsrelaterade förmåner större som till exempel arbetskamrater och 
uppmuntran av chefen (Furnham, 1997), vilka kan ses som inre motivationsfaktorer 
(Reeve, 2008). En definition av arbetsmotivation är att den kan ses som en uppsättning 
kraftfulla förmågor som har sitt ursprung inom såväl som utanför individen.  Det är en 
psykologisk process som följer av det ömsesidiga samspelet mellan individen och 
omgivningen och som påverkar en persons val, ansträngning och uthållighet i arbetet 
(Latham & Ernst, 2006).  
 
Inre motivation tenderar att vara mer bestående över tid jämfört med yttre motivation 
(Ryan & Deci, 2000) och enligt definitionen av arbetsmotivation bör inre motivation 
således vara det som arbetsgivare främst strävar efter hos sin personal. Eftersom 
människor har en medfödd benägenhet att söka efter nya utmaningar för att utvidga och 
öva upp sin egen kapacitet till att ständigt utvecklas och lära sig något nytt (Ryan & 
Deci, 2000) så är människor som drivs av inre motivation mer nyfikna, gladare och mer 
motiverade än människor som drivs av yttre motivation.  Vidare krävs det att individer 
som drivs av yttre motivation ständigt blir belönade för att hålla deras motivation vid 
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liv, medan individer som styrs av inre motivation bibehåller motivationen så länge som 
intresset för aktiviteten finns kvar (Ryan & Deci, 2000).  
 
Inre och yttre motivation 
Inre motivation handlar om medfödda benägenheter att engagera självets intresse och 
utveckla självets kapacitet. Genom att engagera självets intresse samtidigt som svåra 
utmaningar bemästras ökar självets kapacitet (Deci & Ryan, 1985). Detta uppstår 
spontant från de psykologiska behoven och det medfödda behovet av utveckling. När 
människor drivs av inre motivation agerar de utifrån intresse, för att det är roligt och för 
känslan som uppstår av utmaningen. Detta beteende uppstår helt frivilligt och styrs 
således inte av några yttre faktorer så som lön eller andra belöningar (Reeve, 2008).  
 
Ett annat sätt människor kan motiveras på är genom yttre motivation. Yttre motivation 
uppstår från miljömässiga drivkrafter och konsekvenser som belöningar, förmåner, 
bestraffningar och status. Det innebär att människor blir påverkade och motiverade av 
yttre faktorer i den sociala kontexten, det vill säga av sin omgivning. Istället för att 
engagera sig i en aktivitet för att uppleva den inneboende tillfredsställelsen det kan 
medföra, uppstår yttre motivationsfaktorer från någon konsekvens som är skild från 
själva aktiviteten (Ryan & Deci, 2000). Skillnaden mellan inre och yttre motivation 
handlar om ifall en viss aktivitet utförs för att en person tycker det är roligt och 
intressant och vill delta eller för att yttre konsekvenser påverkar personens agerande. De 
yttre motivationsfaktorerna som i störst utsträckning påverkar den inre motivationen 
negativt är de som kan kopplas till kontroll, vilket kan ses som det största hotet mot den 
inre motivationen då autonomin försvinner (Ryan & Deci, 2000). Vidare är det 
omdiskuterat huruvida belöningar påverkar den inre motivationen eller ej. I en meta-
analys fann forskarna att verbala belöningar från till exempel chefen påverkar 
motivationen positivt, medan materiella belöningar i form av till exempel lön och 
bonusar hade en negativ påverkan på den inre motivationen (Deci, Koestner & Ryan, 
1999)  
 
Jämförelser som gjorts mellan människor som drivs av inre respektive yttre motivation 
visar på att människor som drivs av inre motivation har fler intressen, upplever mer 
spänning och har ett ökat självförtroende vilket visar sig både som förbättrad prestation, 
varaktighet och kreativitet (Deci & Ryan, 1990) och som ökad livskraft (Nix, Ryan, 
Manly & Deci, 1999), självförtroende (Deci & Ryan, 1995; refererad i Ryan & Deci, 
2000) och allmänt välbefinnande (Ryan, Deci & Grolnick, 1995; refererad i Ryan & 
Deci, 2000) än de som drivs av yttre motivation.  
 
Psykologiska behov 
Begreppet behov har kommit att användas i två specifika former och definitioner. Den 
första, och vanligaste definitionen är att ett behov ses som en motiverande kraft som 
innefattar en individs mål, medvetna vilja, önskan eller motiv (Ryan, 1995). Sett ur 
detta perspektiv så blir behov behandlade som individberoende variabler, med styrkan 
på just den specifika individens behov (Baard, Deci & Ryan, 2004).  Den andra 
definitionen av behov handlar om grundläggande behov där behov ses som näring 
(oavsett om det är psykologiska eller fysiologiska) som är väsentliga för vår överlevnad, 
utveckling och integritet (Ryan, Sheldon, Kasser & Deci, 1996; refererad i Ryan & 
Deci, 2000). Detta perspektiv menar att behov snarare är medfödda än inlärda. För att 
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vara ett behov och inte en önskan ska tillfredsställelsen som upplevs vara associerad 
med människors utveckling och hälsa, om tillfredsställelsen inte är associerad med ett 
sådant utfall är det endast en önskan. Detta är en viktig poäng eftersom en del av 
människors önskningar (som enligt den första definitionen skulle räknas som behov) har 
visat sig vara skadliga eller kontraproduktiva (Kasser & Ryan, 1996). Utifrån det här 
sista perspektivet är det ologiskt och olämpligt att betrakta något som ett mänskligt 
behov om det har skadliga konsekvenser för människor (Baard et al., 2004).  I denna 
studie används den sista definieringen då studien nämner mänskliga behov.  
 
Människan har tre psykologiska behov; autonomi, kompetens och relaterande. Dessa tre 
behov behövs för vår psykologiska hälsa och anses vara medfödda. Att bara ha ett eller 
två av behoven uppfyllda är inte tillräckligt för att tillfredsställa vår psykologiska hälsa 
enligt Self-Determination teorin (Deci & Ryan, 2000). När en aktivitet involverar våra 
psykologiska behov känner människor ett intresse. När en aktivitet tillfredställer våra 
psykologiska behov upplever människor stor tillfredställelse (Reeve, 2008). Den 
underliggande motiverande faktorn till varför människor engagerar sig i en aktivitet är 
för att de vill involvera och tillfredställa sina psykologiska behov. Enligt Self-
Determination teorin kan dessa tre behov bli tillfredsställda genom att människor deltar 
i en mängd olika beteenden som kan skilja sig åt bland olika individer och som även 
skiljer sig åt i olika kulturer, men oavsett så är tillfredsställelsen väsentlig för en 
hälsosam utveckling och välbefinnande för alla individer oavsett kultur (Deci & Ryan, 
2000; Deci et al., 2001).  
 
Teori  
Self-determination teorin (SDT) arbetades fram av professorerna Edward L. Deci och 
Richard M. Ryan vid University of Rochester i USA på 1980 talet (Deci & Ryan, 2008) 
Teorin inriktar sig på mänsklig motivation och personlighet inom den sociala kontexten 
(Ryan & Deci, 2000) och bygger på de tre inre psykologiska behoven autonomi, 
kompetens och relaterande (Ilardi, Leone, Kasser & Ryan, 1993). Den mest centrala 
distinktionen inom teorin görs mellan självbestämmande och kontrollerande motivation 
(Deci & Ryan, 2008). Självbestämmande handlar om att en person gör något utifrån sin 
egen fria vilja. Ett exempel på självbestämmande motivation är den inre, men även 
identifikation och integrering som är olika typer av yttre motivation hör hit (Ryan & 
Deci, 2008). När människor engagerar sig i en aktivitet för att de finner den intressant, 
till exempel, arbetar för att det är roligt så drivs de av en inre motivation som således är 
självbestämmande.  
 
I kontrast till den självbestämmande motivationen är den kontrollerande och den 
handlar om att människor gör något för att de känner sig pressade. De upplever en 
känsla av att de måste delta i en viss aktivitet, de drivs således av en yttre motivation, 
med en låg grad av självbestämmande, hit hör kontroll och introjektion av de yttre 
motivationstyperna (Ryan & Deci, 2008). SDT menar att självbestämmande och 
kontrollerande motivation skiljer sig åt gällande deras underliggande regulatoriska 
processer och i vilken grad beteendet har blivit internaliserat och integrerat (Deci & 
Ryan, 2000). Med internaliseringen menas att människor tar in en värdering eller 
reglering, och integrering innebär ytterligare omvandling av regleringen till individens 
egen så att värderingen därefter kommer att komma inifrån individen själv (Ryan & 
Deci, 2000). Vidare menar teorin även att beteenden kan karaktäriseras i termer av i 
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vilken grad de är självbestämmande eller kontrollerande. Självbestämmande och 
kontrollerande motivation är båda avsiktliga och tillsammans står de i kontrast till 
amotivation, som innebär att en person helt saknar avsikt och motivation (Gagné & 
Deci, 2005). Enligt SDT bygger teorin på ett kontinuum där en persons motivation kan 
förändras och byta riktning. En person kan gå från att vara omotiverad och passiv till att 
göra något för en belöning eller utifrån sitt eget intresse. Att en persons motivation 
förändras och beteendet byter riktning kan ske när som helst och hur som helst utifrån 
kontinuumet som sträcker sig från omotiverad till yttre motivation och vidare till den 
inre motivationen (Deci & Ryan, 2002).  
 
Vidare bygger SDT på de tre inre psykologiska behoven autonomi, kompetens och 
relaterande. När dessa behov är uppfyllda på arbetsplatsen genererar det i större 
tillfredsställelse, prestation och generellt välmående (Ilardi et al., 1993). 
 
      Autonomi. 
Autonomi betyder självbestämmande, människor vill känna att de själva bestämmer och 
väljer vad de vill göra. De vill ha friheten att kunna sätta sina egna mål och bestämma 
vad som är viktigt för dem och hur de vill spendera sin tid. När människor upplever 
denna frihet får de sitt behov av autonomi tillfredställt (Deci & Ryan, 1985). För att 
motivera andra genom att tillfredställa deras behov av autonomi krävs att människor 
kan ta andra personers perspektiv och att de värderar aktiviteter som ger denna person 
möjligheter att växa som människa (Reeve, 2008). Kontrollerande är motsatsen till 
autonomistödjande. När aktiviteten blir väldigt kontrollerande minskar lusten till att 
utöva aktiviteten och det kan till slut helt döda den inre motivationen. Människor som är 
autonomistödjande när de motiverar andra, motiverar genom att tillfredställa deras inre 
motivation. Människor som är kontrollerande motiverar andra genom att använda yttre 
motivationsfaktorer för att få dem att göra som de vill, med belöningar eller 
bestraffningar (Reeve, 2008).  
 
      Kompetens. 
Alla strävar efter och vill vara kompetenta. Alla har en strävan att interagera effektivt 
med sin omgivning, det gäller alla aspekter i livet, i skolan, på jobbet, i relationer, under 
fritid och i sportsammanhang (Reeve, 2008). Människor vill utveckla sina färdigheter 
och förbättra sin kapacitet, talang och potential. När de har chansen vill de hela tiden bli 
bättre. Människor har ett behov av att känna sig kompetenta (Deci & Ryan, 1985). När 
de får det behovet tillfredställt mår de bra. Utmaningar, klar struktur och hög tolerans 
för misslyckanden från andra i omgivningen är nyckelelement som involverar 
människors behov av kompetens. Det viktigaste för människor för att de ska känna sig 
kompetenta är positiv återkoppling och att de uppfattar en utveckling i det de gör eller 
den aktivitet de utför. Det är svårt att uppfatta om människor är kompetenta eller 
inkompetenta när de utför en uppgift eller en aktivitet, det är därför den positiva 
återkopplingen är så viktig. Återkoppling kommer från en eller fler av dessa fyra källor: 
Uppgiften i sig, jämföra sitt resultat med sina tidigare resultat, jämföra sitt resultat med 
andras eller återkoppling från andra (Reeve, 2008). 
 
      Relaterande. 
Människor har ett behov av att tillhöra ett sammanhang. Alla strävar efter social 
interaktion, alla vill ha vänner och meningsfulla relationer. Människor vill att andra ska 
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förstå dem som individer och de vill att andra ska acceptera dem som de är. Relaterande 
är människans psykologiska behov av att knyta nära emotionella band och involvera sig 
i nära relationer med andra människor. Människor dras till andra människor som bryr 
sig om dem och aktar sig för människor i omgivningen som vill dem illa eftersom de 
inte tillfredställer deras behov (Ryan, 1995). Relaterande är viktigt för människans 
motivation eftersom människor fungerar bättre, är mer motståndskraftiga mot stress och 
har färre psykologiska svårigheter när deras relationer tillfredställer behovet av 
relaterande (Lepore, 1992; Osterman, 2000; Ryan, Stiller & Lynch, 1994; Windle, 1992 
refererad i Reeve, 2008).  
 
En viktig aspekt av SDT är att den föreslår att yttre motivation kan variera till i vilken 
grad den är självbestämmande eller kontrollerande (Gagné & Deci, 2005). Enligt teorin 
finns det fyra olika varianter av yttre motivation där graden av självbestämmande skiljer 
dem åt (Reeve, 2008). 
 
       Kontroll. 
Detta är den klassiska formen av yttre motivation där människors beteende är 
kontrollerat av specifika yttre omständigheter. Det innebär att beteendet styrs utifrån 
belöning eller genom att uppfylla yttre krav, vilket ger en mycket låg grad av 
självbestämmande. Enligt teorin är denna typ av yttre motivation den mest 
kontrollerande formen (Deci & Ryan, 2000).   
 
       Introjektion. 
Introjektion innebär att motivationen och ett beteende styrs utifrån de normer som finns 
runt omkring oss. Yttre information tas in och formar ett beteende, vilket kan jämföras 
med att en person bär andra personers värderingar inom sig, inte sina egna, här finns en 
relativt hög grad av kontroll (Reeve, 2008).  Introjektion har delvis en internalisering 
där regleringen ligger inom personen, men har inte riktigt blivit en integrerad del av 
motivation, kognition och känslor som utgör självet. Eftersom introjektion inte har blivit 
en del av självet är således inte beteende i särskilt hög grad självbestämmande (Ryan & 
Deci, 2000)  
 
       Identifikation. 
Identifikation innebär att personen frivilligt accepterar en yttre tanke eller ett beteende 
och identifierar sig med denna för att det ses som viktigt och användbart, ett beteende 
överförs på individen vilket leder till ett relativt självbestämmande beteende (Reeve, 
2008). Genom att identifiera sig med en yttre tanke eller ett beteende har människor en 
mer internaliserad reglering eftersom de i princip har accepterat tanken som sin egen 
eller beteendet som sitt eget. Till exempel, om människor identifierade sig med vikten 
av att träna regelbundet för deras egen hälsa och välbefinnande så skulle de träna med 
mera viljestyrka, deras beteende skulle då komma närmare att bli en del av deras egen 
identitet (Ryan & Deci, 2000). 
 
       Integrering. 
Detta är den mest självbestämmande typen av yttre motivation där värderingar och 
beteende integreras med individens värderingar och behov och blir ett med individen. 
Därmed är detta den mest kompletta internaliseringen av yttre motivation (Ryan & 
Deci, 2000). 
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Tidigare forskning 
De psykologiska behoven är medfödda och det innebär att alla människor har ett behov 
av att få dem uppfyllda, dock kan detta behov variera i stor utsträckning (Baard et al., 
2004). En anledning till att de psykologiska behoven anses vara av stor vikt är för att 
när dessa behov är tillfredsställda så genererar de i positiva resultat så som 
arbetsmotivation. Om de psykologiska behoven inte är tillfredsställda kan det leda till 
negativa resultat så som låg arbetsmotivation (Baard et al., 2004).  Flera studier har 
studerat hur organisationer kan använda tillfredsställelsen av de grundläggande 
psykologiska behoven som SDT förespråkar för att predicera motivation och anpassning 
till arbetsplatsen. Arbetsplatser som ger en möjlighet till tillfredsställelse av behoven 
underlättar både arbetet och psykologiskt välmående hos individerna ökar (Baard et al., 
2004; Deci et al., 2001; Lynch Jr, Ryan & Plant, 2005). I en studie av Ilardi et al. (1993) 
undersökte forskarna en grupp fabriksarbetare. Resultatet av studien visade att de 
arbetare som upplevde en större tillfredsställelse av de psykologiska behoven 
rapporterade även att de hade en högre självkänsla och färre symtom på ohälsa än deras 
arbetskamrater som upplevde en lägre tillfredsställelse av behoven.  
 
Vansteenkiste et al. (2007) studerade inre och yttre arbetsmotivation i relation till de tre 
psykologiska behoven. Resultatet av studien visade på ett negativt signifikant samband 
mellan ålder och tillfredsställelse, vilket innebär att ju yngre en person är desto lägre 
tillfredsställelse upplever de på sitt arbete. Vidare visade forskningen på att personer 
som var externt inriktade var associerade med lägre positiva resultat utifrån arbetet. 
Dessa personer rapporterade även att de kände sig utmattade, upplevde en kortlivad 
tillfredsställelse, var mindre nöjda med sina liv och upplevde mer konflikter mellan sina 
arbeten och sina familjeliv. Detta berodde enligt forskarna på en låg tillfredsställelse av 
de psykologiska behoven, vilket resulterade i att dessa personer uppfattade sina arbeten 
som mindre positiva och icke anpassningsbara (Vansteekiste et al., 2007). Dessa resultat 
stämmer väl överrens med SDTs påstående om att ett starkt fokus på pengar och 
materialistiska saker minskar tillfredsställelsen av de grundläggande behoven för 
autonomi, kompetens och relaterande (Ryan, 1995). Personer med ett inre fokus som 
strävade efter att öka sin självkänsla, kapacitet och sina sociala relationer upplevde 
däremot en högre grad av tillfredsställelse av de psykologiska behoven på arbetet 
(Vansteekiste et al., 2007).    
 
I en studie av Montana och Lenaghan (1999) jämfördes sex motivationsfaktorer för 
arbete mellan fyra generationsgrupper; Generation X (70-talister), Generation Y (80-
talister), ”baby-boomer” (50-talister) och ”pre-boomer” (40-talister). Resultatet visade 
på att det inte fanns någon skillnad mellan generationerna. Generation X och Y hade 
identisk ranking av sina topp sex motivationsfaktorer för arbete, vilket var i linje med 
vad de äldre generationerna, ”baby-boomer” och ”pre-boomer” också hade (refererad i 
Macky, Gardner & Forsyth, 2008). Även en omfattande australiensisk studie (Hart et 
al., 2003) visade att mönstret i relation sammankopplat till ledarskap, 
organisationsklimat och attityd till arbete så som engagemang var nästintill detsamma 
för Generation X som för ”baby-boomers” (refererad i Macky et al., 2008). Enligt dessa 
studier finns det således ingen skillnad mellan generationer, utan det är snarare så att det 
är troligare att det finns större skillnader mellan individer i en och samma generation än 
att det finns generationsskillnader dem emellan (Wong et al., 2008).   
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Det finns inte mycket tidigare forskning kring Generation Y och arbetsmotivation, och 
den forskning som finns på området går isär. I en artikel av Broadbridge, Maxwell och 
Ogden (2007) studerade forskarna upplevelser, uppfattningar och förväntningar hos 
Generation Y inom den Brittiska detaljhandeln. Resultaten från studien stärker det som 
tidigare forskning visat på inom samma område, nämligen att Generation Y har 
beskrivits som välutbildade, självsäkra, passionerade, socialt medvetna och med en hög 
integritet (Retail Merchandiser, 2003). Generation Y anses också vara tekniskt kunniga, 
oberoende, självständiga och ha ett entreprenörstänkande (Martin, 2005). Morton 
(2002) hävdar att Generation Y vill ha jobb som tillhandahåller utbildning, rättvis 
ersättning och en positiv företagskultur. De vill ha chefer som är öppna och positiva och 
som stärker dem (Refererad i Broadbridge et al., 2007). De gillar förändring och 
osäkerhet, utmanande arbete och kreativa uttryck, och hatar micro-ledarskap (Morton, 
2002; refererad i Broadbridge et al., 2007). Vidare menar Martin (2005) att Generation 
Y vill ha tydliga riktlinjer och stöd från chefen, men de kräver också frihet och 
flexibilitet för att genomföra uppgifter på sitt eget sätt och i sin egen takt. För att 
motiveras till arbete drivs Generation Y således av både inre och yttre motivation enligt 
forskningen, där till exempel utbildning, positiv företagskultur, frihet och passion faller 
in under de inre motivationsfaktorerna och rättvis ersättning (lön, bonusar) ses som en 
yttre motivationsfaktor (Reeve, 2008).  
 
Syfte 
Utifrån den populistiska litteraturen som finns och som dominerar på området är syftet 
med den här studien att undersöka vad det är som ger en 80-talist arbetsmotivation. Om 
det är inre eller yttre motivationsfaktorer som styr deras arbetsmotivation.  Eftersom det 
finns relativt lite forskning på området är det intressant att undersöka om det ligger 
någon sanning i det som skrivs i den populistiska litteraturen, om 80-talister vill 
självförverkliga sig själva eller om lönen trots allt, kanske är viktigare i valet av arbete.   
 
Min frågeställning är således; Vad är det som ger en 80-talist arbetsmotivation, är det 
inre eller yttre motivationsfaktorer som styr motivationen?  Vidare, då tidigare studier 
har visat på ett samband mellan ålder, kön och motivation (Vansteenkiste et al., 2007) 
studeras även påverkan av dessa faktorer rent explorativt.   

 
 

M e t o d 
 

En enkät delades ut för att undersöka om individer födda på 1980-talet motiveras av inre 
eller yttre motivation i deras arbete. En individs inre motivation definierades utifrån de 
grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och relaterande, medan en 
individs yttre motivation definieras som en yttre belöning i form av lön.  
 
Undersökningsdeltagare  
Urvalet utgjordes av 100 personer födda på 80-talet, det vill säga mellan åren 1980-
1989.  Av de totalt 100 personer som blev kontaktade via mail svarade 72 personer på 
enkäten, 48 kvinnor och 24 män. Medelåldern bland kvinnorna var 24.19 år (SD=2.23) 
och för männen var medelåldern 23.33 år (SD=1.90).  Deltagarna hade varierad 
sysselsättning och utbildningsnivå. Ett krav som ställdes på undersökningsdeltagarna 
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var att de skulle arbeta. Deltagarnas genomsnittliga arbetslängd visade sig vara 4.00 år 
(SD=3.16).  
 
Bortfallet berodde troligen främst på tidsbrist hos deltagarna, men även glömska kan ha 
varit en bidragande faktor då enkäten skulle besvaras via mail och ett mail blir lätt ett i 
mängden och glöms således lätt bort. 
 
Material 
Det material som ingick i studien var en enkät som bestod av två delar. Enkäten bestod 
av totalt 30 frågor, varav den första delen bestod av fem bakgrundsfrågor. Fråga sex var 
en fråga som mätte yttre motivation ”Lönen är viktig för min arbetsmotivation”. 
Därefter kom några allmänna frågor om upplevd motivation på arbetsplatsen, frågorna 
sju till nio. Ett exempel på en sådan fråga var; ”Mitt arbete är viktigt för mig” (Hallman 
& Paulsson, 2009). Den andra delen var en enkät som är utvecklad för att studera Self-
Determination teorin, Basic Psychological Needs Scale (BPNS), en skala som avser att 
mäta den allmänna tillfredsställelsen av de tre grundläggande psykologiska behoven, 
där arbetsplatsen är inkluderad (Deci & Ryan, 2000).  Svaren värderades med en 
sjugradig likertskala där ett motsvarade ”instämmer inte alls” och sju motsvarade 
”instämmer helt”. Enkäten översattes i en tidigare C-uppsats från engelska till svenska, 
vidare från svenska till engelska igen av en svensk som varit bosatt och arbetat i 
England i femton år (Hallman & Paulsson, 2009). Genom att Hallman och Paulsson 
använde sig av en ”back translation” minimerades risken för att språkliga skillnader 
skulle påverka svaren. En av frågorna var dock svårförstålig trots användningen av en 
”back translation” och därmed plockades den bort. Efter översättning lät frågan, ”De 
flesta dagar upplever jag en känsla av kompetens från att arbeta” (fråga 13 i den 
engelska versionen BPNS).  
 
Basic Psychological Needs Scale (BPNS) är en enkät som i originalversion består av 21 
frågor, fördelade på tre subskalor. Autonomi mäts i sju frågor, kompetens i sex frågor 
och relaterande i åtta frågor. Den fråga som var svårförståelig och som plockades bort 
tillhörde subskalan kompetens. Det innebar att det enbart var fem frågor som avsåg att 
mäta kompetens i enkäten, vilket resulterade i en enkät som bestod av 20 frågor.  
 
Procedur 
Undersökningsdeltagarna fick enkäten via mail. I mailet framgick syftet med studien 
samt att det var frivilligt att delta och att alla svar skulle behandlas konfidentiellt. För att 
komma till enkäten fick deltagarna klicka på en länk i mailet. När de fyllt i alla frågor 
klickade de på knappen ”submit” och enkäten skickades in helt anonymt. 
 
 

R e s u l t a t 
 

Resultatet av den multipla linjära regressionsanalysen (1) visar på ett icke signifikant 
samband mellan arbetsmotivation och de psykologiska behoven: autonomi, kompetens 
och relaterande (inre motivation).  Resultatet av den enkla linjära regressionsanalysen 
(2) visar på ett signifikant samband mellan arbetsmotivation och lön (yttre motivation). 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik och reliabilitetsestimat (Cronbachs Alpha). 
Variabel M SD α 
    
Ålder 23.90 2.15 - 
Antal arbetsår 4.82 3.16 - 
Lön 5.32 1.33 - 
Arbetsmotivation 5.10 1.07 .86 
Autonomi 4.71 .89 .57 
Kompetens 4.78 .87 .36 
Relaterande 5.43 .82 .75 
Psykologiska behov (totalt) 4.97 .70 - 
Notera: N= 72 
 

   

För att kunna besvara frågeställningen vad det är som ger en 80-talist arbetsmotivation, 
om det är inre eller yttre motivationsfaktorer som styr motivationen så genomfördes två 
regressionsanalyser. Den första analysen undersökte om den inre motivationen ger en 
80-talist arbetsmotivation med hjälp av en multipel linjär regressionsanalys (1). 
Arbetsmotivation var beroende variabel och autonomi, kompetens och relaterande var 
de oberoende variablerna. Korrelationen från regressionsanalysen (1) visade på en 
signifikansnivå på 0,1 procent mellan de oberoende variablerna, det vill säga mellan 
autonomi och kompetens, autonomi och relaterande och mellan relaterande och 
kompetens. Det fanns dock ingen signifikant korrelation mellan de oberoende 
variablerna och den beroende variabeln, arbetsmotivation (se tabell 2). De inre 
psykologiska behoven förklarade endast 2 procent av variansen i generell 
arbetsmotivation, vilket omfattar hela gruppen 80-talister (se tabell 3).  
 
Tabell 2. Korrelationer för de studerade variablerna (inre motivation). 
Variabler 1 2 3 4 
     
1. Arbetsmotivation -    
2. Autonomi -.04 -   
3. Kompetens -.09 .47*** -  
4. Relaterande -.14 .57*** .43*** - 
Signifikansnivå: ***=p<.001 (two tailed). (N=72) 

 
 
Resultatet av regressionsanalysen (1) visad på ett icke signifikant resultat, F3,68=.56 
(p>.05).  
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Tabell 3. Regressionsanalys med autonomi, kompetens och relaterande som prediktorer. 
Beroende variabel är arbetsmotivation. Regressionsvikt redovisas i Beta.  
Modell Arbetsmotivation 
  
Autonomi  .08 
Kompetens -.06 
Relaterande -.16 
R² (adj) -.02 
F    .56 
Signifikansnivå: Signifikans saknas. (N=72) 

 
För att undersöka om yttre motivation i form av lön motiverade 80-talister till arbete 
utfördes en enkel regressionsanalys (2) där arbetsmotivation var den beroende variabeln 
och lön den oberoende. Från regressionsanalysens (2) korrelation visades signifikanta 
samband med en signifikansnivå på 5 procent mellan variablerna (se tabell 4). Lönen 
förklarade 5 procent av variansen i generell arbetsmotivation, vilket omfattar hela 
gruppen 80-talister (se tabell 5). 
 
Tabell 4. Korrelationer för de studerade variablerna (yttre motivation). 
Variabler 1 2 
   
1. Arbetsmotivation -  
2. Lön .25* - 

   
Signifikansnivå: *=p<.05(two tailed). (N=72) 

  
Resultatet av den enkla regressionsanalysen (2) visade på ett signifikant resultat, 
F1,70=4.73 (p<.05).  
 
Tabell 5. Regressionsanalys med lön som prediktor. Beroende variabel är 
arbetsmotivation. Regressionsvikt redovisas i Beta.  
Modell Arbetsmotivation 
  
Lön   .25 
R² (adj)   .05 
F   4.73* 
Signifikansnivå: *=p<.05(two tailed). (N=72) 
 

Ur ett explorativt syfte studerades variabeln kön för de inre psykologiska behoven; 
autonomi, kompetens och relaterande. Resultatet visade på ett icke signifikant resultat 
för gruppen kvinnor, F3,44=1.27 (p>.05) och även ett icke signifikant resultat för gruppen 
män F3,20=1.13 (p>.05). De inre psykologiska behoven förklarade 1.7 procent av 
variansen i generell arbetsmotivation för gruppen kvinnor och för männen förklarades 
1.6 procent av variansen av generell arbetsmotivation (se tabell 6).  
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Tabell 6. Regressionsanalys uppdelat på kön med autonomi, kompetens och relaterande 
som prediktor. Beroende variabel är arbetsmotivation. Regressionsvikt redovisas i Beta.  
Modell Arbetsmotivation 
  
Kvinna  
Autonomi   .17 
Kompetens  -.01 
Relaterande  -.32 
R² (adj)   .02 
F   1.27 
(n=48)  
  
Man  
Autonomi  -.53 
Kompetens  -.04 
Relaterande   .54 
R² (adj)     .02 
F   1.13 
(n=24)  
Signifikansnivå: Signifikansnivå saknas. 

 
Kön studerades även ur ett explorativt syfte för den yttre motivationsfaktorn, lön för att 
undersöka om det signifikanta resultatet som erhållits för gruppen 80-talister gällde för 
både kvinnor och män. Resultatet visade på signifikans för gruppen kvinnor, F1,46=4.40 
(p<.05). Medan resultat visade på ett icke signifikant resultat för gruppen män, 
F1,22=1.18 (p>.05). Lönen förklarade 6.7 procent av variansen i generell 
arbetsmotivation för gruppen kvinnor, medan lönen bara förklarade .08 procent för 
gruppen män (se tabell 7). 
 
Tabell 7. Regressionsanalys uppdelat på kön med lön som prediktor. Beroende variabel 
är arbetsmotivation. Regressionsvikt redovisas i Beta.  
Modell Arbetsmotivation 
  
Kvinna  
Lön   .30 
R² (adj)   .07 
F   4.40* 
(n=48)  
  
Man  
Lön   .23 
R² (adj)     .01 
F   1.18 
(n=24)  
Signifikansnivå: *=p<.05(two tailed). 
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Ur ett explorativt syfte studerades det också om det fanns några samband mellan 
graden av arbetsmotivation, ålder och psykologiska behov. Resultatet visade inte på 
några signifikanta samband mellan variablerna (se tabell 8).  

 
Tabell 8. Korrelationer för de studerade variablerna. 
Variabler 1 2 3  
     
1. Ålder -    
2. Arbetsmotivation -.15 -   
3. Psykologiska behov -.11 -.11 -  
Signifikansnivå: Signifikansnivå saknas. (N=72) 

 
Resultatet från en enkel regressionsanalys med arbetsmotivation som beroende variabel 
och ålder som oberoende visade på ett icke signifikant resultat F1,70=1.67 (p<.05) där 
ålder endast förklarade .09 procent av variansen i generell arbetsmotivation för hela 
gruppen 80-talister (se tabell 9).  
 
Tabell 9. Regressionsanalys med ålder som prediktor. Beroende variabel är 
arbetsmotivation. Regressionsvikt redovisas i Beta.  
Modell Arbetsmotivation 
  
Ålder  -.15 
R² (adj)   .01 
F   1.67 
Signifikansnivå: Signifikansnivå saknas.  (N=72) 
 

 
D i s k u s s i o n 

 
Syftet med studien var att undersöka vad det är som ger en 80-talist arbetsmotivation, 
om det är inre eller yttre motivationsfaktorer som styr motivationen. Resultatet av 
studien visade på ett signifikant samband mellan arbetsmotivation och yttre motivation 
och ett icke signifikant samband mellan arbetsmotivation och inre motivation. Det är 
således de yttre motivationsfaktorerna som i störst utsträckning styr arbetsmotivationen 
för 80-talisterna.  
 
Människor upplever olika intensitet och former av motivation för att arbeta. Till 
exempel så anses pengar vara en bra motivator för dem som behöver eller värderar det 
tillräckligt högt (Furnham, 1997). Detta skulle kunna förklara varför gruppen 80-talister 
motiveras av lön framför de inre psykologiska behoven; autonomi, kompetens och 
relaterande. Tjänar människor däremot en anständig lön är värdet av andra 
arbetsrelaterade förmåner större så som till exempel arbetskamrater och uppmuntran av 
chefen (Furnham, 1997). I en meta-analys fann forskare att materiella belöningar i form 
av pengar och materialistiska saker hade en negativ påverkan på den inre motivationen 
(Deci et al., 1999). Resultatet av en studie av Kasser et al., (1995) visade att personer 
som växt upp i en icke stödjande miljö för de psykologiska behoven; autonomi, 
kompetens och relaterande senare i livet värderade ekonomisk framgång högre. 
Eftersom den aktuella studiens resultat visar på att lön påverkar arbetsmotivationen kan 
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det tolkas som att majoriteten av gruppen 80-talister vuxit upp i en icke stödjande miljö 
gällande de psykologiska behoven. Vilket senare i arbetslivet skulle kunna generera i att 
de väljer arbeten som karaktäriseras av yttre belöningar i form av hög lön och status.  
 
Resultatet av en studie där forskarna studerade inre och yttre arbetsmotivation i relation 
till de tre psykologiska behoven visade på ett negativt signifikant samband mellan ålder 
och tillfredsställelse, vilket innebar att ju yngre en person var desto lägre 
tillfredsställelse upplevde de på sina arbeten. Undersökningsdeltagarna i studien var 
mellan 21-59 år gamla, med en medelålder på 41 år (Vansteekiste et al., 2007). Enligt 
författaren skulle detta kunna stämma eftersom yngre personer borde uppleva en lägre 
känsla av autonomi på grund av naturliga faktorer i arbetslivet så som att de saknar viss 
arbets- och livserfarenhet för att uppleva ett självbestämmande på arbetet. Dessutom har 
de troligtvis inte hunnit få några ledande positioner vilket också visar på en lägre grad 
av självbestämmande vilket ökar förståelsen för att de motiveras av den lön de får varje 
månad. Resultaten i den aktuella studien visade även dem tendenser på negativa 
samband mellan ålder och de psykologiska behoven och mellan ålder och 
arbetsmotivation, dock var sambanden icke signifikanta.   
 
Enligt Baard et al. (2004) så är de psykologiska behoven medfödda, vilket innebär att 
alla människor har ett behov av att få dem uppfyllda, detta behov kan dock variera i stor 
utsträckning. Utifrån resultatet i den aktuella studien skulle en förklaring till resultatet 
kunna vara att 80-talisterna inte har så stort behov av att få sina psykologiska behov 
uppfyllda. Alternativt skulle 80-talisterna kunna få sina behov uppfyllda på något annat 
sätt, till exempel genom att driva ett eget företag vid sidan om eller genom en intressant 
och rolig fritidssysselsättning. Enligt Baard et al. (2004) kan dock otillfredsställda 
psykologiska behov på arbetet leda till negativa resultat så som låg arbetsmotivation. I 
denna studie var dock arbetsmotivationen relativt hög bland 80-talisterna, vilket tyder 
på att deras psykologiska behov inte är helt otillfredsställda även fast de drivs av en mer 
kontrollerande form av yttre motivation. 
 
Enligt tidigare forskning kring Generation Y och arbetsmotivation så finns det inga 
överensstämmande resultat kring vad som motiverar Generation Y utan forskningen har 
visat på att Generation Y drivs av både inre och yttre motivation (Broadbridge et al., 
2007; Martin, 2005; Retail Merchandiser, 2003), där till exempel faktorer som påverkar 
Generation Y kan vara utbildningsmöjligheter på arbetet, positiv företagskultur, frihet 
och passion, vilka alla faller in under de inre motivationsfaktorerna och rättvis 
ersättning (lön, bonusar) ses som en yttre motivationsfaktor (Reeve, 2008). 
 
Enligt den aktuella studien drivs 80-talister av den mest kontrollerande formen av yttre 
motivation där beteendet styrs utifrån belöning eller genom att uppfylla yttre krav, 
vilket ger en mycket låg grad av självbestämmande (Deci & Ryan, 2000).  Enligt teorin 
är det de yttre motivationsfaktorerna som mest påverkar den inre motivationen negativt 
de som kan kopplas till kontroll, vilket kan ses som det största hotet mot den inre 
motivationen då autonomin försvinner (Ryan & Deci, 2000). Det innebär att 80-
talisterna i hög utsträckning drivs av lönen som motivator samtidigt som de i princip 
saknar ett självbestämmande. Chefen talar om vad 80-talisterna ska göra på arbetet, de 
genomför sin tilldelade uppgift och får därefter betalt. Genom att de kontinuerligt får 
betalt hålls deras motivation vid liv (Ryan & Deci, 2000) och de fortsätter att gå till 
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arbetet. Individer som istället drivs av en inre motivation bibehåller motivationen så 
länge som intresset för uppgiften finns kvar (Ryan & Deci, 2000). Jämförelser som 
gjorts mellan människor som drivs av inre- respektive yttre motivation visar på att 
människor som drivs av inre motivation har fler intressen, upplever mer spänning och 
har ett ökat självförtroende vilket visar sig både som förbättrad prestation, varaktighet 
och kreativitet (Deci & Ryan, 1990) och som ökad livskraft (Nix et al., 1999), 
självförtroende (Deci & Ryan, 1995; refererad i Ryan & Deci, 2000) och allmänt 
välbefinnande (Ryan et al., 1995; refererad i Ryan & Deci, 2000) än de som drivs av 
yttre motivation. Detta borde arbetsgivare ta fasta på för att få en mer bestående 
arbetskraft som trivs på arbetet och som är där för det genuina intresset de har i att 
arbeta (Ryan & Deci, 2000).  
 
Enligt Deci och Ryan, (2002) bygger SDT på ett kontinuum där en persons motivation 
kan förändras och byta riktning. En person kan gå från att vara omotiverad och passiv 
till att göra något för en belöning eller utifrån sitt eget intresse. Att en persons 
motivation förändras och beteendet byter riktning kan ske när som helst och hur som 
helst utifrån kontinuumet som sträcker sig från omotiverad till yttre motivation och 
vidare till den inre motivationen (Deci & Ryan, 2002). Smola och Sutton (2002) kom i 
sin forskning fram till att när människor blir äldre och mognare förändras deras 
värderingar. Detta skulle enligt författaren kunna betyda att unga personer i högre 
utsträckning drivs av yttre motivation, vilket resultatet i den aktuella studien visar på, 
men med åldern sker en mognad och en övergång mot den inre motivationen som blir 
allt viktigare.  
 
I media och i den populistiska litteraturen går det att läsa att 80-talisterna vill ha allt, det 
innebär att de satsar på att få ett roligt och intressant arbete, med trevliga 
arbetskamrater, samtidigt som de värdesätter en hög lön och trygghet (Fürth, 2008). 
Vidare går det att läsa att 80-talisterna strävar efter att självförverkliga sig själva, att 
sociala nätverk är viktiga för dem och att de ifrågasätter det mesta (Fürth, 2008; 
Magnergård Bjers, 2007; Parment, 2008; Vene, 2008 & Åhlander, 2004). Resultaten 
från den aktuella studien motsäger det mesta av det som framhävs i media och den 
populistiska litteraturen eftersom resultaten visar på att 80-talister drivs av yttre 
motivation i form av lön och således värdesätter en hög lön framför inre 
motivationsfaktorer så som trevliga arbetskamrater, självförverkligande och sociala 
nätverk.  
 
Studiens begränsningar 
Studiens resultat visar att det finns ett signifikant samband mellan yttre 
motivationsfaktorer och arbetsmotivation, men inget statistiskt samband finns mellan de 
inre psykologiska behoven och arbetsmotivation. Eftersom många tidigare studier visat 
på ett signifikant samband mellan de inre motivationsfaktorerna; autonomi, kompetens 
och relaterande och ett flertal hälsoeffekter (Deci et al., 2001; Ilard et al., 1993; Lynch 
Jr et al., 2005; Ryan & Deci, 2000; Vansteenkiste et al., 2007) skulle antalet 
undersökningsdeltagare i studien kunnat påverka resultatet. Samtidigt var det en 
specifik grupp, 80-talisterna, som studerades vilket inte har gjorts i tidigare studier kring 
SDT, därmed är det svårt att säga hur pass reliabelt resultatet i studien är. Det behövs 
fler studier på området för att kunna uttala sig om detta. Som författare anser jag dock 
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inte att det går att göra generaliseringar utifrån den aktuella studien då 
undersökningsdeltagarna var för få.  
 
En annan orsak som kan ha påverkat resultatet i studien är yttre faktorer. Eftersom en 
väldigt låg procent av den förklarade variansen kunde förklaras utav de psykologiska 
behoven, lön och ålder finns det således andra bakomliggande faktorer som påverkar 
och som skulle kunna förklara den resterande variansen. För att öka den förklarade 
variansen för yttre motivationsfaktorer borde flera frågor i enkäten berört lön, men även 
andra yttre motivationsfaktorer borde tagits med.     
 
Att enkäten har översatts från engelska till svenska kan ha påverkat enkätens reliabilitet 
eftersom vissa formuleringar och ord kan ha tolkats annorlunda i förhållande till den 
engelska versionen vilket kan ha lett till en större spridning i svaren bland deltagarna. 
För en av subskalorna, kompetens var reliabiliteten väldigt låg. Detta kan ha berott på 
att en fråga från denna skala togs bort på grund av att den inte gick att översätta till 
svenska på ett lättförståeligt sätt. Eftersom frågorna är konstruerade och välbeprövade i 
tidigare studier (Deci & Ryan, 2002) valde ändå författaren att bibehålla resterande 
frågor i subskalan. Inte heller någon faktoranalys genomfördes eftersom den befintliga 
enkäten använts i tidigare studier med gott resultat (Deci & Ryan, 2002) och således får 
anses vara väl validerad.  
 
Ytterligare en begränsning i studien var att en del personer som besvarade enkäten hade 
flera arbeten vilket ställde till problem då de blev frågande till hur de skulle hantera 
detta i sina svar. Även de som svarade att de bara arbetade deltid skulle kunna ses som 
en viss begränsning i studien då dessa personer inte arbetade full tid på en och samma 
arbetsplats. Det kan ha bidragit till att personerna upplevde en lägre grad av relaterande 
till sina arbetskamrater då de inte var närvarande hela dagarna, men även en lägre grad 
av autonomi och kompetens kan ha upplevts eftersom företaget kanske valde att inte 
satsa pengar på utbildning av dessa personer och/eller inte gav personerna så mycket 
frihet i arbetet som de skulle behöva för att bli motiverade i sitt arbete.  
 
Framtida forskning 
Det finns väldigt lite forskning gjord kring 80-talister/Generation Y när det kommer till 
arbetsmotivation. Därmed vore det intressant att göra ytterligare studier, men med fler 
undersökningsdeltagare och eventuellt endast heltidsarbetande personer för att se hur 
resultaten påverkas. En annan intressant aspekt vore att jämföra 80-talisterna med en 
äldre generation och se hur skillnaderna ser ut både i relation till ledarskap, det vill säga 
hur de vill bli ledda och hur de fungerar som ledare, men även i relation till deras 
värderingar i arbetslivet.  
 
Slutsatser 
Trots en del brister i studien, är det signifikanta resultatet gällande den yttre 
motivationen intressant i förhållande till den forskning och den populistiska litteratur 
som finns på området. Många tidigare studier har visat på ett signifikant samband 
mellan de inre psykologiska behoven och ett flertal hälsoeffekter (Deci et al., 2001; 
Ilard et al., 1993; Lynch Jr et al., 2005; Ryan & Deci, 2000; Vansteenkiste et al., 2007) 
detta motsäger den aktuella studien. Samtidigt menar den populistiska litteraturen att 
80-talisterna strävar efter att självförverkliga sig själva, att de vill ha ett roligt och 
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intressant arbete samt trevliga arbetskamrater (Fürth, 2008; Magnergård Bjers, 2007; 
Parment, 2008; Vene, 2008 & Åhlander, 2004). Även detta motsäger den aktuella 
studien som menar att 80-talisterna främst motiveras av yttre motivation i form av lön 
och detta skulle kunna förklaras av att pengar anses vara en bra motivator för dem som 
behöver eller värderar det tillräckligt högt (Furnham, 1997), vilket de unga 80-talisterna 
tenderar att göra.  
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