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Generation Y skiljer sig mycket från andra generationer på grund av 
uppfostran och samhällsförändring. Deras intåg på arbetsmarknaden 
tvingar arbetsgivare att anpassa sig till nya krav och förväntningar. 
Mot bakgrund i detta var studiens syfte att studera generation Ys 
arbetsmotivation. Målsättningsteorin tillämpades i form av variablerna 
målsvårighet, målspecificitet, självbemästring och feedback. En 
enkätundersökning med 70 respondenter mellan 20 och 32 år 
genomfördes. Regressionsanalyser visade att 34 % av variansen i 
arbetsmotivation förklaras genom målsättning. En intressant 
könsskillnad upptäcktes då målsättningsteorin var tillämpbar på män i 
mer än dubbelt  så stor utsträckning. Höga skattningar av 
självbemästring och låga skattningar av feedback beskriver 
karaktärsdrag hos generation Y och kan ge en fingervisning åt 
arbetsgivare hur deras arbetsmotivation och prestation kan höjas. 

Ett stort antal 40-talister är på väg att gå i pension vilket öppnar upp för ett 
generationsskifte med många nya karriärmöjligheter. Den yngsta arbetsföra 
generationen, kallad Y, är redan på väg att  bli den största gruppen på arbetsmarknaden 
(Karlsson, 2010). Forskning  har visat att generation Y har andra krav och förväntningar 
än sina äldre kollegor. Det ställer organisationer inför nya utmaningar när de ska 
rekrytera, attrahera, utveckla och leda ung personal (Tapscott, 2009). Idag krävs det från 
arbetsgivare en förståelse för vad som motiverar och driver generation Y för att 
framgångsrikt kunna samarbeta och utveckla både personal och organisation, samt 
vinna konkurrensfördelar (Parment, 2008). 

En metod för att försöka förklara och förstå vad som leder till arbetsmotivation hos 
generation Y är att  applicera en befintlig modell eller teori på gruppen i fråga. I linje 
med detta fokuserar innevarande studie på målsättningsteorin (Locke & Latham, 2002). 
Inledningsvis följer en genomgång av begrepp, teori och tidigare forskning som ger en 
bild av det studerade området. Därefter undersöks tre frågeställningar empiriskt och 
resultaten diskuteras i anslutning till teorin och annan forskning på området. Det är 
viktigt att betona att de generationsskillnader som diskuteras fortsättningsvis är 
gruppgeneraliseringar utifrån sociala, ekonomiska och politiska skeenden. Det finns 
självklart individuella skillnader inom varje generation.

Baby boomers och generation X
För att få en bättre förståelse för dagens situation krävs en kort tillbakablick på de 
övriga nu yrkesaktiva generationerna. Efter andra världskriget ökade födelseantalet 



drastiskt och gav upphov till en väldigt stor generation, populärt kallad baby boomers, 
födda kring år 1946 till 1964. De präglades av efterkrigstidens idyll och ekonomiska 
tillväxt. Många passade på att  få vara unga och fria och väntade med att skaffa barn till 
senare i livet. Samhället förändrades med en störtvåg av feministrörelser, flower-power 
och politik. I arbetslivet kännetecknas baby boomers av att vara lojala, att stegvis arbeta 
sig uppåt och att mäta framgång i livet efter framgång i yrkeslivet (Tapscott, 2009).  

Generationen som följde under sent 1960-tal och större delen av 1970-talet var betydligt 
färre än baby  boomers och skiljde sig mycket från dem. De växte upp till tv:n och de 
första datorerna och har därefter följt teknikens snabba utveckling. Författaren Douglas 
Coupland ville beskriva det nya samhällsfenomenet och myntade benämningen 
”generation X” genom att ge ut en bok med samma namn (Tapscott, 2009). Possamai 
(2009) menar att medlemmar ur generation X generellt  är skeptiska på grund av att de 
växte upp under 70-talets ekonomiska kris, när AIDS-epedemin bröt ut och under 
ständiga hot om kärnvapenkrig. Rekordhög arbetslöshet ledde till att de blev mer 
välutbildade än någon tidigare generation. I arbetslivet kännetecknas de av att vilja vara 
fria och ha valmöjligheter. De mäter framgång utifrån hur mycket tid de har över för sig 
själva och sin familj (Tapscott, 2009). 

Generation Y
Idag har barnen till baby boomers blivit vuxna och generationen har fått namnet 
”Y” (Tapscott, 2009).  Exakt vilka födelseår som ingår i begreppet generation Y är inte 
alla forskare och författare överens om. Parment (2008) föreslår enbart 80-talister, andra 
(Possamai, 2009) breddar begreppet fram till 2000-talet. I denna studie kommer 
generation Y fortsättningsvis definieras som personer födda mellan år 1978 och år 1990 
då yngre personer inte har hunnit få så mycket arbetslivserfarenhet ännu och äldre 
personer snarare hör eller ligger nära gränsen till generation X. Det finns en tydlig 
skillnad i beteende och världsuppfattning mellan generation X och Y även om de inte 
skiljer sig så mycket åt i ålder, därför har de fått egna generationsbeteckningar 
(Parment, 2008).

Generation Y växte upp i den ”aktive förälderns tidsålder” där barnen ses som familjens 
nav. Föräldrarna har generellt varit engagerade och närvarande under deras uppväxt och 
involverat sig i beslutsfattande, hjälpt till att lägga upp mål och strategier och byggt en 
känsla av värde (NAS Insights, 2002). Detta beteende har lett till en stor 
trygghetskänsla, generation Y anser sig klara av det mesta och kunna åstadkomma 
nästan vad som helst. De har även lärt sig att ifrågasätta orättvisor. Denna kombination 
bidrar till att gruppen är mycket driven, ambitiös och ställer höga krav på sin 
omgivning. De har en stark vilja och ett gott självförtroende som gränsar till naivitet  
(Giordani, 2005). 

Generationen har väl utvecklade sociala nätverk och verkar på en internationell arena. 
De har vuxit upp  med goda kommunikationsmöjligheter och har rest och sett mer av 
världen än många ur tidigare generationer. Teknik är en självklar del av deras vardag  
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och tillgången till information är aldrig längre bort än en knapptryckning (Parment, 
2008). Generation Ys omvärld är lika osäker som övrigas, men eftersom den i deras 
ögon alltid har varit det leder det till en mer bekymmerslös inställning till livet 
(Tapscott, 2009). Y:are ser ständig förändring och anpassning som ett  sätt att leva 
(Kerslake, 2005). 

 I arbetslivet
Generation Y arbetar gärna under tillfälliga arbetsformer och i projekt. Parment (2008) 
härleder detta till att valmöjligheterna skapar en form av trygghet, skild från tidigare 
generationers uppfattning. Tryggheten finns i kompetensen och vetskapen om att det 
alltid finns ett alternativt arbete eller boende någon annanstans. Martin (2005) menar att 
Y:are arbetar bra på egen hand, men bäst i grupp då de är mer vana vid det än de äldre 
generationerna. Vidare förväntar de sig att ge och få lojalitet baserad på uppriktighet och 
respekt, snarare än antal år inom företaget som är en vanlig uppfattning bland baby 
boomers. 

NAS Insights (2002) studie upptäckte ett  gemensamt drag hos generation Y i form av en 
stark vilja att skaffa sig bästa tänkbara livskvalitet genom att aktivt  välja karriärväg. 
Y:are är mycket tävlingsinriktade och arbetar fort  och hårt  för att  snabbt ta sig till 
toppen. Kerslake (2005) menar att  generation Y tar ett större eget ansvar för sin karriär 
än tidigare generationer.

Arbetsmotivation
Nationalencyklopedin (2010) definierar motivation som ”en psykologisk term för de 
faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.” Inom 
arbetsorganisationer är det en stor utmaning för chefer och ledare att  förstå vad det är 
som får de anställda att utföra arbete som kan driva organisationen framåt. Det handlar 
inte längre om att tvinga personalen att  lyda order, snarare om att  motivera dem att ta 
ansvar, lösa problem, samarbeta och förbättra företagets produkter och service genom 
deras egna goda omdöme (Maccoby, 1995).  

Det finns idag ingen enhetlig motivationsteori och arbetsmotivation är svårt att studera 
och definiera (Wright, 2004). Flera av de senare teorierna inom arbetsmotivation 
betonar vikten av att  kartlägga de grundläggande faktorer som kan förklara hur 
målsättning påverkar arbetsmotivation (Kanfer, 1992; Mitchell, 1997 refererat i Wright, 
2007). Arbetsgivare använder ofta sig av målsättning för att uppnå goda resultat inom 
organisationen, men för att uppnå förståelse kring vad det är som genererar prestation är 
det nödvändigt att även undersöka arbetsmotivation. 

Teoretikerna skiljer mellan inre och yttre motivation. Yttre motivation handlar om 
kontroll och uppnås genom positiv och negativ förstärkning, bildligt talat morot och 
piska. Inre motivation handlar om interna drivkrafter och värderingar, och är mycket 
varierande från person till person. Det kan exempelvis vara att  få hjälpa till, att skapa 
något, att lösa ett problem eller att utmana sig själv. Enbart yttre incitament fungerar 
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endast motiverande till en viss gräns. Det är vanligt att en kombination av intern och 
extern motivation leder till arbetsmotivation, till exempel en kombination av förmåner 
och intressanta arbetsuppgifter (Maccoby, 1995). 

Målsättningsteori
Den mest etablerade målsättningsteorin idag är Locke och Lathams målsättningsteori 
(eng. Goal Setting Theory). Den har visat högre validitet än någon annan teori kring 
arbetsmotivation (Pinder, 1984, 1988 refererat  ur Segal, Borgia & Schoenfeld, 2005; 
Neubert, 1998). Teorin ser mål som en situationsspecifik form av värderingar. För att 
som arbetsgivare kunna förutse hur en anställd kommer att  agera i en viss situation 
krävs det  insikt i hur individen översätter sina värderingar till mål. Målsättning fungerar 
därmed som ett förstadium till handling. 

Mål påverkar handling på framför allt tre sätt: För det första påverkar mål vilka faktorer 
individer väljer att agera på, genom att fokusera beteende och uppmärksamhet i riktning 
mot målet  och bort från störande faktorer. För det andra påverkar mål handlingens 
intensitetet och känsla av betydelse, ju svårare och viktigare ett mål upplevs desto större 
blir ansträngningen. För det tredje påverkar mål uthålligheten (Latham, 2007).

 Svårighetsgrad och specificitet
Inom målsättningsteorin skiljer man vanligen mellan ”goal difficulty” och ”goal 
specifity”, det vill säga hur svårt/utmanande och specifikt ett mål upplevs vara. Tidigare 
forskning har visat att förekomsten av dessa två målfaktorer i arbetet leder till förbättrad 
prestation (bl. a. Locke, 1968; Locke & Latham, 2002; Miner, 2005; Wright, 2004). 
Målens svårighetsgrad har två motstridiga effekter på arbetsmotivation. Svåra mål 
genererar högst ansträngning och prestation genom att de ökar diskrepansen mellan 
nuläget och det önskade läget, målet. Men diskrepansen kan bli för stor om målet 
upplevs som för svårt, med dalande prestation och motivation som följd. Upplevelsen 
beror på individens nivå av självbemästring (Locke & Latham, 2002).  

Specifika mål fokuserar uppmärksamheten på vad som behöver göras och styr undan 
från egna tolkningar och missuppfattningar. Flera studier (bl. a. Locke, 1968; Locke & 
Latham, 2002) har jämfört prestationen från specifika mål och uppmaningar att ”göra 
sitt bästa”. Resultaten visar att människor faktiskt  inte gör sitt bästa, när de ombeds att 
göra det. Locke och Latham (2002) menar att det beror på att sådana uppmaningar är 
alldeles för vaga och saknar externa referenspunkter. Uppmaningen ”att göra sitt bästa” 
öppnar upp för en mängd tänkbara prestationsnivåer, till skillnad från mer specifika mål. 
Dock är det främst i kombination med svåra mål som specifika mål påverkar motivation 
och prestation, det räcker inte att ett mål enbart är enkelt och tydligt specificerat.  
 
 Självbemästring
Som tidigare nämnts inverkar individers självbemästring (eng. self-efficacy) på 
upplevelsen av mål och är direkt kopplat till målens svårighetsgrad och specificitet. 
Begreppet beskriver tron på de egna förmågorna, den egna bedömningen av hur pass bra 
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eller dåligt  man kan hantera en given situation utifrån kompetens och omständigheter. 
Självbemästring fungerar som en sporre och påverkar motivationen genom att bidra 
med riktning och ihärdighet till beteenden. Det blir särskilt viktig när vi ställs inför 
utmaningar eftersom de kan kräva snabbt beslutsfattande, stresshantering och hastig 
förändring. En hög nivå av självbemästring kan då vara skillnaden mellan framgång 
eller fall (Wright, 2007). Generellt  associeras hög självbemästring med hög 
arbetsprestation, eftersom anställda tenderar att anstränga sig mer och arbeta hårdare om 
de tror att de kommer lyckas med sina uppgifter. Individer med låg självbemästring 
tenderar att  sätta upp lägre mål för sig själva än individer med hög självbemästring. De 
senare är även mer hängivna att kämpa mot mål, de är bättre på att hantera negativ 
feedback och använder sig av bättre målstrategier (Locke & Latham, 2002).  

Självbemästring har sin grund i flera olika faktorer. (1) Tidigare erfarenheter såsom 
minnen av framgångsrika försök höjer graden av självbemästring, medan tidigare 
misslyckade försök sänker den. (2) Observationer av andra individers tidigare försök 
och beteenden. (3) Verbal övertalning, så kallade ”pep-talks”. (4) Fysiologiska faktorer 
såsom hög puls, ett hårt bultande hjärta eller dess motsatser (Reeve, 2009).

 Feedback
Feedback, det vill säga återkoppling och respons, är ytterligare en viktig parameter inom 
målsättningsteorin. Den anställde behöver utvärderingar kring sin egen insats för att få 
förståelse för arbetsgivarens förväntningar och kopplingen mellan resultat, prestation 
och belöning (Wright, 2004). Målsättning leder till ökad prestation i kombination med 
feedback som visar vilka framsteg en individ har gjort i relation till målet. Om ingen 
feedback ges kan uppgiften kännas oviktig och engagerande (Neubert, 1998). Reeve 
(2009) liknar detta vid att  en löpare behöver ett tidtagarur och att en bantare behöver en 
våg för att mäta sin  nuvarande position i förhållande till målet. Feedback fungerar 
diskrepansskapande när en individ befinner sig över målnivån, känner sig nöjd och 
kompetent och väljer att  sätta upp ett nytt, högre mål. På samma sätt fungerar feedback 
diskrepansreducerande när en individ befinner sig under målnivån, känner sig missnöjd 
och anstränger sig hårdare för att uppnå målet (Reeve, 2009). 

Tidigare forskning
Forskningen kring generation Ys arbetsmotivation ur ett  psykologiskt perspektiv är 
ännu inte särskilt utbredd. Sannolikt beror det begränsade utbudet på att det är ett 
relativt nytt ämne. Tidigare studier (bl.a. Parment, 2008; Tapscott, 2009) har främst 
fokuserat på karaktäristik och orsaker till generationsskillnaderna, dessa resultat 
redovisas ovan. Det finns dessutom flertalet  studier kring management och 
marknadsföring i anslutning till generation Y (bl.a. Kerslake, 2005; Martin, 2005). 

Sodexo Motivation Solutions studie (2010) konstaterade att generell kunskap kring 
motivationsfaktorer inte går att applicera på generation Y. De fann att en hälsosam 
balans mellan arbete och fritid var den starkaste, enskilda motivatorn för gruppen. Flera 
andra studier menar istället  att inre motivation är den drivande kraften hos generation Y. 
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Exempelvis fann Brown (2004) att generation Y motiveras av intellektuella utmaningar, 
personlig utveckling och en strävan efter att få göra skillnad genom sitt  arbete. Allen 
(2004) fann att  det var viktigt för individer ur generation Y att  sätta upp  och uppnå mål, 
att  leva ett balanserat liv och bidra till samhället. Extern motivation i form av att tjäna 
pengar tycks upplevas som mindre viktigt. 

Locke och Lathams målsättningsteori har studerats och testats otaliga gånger sedan 
1960-talet. Sambandet mellan arbetsmotivation och moderatorer som målsvårighet, 
målspecificitet, självbemästring och feedback har visats vara mycket reliabelt (Miner, 
2005). Inga studier där målsättningsteorin tillfullo appliceras på generation Y finns 
publicerade, dock har Feiertag och Berge (2008) funnit att organisationens mål bör vara 
tydliga och väldefinierade då struktur är viktigt för generation Y vilket kan kopplas till 
målspecificitet.

Kerslake (2005) betonar en stark koppling mellan arbetsmotivation och målsättning hos 
gruppen. Han hävdar att  så länge Y:are uppnår sina mål stannar de kvar inom samma 
organisation, men söker sig sedan bort för nya utmaningar. Detta tycks ofta förbises av  
arbetsgivare. En kanadensisk studie (Geraci, 2007, refererat i Tapscott, 2009) fann att en 
genomsnittlig 27-åring redan hade haft fem olika heltidsarbeten. En brittisk studie 
(Sodexo Motivation Solutions, 2010) visade att 56 % av unga anställda vill byta arbete 
inom ett år. Även en studie av NAS Insights (2002) fann att Y:are i arbetslivet inte 
stannar kvar inom samma företag eller position någon längre tid. 

Vidare har flertalet studier (bl. a. Feiertag & Berge, 2008; Parment, 2008; Sodexo 
Motivation Solutions, 2010) enats om att feedback är mycket viktigt för generation Y. 
Gruppen både förväntar och kräver regelbunden uppföljning och ett aktivt mentorskap 
från sina chefer. Det konstateras att på grund av att  många föräldrar till generation Y 
skämt bort, backat upp och pushat  sina barn är de vana och har ett stort behov av att få 
ständigt feedback av sin omgivning. 

Det finns även motståndare till ovanstående forskning. Treuren och Anderson (2010) 
gör gällande att generationsskillnaderna i arbetslivet mellan Y och tidigare generationer 
inte är så stora som många har trott. I en ny studie mätte de tre generationers 
förväntningar kring anställning och fann inga signifikanta skillnader. Forskarna 
kritiserar den existerande litteraturen på området med att enbart  handla om karaktäristik 
och management och menar att fler konkreta mätningar av eventuella 
generationsskillnader behöver genomföras. 

Syfte och frågeställningar
Med bakgrund i att det blir allt viktigare för arbetsgivare att attrahera generation Y 
syftar studien till att närmare undersöka vad som motiverar gruppen i arbetet genom 
tillämpning av målsättningsteorin. Då området är relativt outforskat bidrar studien till att 
bredda forskningsområdet. Den primära frågeställningen är huruvida målsättningsteorin 
går att applicera på generation Y. En sekundär frågeställning är huruvida det finns 
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könsskillnader i målsättningsteorins applicerbarhet på generation Y. Detta på grund av 
könsskillnader fått litet utrymme i tidigare målsättningsstudier. Mot bakgrund mot att 
tidigare forskning betonar vikten av feedback för generation Y är ytterligare en sekundär 
frågeställning i vilken utsträckning feedback samvarierar med generationens 
arbetsmotivation. 

Metod

Undersökningsdeltagare
Totalt handplockades 108 personer ur författarens kontaktnät och tillfrågades om att 
delta i studien. Urvalet baserades på ålder och sysselsättning där kraven för att  delta var 
att  respondenterna arbetade hel- eller deltid samt var födda mellan år 1978 och år 1990. 
Totalt 70 personer valde att delta i studien vilket gav en svarsfrekvens på 64.8 %. Totalt 
40 respondenter var kvinnor respektive 30 var män. Respondenternas ålder varierade 
från 20 år till 32 år (M = 26.37, SD = 2.59), 52.8 % var heltidsanställda respektive 47.2 
% deltidsanställda och 55.7 % hade en akademisk examen. De hade i genomsnitt arbetat 
6.42 år (SD = 3.33) med en variationsvidd på 1 till 14 år. 

Material och skalor
En webbenkät  konstruerades med Wright (2004, 2007) som förlaga där  
målsättningsteorin prövades på anställda ur den offentliga sektorn. Wrights (2004, 2007) 
variabler bygger i största möjliga mån på andra, tidigare validerade mätinstrument. 
Avsnitten work motivation, job-goal specificity, job-goal difficulty, self-efficacy och 
feedback valdes ut, övriga avsnitt  ströks då de inte var väsentliga för  innevarande 
studie. De fem variablerna mättes med hjälp av fyra påståenden vardera. Påståendena 
översattes till svenska, och kontrollöversattes därefter tillbaka till engelska av två olika 
personer. Inga språkliga förändringar gjordes. En fem-gradig Likert-skala användes med 
svarsalternativ från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt” samt från ”aldrig/nästan 
aldrig” till ”alltid”. Demografisk bakgrundsfrågor lades till av författaren. Totalt bestod 
enkäten av 25 item. De fem variablerna uppnådde mellan .50 och .88 i 
reliabilitetsestimat. Enkäten pilottestades (n = 15) vilket inte ledde till förändring inför 
denna studie.

 Beroende variabel
Arbetsmotivation definierat  som riktning, intensitet och ihärdighet hos arbetsrelaterade 
beteenden mättes genom fyra påståenden, exempelvis ‘Tiden tycks släpa sig fram när 
jag är på jobbet’. Dessa var ursprungligen utvecklade av Patchen och Baldwin (1970 
respektive 1984, 1987, 1990 refererat ur Wright, 2004, 2007).  

 Oberoende variabler
De två oberoende variablerna mål-svårighet och mål-specificitet baserade Wright på 
Steers samt Locke och Lathams Goal Setting Questionnaire (1976 respektive 1990, 
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1991 refererat ur Wright, 2004) med fyra påståenden vardera, exempelvis ’Mitt arbete är 
väldigt utmanande’ och ‘Mina ansvarsområden är väldigt tydliga och specifika’. 

Självbemästring mättes genom tre påståenden ursprungligen baserade på Sims, Szilagyi 
och McKemey studie (1976, refererat ur Wright, 2004) kring arbetsrelaterade 
förväntningar, samt ett fjärde påstående adderat av Wright (2004). Exempelvis ’Jag kan 
fullborda det arbete som förväntas av mig’. 

För att  mäta feedback i arbetet användes slutligen fyra påståenden baserade på Stones 
instrument (1976, refererat ur Wright, 2004). Exempelvis ’Genom coaching hjälper min 
chef mig att göra ett bättre jobb’.

Procedur
En webbenkät distribuerades via e-mail och Facebook. För att uppfylla de 
forskningsetiska kraven informerades de tillfrågade via en instruktionstext  om studiens 
syfte, att deltagande var frivilligt och att inga enskilda svar kommer att kunna härledes 
tillbaka till en enskild individ. För att komma vidare till enkäten ombads deltagarna att 
klicka på en länk. 

Statistisk bearbetning
Enkätsvaren numrerades och kodades för att sedan matas in i statistikprogrammet 
PASW, 18.0. Svarsalternativen poängsattes från 1 till 5 vilket  motsvarade ”aldrig / 
nästan aldrig” till ”alltid / nästan alltid” respektive ”instämmer inte alls” till ”instämmer 
helt”. Negativt formulerade påståenden kodades omvänt. Indexvariabler skapades 
genom att använda medelvärden av respektive avsnitts påståenden. Ett reliabilitetstest 
med Cronbach α utfördes för att mäta hur väl dessa fungerade som indexvariabler.  
Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient beräknades och flera multipla 
regressionsanalyser utfördes för att mäta sambandet  mellan arbetsmotivation och 
målsättning med kontroll för bakgrundsvariabler. 

Resultat

Korrelationer och reliabilitetsestimat
Korrelationsanalyser och reliabilitetsestimat genomfördes i led att uppnå syftet och 
besvara frågeställningarna. Tabell 1 visar Pearsonkorrelationer, Cronbach α och 
univariat statistik för samtliga variabler. Den interna reliabiliteten för feedback och 
målsvårighet är bra (George & Mallery, 2003 refererat ur Gliem & Gliem, 2003) medan 
de tre återstående oberoende variablerna har lägre värden. 

Resultatet visar också att korrelationen mellan den oberoende variabeln målsvårighet 
och den beroende variabeln arbetsmotivation är starkt positiv (Cohen, 1988 refererat ur 
Borg & Westerlund, 2006). De inbördes korrelationerna mellan målsvårighet  och 
målspecificitet, samt mellan feedback och målsvårighet kan vara ett tecken på 
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multikollinjäritet (Borg & Westerlund, 2006). Toleransvärdena varierade dock mellan .
72 och .89 (maximalt värde = 1) vilket visar att  det är acceptabelt att behålla variablerna 
i analysen (Edlund, 1995). 

Regressionsanalyser
Vidare genomfördes flera regressionsanalyser för att uppnå syftet och besvara 
frågeställningarna. En multipel regressionsanalys med arbetsmotivation som beroende 
variabel och självbemästring, feedback, målsvårighet och målspecificitet som oberoende 
variabler gav ett  signifikant resultat (F(4, 65) = 8.4, p <.001, R2 = .34). Det innebär att 
drygt en tredjedel av variansen i arbetsmotivation hos generation Y kan förklaras genom 
de fyra oberoende variablerna.

Tabell 2. Resultatet  av multipel regressionsanalys med standardiserade 
regressionskoefficienter.

Oberoende variabler Beroende variabel

Arbetsmotivation

Målsättningsvariabler

Självbemästring  .22*

Feedback -.14

Målsvårighet  .67***

Målspecificitet -.15

R2  .34

R2 justerat  .30

n = 70. *p <.05, ***p <.001.

Tabell 2 visar koefficienter. De standardiserade regressionskoefficienterna, beta, anger 
hur mycket respektive målsättningsvariabel påverkar den beroende variabeln 
arbetsmotivation. Resultatet visar att  målsvårighet har störst betydelse, därefter 
självbemästring samt ej signifikanta målspecificitet och feedback. Notera att de negativa 
värdena är ytterligare ett tecken på multikollinjäritet. Vid enkla regressioner med 
arbetsmotivation som beroende variabel blir dock korrelationerna positiva (se Tabell 1) 
vilket innebär att de trots de negativa betavärdena inte korrelerar negativ med varandra 
(Edlund, 1995).

Tabell 3 visar koefficienter uppdelade på kön. En multipel regressionsanalys gav ett 
signifikant resultat för män (F(4, 25) = 7.31, p <.001, R2 = .54) respektive ett signifikant 
resultat för kvinnor (F(4, 35) = 3.02, p <.005, R2 = .26). Notera den mer än dubbelt så 
stora andelen förklarad varians samt den lägre α-nivån hos män jämfört med kvinnor.
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Tabell 3. Resultatet  av multipel regressionsanalys med standardiserade 
regressionskoefficienter, uppdelad på kön.

Oberoende variabler Beroende variabel

Arbetsmotivation

Målsättningsvariabler Kvinnor Män

Självbemästring  .18  .25

Feedback -.18 -.05

Målsvårighet  .57**  .84***

Målspecificitet -.09 -.24

R2  .26  .54

R2 justerat  .17  .47

          n = 70. **p <.01, ***p <.001.

Övriga resultat
För att undersöka vad som motiverar generation Y i arbetet studerades även 
korrelationer mellan samtliga variabler och bakgrundsvariabler (se Tabell 1). Dessa 
visade att ålder korrelerar positivt med alla variabler förutom självbemästring.  
Arbetslivserfarenhet mätt i antal år korrelerar positivt med samtliga variabler. 
Korrelationerna mellan kön och samtliga variabler är för små för att vara intressanta, 
varför de inte diskuteras vidare.

Diskussion

Syfte och frågeställningar
Studiens syfte var att undersöka vad som motiverar generation Y i arbetet. Den primära 
frågeställningen var huruvida målsättningsteorin går att applicera på generation Y. De 
sekundära frågeställningarna var huruvida det finns könsskillnader i målsättningsteorins 
applicerbarhet på generation Y samt i vilken utsträckning feedback samvarierar med 
generationens arbetsmotivation. 

Studien fann ett signifikant resultat som visar att drygt  en tredjedel av variansen i 
generationens arbetsmotivation kan förklaras genom målsättning, mätt  i form av 
självbemästring, feedback, målens svårighetsgrad och specificitet. Målsättningsteorin 
anses därmed vara tillämpbar på generation Y. Studien fann även en betydande 
könsskillnad hos målsättningsteorin då den i mer än dubbelt så stor utsträckning 
förklarar manlig arbetsmotivation framför kvinnlig. Feedback visade sig korrelera 
mycket svagt positivt med arbetsmotivation, vilket ledde till ett icke-signifikant resultat.  
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Resultat i anslutning till målsättningsteorin
Då målsättning kan förklara drygt en tredjedel av variansen (R2 = .34) i generation Ys 
arbetsmotivation kan målsättningsteorin appliceras på gruppen, trots att den utvecklades 
och prövades på tidigare generationer med andra karaktärsdrag. Det tyder på att 
antingen är inte generation Y så annorlunda som gjorts gällande i litteraturen, vilket 
stöder Treuren och Andersons (2010) tes att mer forskning kring generationsskillnader 
behövs för att fastslå olikheterna. Alternativt är målsättningsteorin så pass reliabel och 
valid att den kan appliceras brett på grupper med stora olikheter. Det är även möjligt  att 
en kombination av dessa förklaringar ligger närmast verkligheten.

Ett spännande fynd i studien var att målsättningsteorin i mer än dubbelt så stor 
utsträckning förklarar manlig arbetsmotivation framför kvinnlig (se Tabell 3). Inga av 
författaren kända studier av målsättningsteorin undersöker eventuella könsskillnader. 
Däremot fann Chie-der, Chen, Hung-Yu och Li-Kang (2003) en signifikant könsskillnad 
i målsättning hos basketspelare, även den till förmån för männen. Dock är detta 
forskningsområde så pass långt ifrån arbetsmotivation och generation Y att eventuella 
kopplingar kan vara långsökta. Huruvida den uppmätta könsskillnaden i innevarande 
studie beror på särdrag hos generation Y eller inte krävs det vidare forskning för att 
klargöra. 

Hög arbetsmotivation och självbemästring
Det är vanligt vid självrapportering att svaren är mest positiva när det gäller att beskriva 
det egna beteendet eller egna förmågor, möjligtvis på grund av sociala bias (Rainey, 
1993, refererat i Wright, 2004). Detta bör beaktas särskilt i denna undersökning vad 
gäller skattningen av arbetsmotivation och självbemästring (se Tabell 1). Medelvärdet 
hos variabeln arbetsmotivation mätte 16.53 av maximalt 20. Detta resultat tyder på att 
generation Y generellt har en hög grad av arbetsmotivation. Om den är högre eller lägre 
än andra generationer krävs det vidare studier för att mäta.

De höga skattningarna av självbemästring (M = 17) kan vara ett resultat av generation 
Ys goda självförtroende och höga tankar om den egna förmågan, vilket framkommit i 
tidigare studier (Giordani, 2005). Det faktum att generation Y uppvisar en hög nivå av 
självbemästring bör ses som en fördel i arbetslivet, då det är vanligt att företag behöver 
lägga resurser på att  försöka höja de anställdas självkänsla och strategiska förmåga för 
att öka prestationen (Wright, 2004). 

Den höga nivån av självbemästring sett i förhållande till målens svårighetsgrad och 
specificitet tyder på att generation Y inte upplever en för hög diskrepans mellan nuläge 
och målsättningar i arbetet. Arbetsgivare bör pröva att  höja målens svårighetsgrad 
ytterligare, samt specificera dem för att öka både arbetsmotivation och prestation hos 
generation Y. Detta stöds av att variabeln målsvårighet som visats ha störst påverkan på 
arbetsmotivationen bara skattats tredje högst (M = 14.49). Det  bör därmed finnas god 
marginal för arbetsgivare att höja målens svårighetsgraden ytterligare. Studier har visat 
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att självbemästring kan ligga kvar på en hög nivå trots att målens svårighetsgrad ökar 
och sannolikheten att lyckas minskar (Klein, Wesson, Hollenbeck & Alge, 1999).

Feedback
Medelvärdet för feedback (se Tabell 1) var med marginal det lägsta av alla variabler. En 
tänkbar förklaring till detta kan vara att de höga krav och förväntningar på att få tydlig 
återkoppling och ett starkt mentorskap  som tidigare forskning (bl. a. Feiertag & Berge, 
2008; Parment, 2008) visar att generation Y har, inte uppfylls i verkligheten. Resultatet 
pekar mot att detta är något som arbetsgivare bör ta tag i för att skapa attraktiva 
arbetsplatser för unga medarbetare i generation Y. Exempelvis menar Sodexo 
Motivation Solutions (2010) att arbetsgivare bör hålla generation Y uppdaterade, mäta 
resultat, ge dem tillgång till mentorer som kan vägleda och utveckla dem karriärmässigt 
för att stilla behovet av feedback. Parment (2008) betonar istället hastigheten och menar 
att  återkopplingen behöver ske snabbt för att stilla gruppens behov. Neubert (1998) har 
visat att feedback tillför substantiellt värde till målsättningseffekter på prestation, vilket 
är ytterligare ett skäl till att det bör ligga i arbetsgivares intresse att höja nivån av 
feedback gentemot generation Y.

Det var även oväntat att feedback som är en viktigt hörnsten i målsättningsteorin 
(Reeve, 2009; Neubert, 1998), inte korrelerar starkare med arbetsmotivation (se Tabell 
1) hos generation Y. Betakoefficienterna visar dessutom att  feedback har minst inverkan 
på arbetsmotivation av samtliga målsättningsvariabler. Dessa resultat  kan innebära att 
feedback inte fungerar som prediktor för generation Ys arbetsmotivation, alternativt att 
de uppmätta nivåerna i studien var så låga i förhållande till arbetsmotivationen att 
instrumentet inte uppfattade de samband som målsättningsteorin funnit i många tidigare 
studier (Miner, 2005). 

Bakgrundsfaktorer
Ålder visade sig korrelera positivt med arbetsmotivation och samtliga 
målsättningsvariabler förutom självbemästring. Detta kan innebära att skillnader mellan 
generation Y och tidigare generationer existerar på grund av ålder, och inte 
nödvändigtvis endast på grund av uppfostran och samhällsförändringar. Den negativa 
korrelationen med självbemästring indikerar att den avtar ju äldre man blir. Det faktum 
att generation Y ännu är ung kan vara en enkel förklaring till att tidigare studier 
(Giordani, 2005) funnit att gruppen uppvisar höga nivåer av självbemästring. 

Nära förknippat med ålder är även arbetslivserfarenhet, som naturligt ofta är längre ju 
äldre en individ är. Arbetslivserfarenhet korrelerade positivt med samtliga variabler, 
dock mycket svagt med feedback. Det är intressant eftersom det innebär att erfarenhet 
ökar arbetsmotivation likväl som samtliga målsättningsvariabler. En förklaring till detta 
kan vara att efter att ha arbetat ett antal år behärskar generation Y mer avancerade 
tjänster och arbetar på positioner med högre svårighetsgrader. Det är även sannolikt att 
de i takt med att arbetslivserfarenheten ökar får möjlighet att arbeta med något de är 
utbildade till, något de brinner för och utmanas av. Att studier har visat att generation Y 

13



ofta byter arbete (Geraci, 2007, refererat  i Tapscott, 2009; Sodexo Motivation Solutions, 
2010; NAS Insights, 2002) kan innebära att de på kortare tid tillgodogör sig erfarenheter 
motsvarande de som tidigare generationer ägnat längre tid åt. Detta går i linje med NAS 
Insights (2002) studie och Kerslake (2005) vilka hävdar att generation Y arbetar fort  och 
hårt för att  på kort tid ta sig uppåt och tar ett större eget ansvar för sin karriär än tidigare 
generationer gör.

Kritisk granskning
Samtliga delar av mätinstrumentet var hämtade från tidigare studier med uppmätt god 
reliabilitet och validitet. Vissa av frågorna var omvänt formulerade för att undvika 
slentrianifyllande. Det faktum att  enkäten har översatts från engelska till svenska kan 
påverka den interna reliabiliteten negativt. För att undvika detta översattes den tillbaka 
till engelska, överensstämmelsen visade sig dock vara god. Eventuella bias hos 
författaren bör inte kunna påverka studiens resultatet då poängsättningen av 
svarsalternativen var definierade på förhand. 

De fem variablernas reliabilitet mättes med Cronbach α, måttet varierade mellan .50 
och .88 vilket  i tre fall är lägre än Wrights (2004, 2007) resultat. Skillnaderna kan bero 
på översättningen alternativt stickprovsstorleken då Wright (2004, 2007) använde sig av 
minst fyra gånger så stora stickprov. Bekvämlighetsurvalet har sannolikt minskat 
stickprovets generaliserbarhet till populationen, då respondenterna i viss utsträckning 
kan ha gemensam bakgrund vad gäller geografi, intressen och så vidare. 

En begränsning i studien är att endast en modell prövades. Det finns flera, 
bakomliggande variabler som inte kommer fram i denna mätning. Den multipla 
regressionens förklaringsgrad visar att andra, ej mätta variabler ligger bakom knappt två 
tredjedelar av generation Ys arbetsmotivation. En tänkbar sådan variabel är yttre 
belöning i form av lön, semester, bonus med mera. Ytterligare en svaghet är avsaknaden 
av tidigare forskning kring ämnet, vilket är nödvändigt för att reliabelt kunna styrka 
eventuella samband eller icke-samband. 

Framtida forskning
Då forskningsområdet är så pass outforskat finns det ett stort behov av vidare forskning 
och många frågor kvar att besvara. Det finns exempelvis ännu inga fullt tillförlitliga 
modeller över generationsskillnaderna eller generation Ys karaktärsdrag. Vidare är det 
av intresse att jämföra generation Ys grad av arbetsmotivation med andra generationer, 
samt att studera i vilken utsträckning inre respektive yttre incitament bygger upp 
generation Ys arbetsmotivation. Den könsskillnad som framkom i innevarande studie  
(se Tabell 3) behöver undersökas vidare. Om det kan verifieras att målsättningsteorin i 
högre grad är applicerbar på män än kvinnor ur generation Y uppstår ett behov av att 
och härleda vilka faktorer som fungerar motiverande på respektive kön. Innevarande 
studie bidrar till att utveckla forskningsområdet.

14



Sammanfattning
Målsättningsteorin är applicerbar på generation Y och förklarar drygt en tredjedel av 
variansen i arbetsmotivation. Resultatet indikerar även en betydande könsskillnad hos 
målsättningsteorin som förklaringsmodell, till fördel för män. Feedback korrelerade 
svagt positivt med arbetsmotivation. Höga skattningar av självbemästring i förhållande 
till målens svårighetsgrad och specificitet tyder på att det finns utrymme att öka 
arbetsmotivationen och prestationen genom svårare mål. Låga skattningar av feedback 
tyder på att det finns ett glapp  mellan generation Ys behov och faktiska upplevelser. 
Både ålder och arbetslivserfarenhet har positiv inverkan på arbetsmotivation och 
målsättning, dock tycks självbemästring minska med åldern. Dessa resultat kan förklara 
en del av de generationsskillnader som uppmärksammats i tidigare studier. Studiens 
bekvämlighetsurval minskar generaliserbarheten till populationen. Det finns 
bakomliggande variabler som inte framkommer i innevarande studie. 
Forskningsområdet behöver utvecklas för att skapa tillförlitliga modeller och styrka 
eller motbevisa tidigare studiers resultat. 
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