
1 

 

 

 

 

 

 

Vilka faktorer påverkar Generation Y:s arbetsmotivation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Mats Najström  

VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15 HP, 2011 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 

 

Karin Aita  

Sara Ardizzone 

 

 
 



1 

 

VILKA FAKTORER PÅVERKAR GENERATION Y:s ARBETSMOTIVATION? 

Karin Aita och Sara Ardizzone 

 

Det sker förändringar på arbetsmarknaden samtidigt som det 

sker ett generationsskifte. En ny generation – Generation Y – 

har gjort sitt intåg. Hur denna generation ser på sin 

arbetsmotivation och vilka faktorer de drivs av var 

utgångspunkten för denna studie. I studien deltog tio 

individer anställda inom en säljorganisation, där data 

samlades in med kvalitativa intervjuer. Genom en blandning 

av induktiv och deduktiv tematisk analys framkom ett 

resultat där åtta faktorer synliggjordes. Resultatet visade att 

den viktigaste motivationsfaktorn var behovet av 

arbetskollegor. Dessutom belystes vikten av ett tillgängligt 

ledarskap. Det framkom även att motivationen i stort 

påverkades av yttre faktorer såsom materiella och verbala 

belöningar, men också genom prestationen för att erhålla 

resultat. Att arbeta mot mål samt att utmanas och utvecklas 

var också betydelsefullt för motivationen. Samtidigt var 

behovet av frihet och kreativitet centralt. Dessa faktorer 

diskuterades utifrån olika motivationsteorier med vidare 

reflektioner om huruvida dessa är typiska för Generation Y.  

 

Arbetsmarknaden genomgår förändringar samtidigt som det pågår ett generationsskifte.  

80-talisterna, även kallade Generation Y (eller why), har gjort sitt intåg i arbetslivet 

medan 40-talisterna närmar sig pensionsålder. I media pågår en debatt som fokuserar på 

hur företagen ska bemöta detta skifte och många menar att skillnaderna är större än 

någonsin mellan generationerna (Andersson, 20 april, 2011; Borglund, 13 februari, 

2007; Grundberg, 26 juni, 2008; Parment, 28 januari, 2008). Generation Y framställs 

ofta som en krävande generation som gillar utmaningar, ett högt tempo och upplevs som 

svåra att styra av företagsledare och organisationer. De yngre förväntar sig ständig 

återkoppling, ett välbetalt jobb tidigt i karriären och snabba avancemangsmöjligheter. 

Lever företagen inte upp till dessa behov är de beredda att byta arbetsgivare. Den äldre 

generationen anses i stället vara lojal sin arbetsgivare och är mer trygghets‒ och 

bekvämlighetssökande. 

Utöver generationsskiftet har arbetsmarknaden på många sätt förändrats till följd av 

informationsteknologins frammarsch samt en ökad globalisering (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2006).  Detta ställer nya krav på arbetsmarknadens 

aktörer där företagens förmåga till flexibilitet kommit att stå i fokus. Flexibiliteten har 

påverkat arbetstiderna samt var själva arbetet utförs. Traditionellt har både tid och rum 

varit externt reglerat, idag är det till en större del individen själv som istället reglerar 

och strukturerar sin arbetstid men också var den väljer att utföra sitt arbete. Allvin et al. 

(2006) talar om att gränserna mellan arbete och fritid har suddats ut, något forskarna 

benämner som det gränslösa arbetslivet.  
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Även anställningsförhållanden har förändrats på grund av flexibilitetsbehovet. Tidigare 

fick arbetstagaren i utbyte mot sin lojalitet och sitt hårda arbete anställningstrygghet. 

Idag menar Allvin et al. (2006) att individen själv måste ta ansvar för att skapa denna 

trygghet. Arbetstagarens anställningsbarhet har istället hamnat i fokus och innebär att 

individen själv tar ett ökat ansvar för den egna kompetensutvecklingen. Samtidigt har 

arbetslivet individualiserats i jämförelse mot tidigare. De högre kraven idag på 

individen innebär att egenskaper såsom självständighet, initiativrikedom och kreativitet 

förväntas (Allvin et al., 2006). Utvecklingen har med andra ord blivit mer 

individfokuserad där individens egna intressen vägs mot företagens intressen och 

arbetet knyts tätare till den egna förmågan. 

Generation Y har på många sätt vuxit upp i en ny tid med andra förutsättningar än 

generationerna före dem (Glass, 2007; Macky, Gardner & Forsyth, 2008; Smola & 

Sutton, 2002; Wong, Gardiner, Lang & Coulon, 2008). För denna generation har 

exempelvis teknologin varit en naturlig del i deras uppväxt och möjligheter till ständig 

uppkoppling och interaktion med omvärlden varit självklara (Glass, 2007). De har även 

upplevt hur olika trygghetssystem i samhället demonterats, vilket kan ha lett till en 

förändrad världsbild (Higgs & Gilleard, 2010). Unga som kommer ut i arbetslivet har 

andra förväntningar och preferenser än tidigare generationer, vilket påverkar deras 

inställning och syn på arbetslivet (Glass, 2007). Med bakgrund av detta vill vi med 

denna studie undersöka närmare vad som motiverar Genration Y i arbetslivet.  

Motivationsteori  

Motivation är enligt Reeve (2009) ett svårdefinierat begrepp då det innehåller en 

subjektiv del som lämnar utrymme för tolkning. Författaren ger en vedertagen definition 

av motivation enligt följande; ”The study of motivation concerns those processes that 

give behavior its energy and direction” (sid. 8). Pinder (1998, refererad i Latham & 

Pinder, 2005) definierar arbetsmotivation enligt följande: ” Work motivation is a set of 

energetic forces that originate both within as well as beyond an individual’s being, to 

initiate work-related behavior and to determine its form, direction, intensity, and 

duration” (sid. 486). Motivationsstudier kan enligt Reeve (2009) vara användbara för att 

bland annat generera kunskap som kan hjälpa individer till att förbättra sina liv och sitt 

välmående. 

 

Inre och yttre motivation 

Motivation delas ofta upp i inre och yttre motivation (Deci & Ryan, 1985). Inre 

motivation handlar om människans medfödda benägenhet att rikta sitt intresse och sin 

kapacitet för att bemästra olika utmaningar. Individer blir endast inre motiverade av att 

utföra och delta i aktiviteter som kommer från ett eget inneboende intresse dels för 

själva aktiviteten, dels för den egna tillfredställelsen (Ryan & Deci, 2000). Den inre 

motivationen leder till och skapar kreativitet (Amabile, Hennessey & Grossman, 1986), 

större uthållighet gällande prestationer (Ryan, Frederick, Lepes, Rubio & Sheldon, 

1997) samt ett större psykologiskt välmående (Kasser & Ryan, 1993).  

 

Yttre motivation uppstår från extern stimuli som exempelvis pengar, belöning och 

bekräftelse (Deci & Ryan, 1985). Individer som motiveras av yttre omständigheter styr 

sitt beteende så att det leder till attraktiva konsekvenser, exempelvis belöningar, eller för 

att undvika oattraktiva konsekvenser, exempelvis bestraffningar. Amabile et al. (1986) 

studerade externa belöningars effekt på kreativiteten och fann stöd för att kreativiteten 
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påverkades negativt av externa belöningar. Studien byggde på tre undersökningar där 

både barn och vuxna i USA deltog i olika kreativa aktiviteter som var kopplade till olika 

typer av externa belöningar. Resultatet visade att den inre motivationen gentemot 

uppgiften sjönk när belöningar utfästes.  

 

Den inre motivationen påverkar också ihärdigheten i prestationer. Ryan et al. (1997) 

visade i en studie att individer som drevs av inre motivationsfaktorer, såsom glädje och 

känslan av kompetens, visade på större uthållighet i sina prestationer än individer som 

motiverades av externa faktorer. Individer som handlar utifrån inre drivkrafter uppvisar 

inte bara större uthållighet utan har också ett större psykologiskt välmående (Kasser & 

Ryan, 1993). Strävan efter att tjäna mycket pengar eller att låta sig påverkas av andra 

externa stimuli är något som Kasser och Ryan (1993) för en diskussion om i sin studie. 

Forskarna menar att denna typ av strävan kan vara förödande för individens välmående.  

 

Det är omdiskuterat huruvida externa belöningar påverkar den inre motivationen eller 

inte (Deci & Ryan, 1987; Ryan & Deci, 2000). I en metaanalys fann Deci, Koestner och 

Ryan (1999) att förväntade materiella belöningar (exempelvis lön) kopplade till 

aktiviteter och/eller prestationer hade en negativ inverkan på den inre motivationen. 

Likaså pekade forskarna på att hot, deadlines, direktiv, pressande utvärderingar och mål 

satta av andra hade en förminskande effekt på den inre motivationen. Däremot fann 

forskarna stöd för att verbala belöningar kunde ha en positiv påverkan. Lepper och 

Greene (1978, refererad i Reeve, 2009) menar att externa belöningar alltid är behäftade 

med ”dolda kostnader”. I ett flertal fältexperiment visade forskarna med kollegor att 

externa belöningar kan underminera den inre motivationen. Individer som deltog i 

aktiviteter med förväntningar på att få en belöning visade mindre intresse för själva 

aktiviteten än de individer som inte förväntade sig en belöning (Lepper, Greene & 

Nisbett, 1973; Lepper och Greene, 1975).  

 

Psykologiska behov 

Den inre motivationen uppstår när en individ motiveras att styra sitt beteende för att 

försöka uppfylla sina grundläggande psykologiska behov; dessa är behovet av 

autonomi, kompetens och tillhörighet (Reeve, 2009; Ryan & Deci, 2000). Studier kring 

de psykologiska behoven utgår från två antaganden dels att de psykologiska behoven är 

medfödda och av vikt för individens välmående, dels att de påverkas av samspelet 

mellan individ och omgivning (Reeve, 2009; Deci & Ryan, 1985). När miljön eller 

omgivningen gynnar individens strävan efter att uppfylla de psykologiska behoven 

uppstår en naturlig motivation till att lära, växa och utvecklas som individ. Den sociala 

kontexten kan således vara avgörande för den inre motivationen (Ryan & Deci, 2000). 

 

Autonomi 

Autonomi, som också kan beskrivas i termer av ett självbestämmande, handlar om 

individens upplevelse av att själv få fatta sina egna beslut (Deci & Ryan, 2000). 

Individer vill också ha frihet, det vill säga att själva kunna bestämma och styra över sitt 

handlande utan att känna att något tvång från omgivningen föreligger. Autonomi kan 

således förstås som upplevelsen av viljefrihet, men också som upplevda valmöjligheter 

mellan olika attraktiva alternativ samt Percieved Locus of Causality (PLOC; deCharms 

(1968, refererad i Ryan & Deci, 2000). PLOC handlar om kunskap kring vad som 

orsakar det egna beteendet och kan enligt deCharms (1968, refererad i Ryan & Deci, 
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2000) delas upp i inre och yttre PLOC. Inre PLOC syftar på att det är individen själv 

som initierar och står bakom aktiviteter eller ett handlande. Yttre PLOC däremot 

innebär att det är externa faktorer som driver individer till ett visst handlande. 

Skillnaden mellan inre och yttre PLOC handlar om huruvida individen ser sig som den 

orsakande kraften till sitt beteende (Ryan & Deci, 1985). 

Det är endast en inre PLOC som kan tillfredställa autonomibehovet och öka den inre 

motivationen (Ryan & Deci, 2000).  En annan förutsättning är att individen vistas i en 

miljö som erbjuder valmöjligheter och flexibilitet i beslutsfattanden, men också en 

viljefrihet där individen själv har möjlighet att sätta sina egna mål, bestämma vad som 

är viktigt för dem och hur de vill spendera sin egen tid (Cordova & Lepper, 1996). 

Motsatsen till en autonomifrämjande miljö är en som är kontrollerande, där individens 

upplevda möjligheter till att ta egna beslut ses som begränsade (Deci & Ryan, 1987). En 

kontrollerande miljö hämmar inte bara den inre motivationen utan sänker även 

individers nyfikenhet och önskan till att anta utmaningar.  

Kompetens 

Behovet av att känna kompetens kan beskrivas som individens vilja att handla effektivt i 

sitt samspel med omgivningen (Deci & Ryan, 1985). Genom att använda sin kapacitet 

och sina kunskaper strävar individen efter att bli skickligare, utveckla nya förmågor 

eller lära något nytt, allt för att uppnå en känsla av Mastery, det vill säga att grundligt 

behärska något (Reeve, 2009). För att individen ska uppfatta sig själv som kompetent 

behöver denne feedback på sin prestation för att kunna utvärdera sin kompetens. När 

behovet av kompetens tillfredsställs ökar benägenheten att anta utmaningar (Deci & 

Ryan, 1985). Är aktiviteten eller uppgiften dessutom tillräckligt svår samtidigt som 

individen känner att den har färdigheten att klara av uppgiften så leder det till 

intresseväckande känslor (Csikszentmihalyi & LeFevre, 1989). När det finns en balans 

mellan individens upplevda kompetens och en utmaning kallas detta för en optimal 

utmaning. Det ligger inom kompetensbehovet för individen att söka sådana tillfällen, 

något som Csikszentmihalyi och LeFevre (1989) beskriver som en upplevelse av Flow.  

 

deCharms (1968, refererad i Ryan & Deci, 2000) menar att känslan av kompetens inte 

bara kan höja den inre motivationen utan måste även vara sammankopplad med att 

autonomibehovet är uppfyllt. En omgivning som är kontrollerande och som inte tillåter 

misstag ger inte heller individen utrymme att prova sina färdigheter, vilket underminerar 

känslan av kompetens och därmed även den inre motivationen. När en individ får 

negativ feedback och kritik på sina prestationer är det också hämmade för uppfattningen 

av sin egen kompetens (Reeve, 2009).   

 

Tillhörighet 

Tillhörighet är det mänskliga behovet av att skapa och underhålla nära känslomässiga 

band till andra människor (Baumeister & Leary, 1995). Det handlar om individers 

önskan om att vara emotionellt förbundna till andra och ha ömsesidiga och nära 

relationer. Det förutsätts dock att relationerna är meningsfulla och att de bygger på en 

genuin omtanke och att individerna i fråga gillar varandra.  

 

Enligt Baumeister och Leary (1995) är känslan av tillhörighet en betydande faktor som 

formar individers tankar och känslor. Många av de känslor som individer har i livet, 
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både positiva som negativa, kan kopplas till tillhörighetsbehovet. Att känna sig 

accepterad, välkommen och inkluderad leder exempelvis till känslor av glädje och 

belåtenhet. Fysiskt kan individen uppleva exempelvis mindre stress och anspänning. 

Individer som känner sig exkluderade, avvisade och ignorerade får därför inte sitt 

tillhörighetsbehov uppfyllt. Detta kan få negativa konsekvenser som följd och kan 

påverka individens välmående, både psykiskt och fysiskt, men också dennes beteende 

(Baumeister & Leary, 1995). En miljö som inte främjar skapandet av sociala band 

sänker inte bara den inre motivationen utan hämmar också individers engagemang 

(Reeve, 2009).  

 

Motivation att prestera 

Viljan att göra någonting bra, att få utvecklas, skaffa sig erfarenhet och socialisera med 

andra är sociala behov som många människor har och aktivt försöker att tillfredställa 

(Reeve, 2009). Hur och varför individer presterar beror på många olika saker, en del 

tycker om att prestera, andra inte. En del presterar för att lära sig nya saker och/eller för 

att kunna bemästra uppgifter (Reeve, 2009). Individer med ett stort behov av att prestera 

tenderar att närma sig uppgifter eller situationer där de kan prestera medan andra 

uppvisar undvikande tendenser (Reeve, 2009). Atkinson (1957) ser på 

prestationsbeteendet som en inneboende kamp mellan approach och avoid, där 

individen ställs inför val att ta sig an uppgifter för att lyckas (approach) eller för att 

undvika misslyckanden (avoid).  

När det gäller individers motivation till att prestera kan de två huvudsakliga 

prestationsmålen; mastery goal och prestationsmål (Ames & Archer, 1988; Elliot & 

Dwech, 1988; Nicholls, 1984) stå som förklaringsmodeller. Skillnaden dessa emellan 

ligger i individers förståelse av vad som skapar kompetens (Elliot & McGregor, 1999). 

Mastery goal innebär en inre motivation till att vilja utvecklas utifrån en egen agenda 

och intresse (Elliot & Dwech, 1988). Att nå dessa typer av mål handlar om att nå mål 

eller standarder uppsatta av individen själv (Nicholls, 1984). Prestationsmål handlar 

istället om hur en individ drivs och styrs av yttre faktorer för att uppnå mål, vilka 

bevisar och demonstrerar den egna kompetensen inför omvärlden (Elliot & Dwech, 

1988). I en studie av Elliot och McGregor (1999) visar forskarna att individer med 

förväntningar på att öka sin kompetens, att förbättra sig själva som personer och som 

vill övervinna svåra utmaningar med ihärdiga kraftansträngningar, ofta antar mastery 

goal. I en annan studie av Ames och Archer (1988), där elevers motivation till att 

prestera undersöktes, fann forskarna att elever som antog mastery goal använde sig av 

mer positiva och produktiva sätt att tänka, känna och bete sig på, medan elever som 

antog prestationsmål förknippades med negativa och oproduktiva sätt.  

Målsättningsteorin av Locke och Latham (1990, 2002, refererad i Reeve, 2009) 

beskriver sambandet mellan mål och motivation i en organisatorisk kontext. Forskarna 

menar att individer med mål presterar bättre än individer utan mål. Locke (1996) belyser 

några grundläggande hörnstenar som ligger till grund för målsättningsteorin. Dessa 

hörnstenar består av målets svårighetsgrad och hur specifikt det är, men även av att få 

feedback samt att målen accepteras. Locke (1996) menar att svåra mål ökar den 

ansträngning och uthållighet som individen lägger ner för att nå målet. Specifika mål 

hjälper individen att hålla kvar och rikta uppmärksamheten mot målet samt planera för 

hur målet ska nås. Detta minskar otydligheten hos individen rent tankemässigt och 
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minskar instabiliteten i prestationen. För att en individ ska prestera effektivt behövs 

förutom ett mål också att denne får feedback på sina handlingar. Feedback synliggör 

individens framsteg i relation till de satta målen. Individer som får feedback på sina 

resultat presterar mer än individer som inte får feedback. Mål behöver inte bara vara 

svåra, specifika och kopplas samman med feedback utan det förutsätts även att de 

accepteras av individen för att de ska leda till framsteg i prestationen (Locke, 1996).  

 

Definition Generation Y 

En generation definieras enligt Kupperschmidt (2000, refererad i Wong et al., 2008) 

enligt följande;”a generation is an identifiable group, which shares years of birth and 

hence significant life events at critical stages of development” (sid. 879). Smola och 

Sutton (2002) menar att det är den sociala kontexten i vilken en generationsgrupp 

utvecklas som i sin tur påverkar personlighet, värderingar, arbetsmoral och inställning 

till arbetslivet. Det råder delade meningar om under vilka årtal som Generation Y 

spänner över (Smola & Sutton, 2002). I denna studie definieras dock Generation Y i 

linje med Cennamo och Gardner (2008) som individer födda 1980 och framåt.  

 

Tidigare forskning kring generationsskillnader 

Den aktuella forskningen kring generationsskillnader fokuserar främst på att undersöka 

skillnader mellan Baby Boomers, Generation X och Generation Y (Cennamo & 

Gardner, 2008; Jurkiewicz, 2000; Kowske, Rasch & Wiley, 2010; Smola & Sutton, 

2002; Wong et al., 2008). I likhet med definitionen av Generation Y råder det även 

delade meningar om under vilka årtal generationerna Baby Boomers och Generation X 

spänner över, där Baby Boomers sträcker sig mellan åren 1943 och 1964 och 

Generation X mellan 1961 och 1981.  

Till skillnad från bilden som målas upp i media kring att det finns stora 

generationsskillnader, ger den vetenskapliga litteraturen en annan bild (Macky et al., 

2008; Kowske, et al., 2010; Twenge & Campbell, 2008; Twenge, 2010; Wong et al., 

2008; ). I media framställs individer ur Generation Y som otåliga och har ofta en 

idealbild av hur de vill att karriären ska se ut. De har höga förväntningarna på sig själva 

och ser inte arbetet som en plikt utan som ett självförverkligande (Grundberg, 26 juni, 

2008; Parment, 28 januari, 2008). I en granskning av forskning gällande 

generationsskillnader fann Macky et al. (2008) stöd för att det finns skillnader i 

personlighet och attityder gällande arbete och karriär mellan generationer. Dock menar 

forskarna att skillnaderna inte är så stora och fann endast lite stöd för skillnader gällande 

normer kopplade till arbetet samt motivation.  

Macky et al. (2008) menar att det finns vissa metodologiska problem kopplade till 

generationsforskning, då det finns bakomliggande variabler såsom ålder och tidsperiod 

som kan spela in. Forskarna menar att mer empirisk forskning gällande 

generationsskillnader är nödvändig, framförallt studier som kontrollerar för 

bakomliggande variabler. När det gäller motivation ur ett generationsperspektiv menar 

Wong et al. (2008) att det finns begränsat med forskning inom detta område. Fokus har 

snarare legat på skillnader gällande värderingar (Cennamo & Gardner 2008; Jurkiewicz, 

2000; Smola & Sutton, 2002) och attityder i en arbetskontext (Kowske et al. 2010; 

Twenge 2010) samt personlighet (Twenge & Campbell, 2008; Twenge, 2010; Wong et 

al., 2008). 
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Generationsskillnader i värderingar 

Det har gjorts en rad studier som fokuserat på arbetsvärderingar ur ett 

generationsperspektiv och där resultaten visat på att det finns mer likheter än skillnader 

mellan generationerna (Cennamo & Gardner 2008; Jurkiewicz, 2000; Smola & Sutton, 

2002). De skillnader som lyfts fram är inte samstämmiga mellan studierna.  I en 

nyzeeländsk tvärsnittsstudie av Cennamo och Gardner (2008) talar forskarna om vikten 

av arbetsvärderingar för att kunna predicera beteenden och stärka arbetsmotivation. I 

denna studie jämfördes tre generationer (Baby Boomers, Generation X och Generation 

Y) där anställda inom åtta olika industrier deltog i en enkätundersökning. Studien 

fokuserade på arbetsrelaterade värderingar såsom status och frihet (balans mellan arbete 

och privatliv), men också på externa (exempelvis lön och förmåner) och interna 

(exempelvis att ha meningsfullt arbete) samt sociala och altruistiska värderingar. 

Dessutom undersökte forskarna hur väl dessa överensstämde med organisationens egna 

värderingar. Deras resultat pekade på att det inte fanns några signifikanta skillnader 

mellan generationerna när det gällde de externa, interna, sociala eller altruistiska 

värderingarna. En skillnad forskarna fann var kring frihet och status, där Generation Y 

värdesatte detta högre än Baby Boomers och Generation X. Däremot stämde Baby 

Boomers värderingar bättre överens med organisationens.  

Även Jurkiewiczs (2000) fann i en amerikansk tvärsnittstudie, av anställda inom den 

offentliga sektorn, att skillnaderna mellan generationer inte var så stora. I studien 

undersöktes hur Baby Boomers och Generation X värderade olika motivationsfaktorer. 

Studien gjordes då Generation X befann sig i början av sin yrkeskarriär. Forskaren fann 

inga signifikanta skillnader mellan dessa generationer gällande motivationsfaktorer 

förutom i värderingar kring frihet. Något som ligger i linje med Cennamos och 

Gardners (2008) studie som pekade på ett liknande resultat, där den yngre generationen, 

i denna studie Generation Y, värderade frihet högst. I Jurkiewiczs (2000) diskussionsdel 

problematiseras det kring om det finns reella skillnader mellan generationerna eller om 

dessa har med stereotypa antaganden att göra.  

Liksom Jurkiewiczs (2000) studerade även Smola och Sutton (2002) 

generationsskillnader i värderingar mellan Baby Boomers och Generation X. I denna 

amerikanska longitudinella studie jämfördes data från en enkätundersökning utförd 

1974 med data från en likande enkät utförd 1999. Urvalet i den förstnämnda 

undersökningen var anställda inom produktion‒ och tillverkningsindustrin och i den 

senare anställda inom den offentliga sektorn.  De skillnader forskarna fann var att 

Generation X värderade snabba befordringsmöjligheter högre, var mer ”jag”-orienterade 

och var mindre lojala mot sin organisation än Baby Boomers. Generellt visade resultatet 

på en allmän nedgång av arbetsvärderingar och att arbetets betydelse hade minskat. 

Istället hade balans i livet kommit att värderas högre för båda generationerna. Vidare 

drog Smola och Sutton (2002)  slutsatsen om att förändringar i värderingar inom 

generationer har att göra med samhälleliga förhållanden och inte med ålder och mognad 

hos de enskilda individerna att göra.  

Generationsskillnader i attityder 

Aktuell forskning kring generationsskillnader i attityder flyter ofta samman med 

forskning som fokuserar på värderingar (Twenge, 2010). I en studie av Kowske et al. 

(2010) använde sig forskarna av medarbetarenkäter som samlats in från ett flertal olika 

amerikanska organisationer under en tidsperiod på arton år. Syftet var att undersöka 
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generationseffekterna på attityder i en arbetskontext. I denna studie lade sig forskarna 

vinn om att kontrollera för eventuella bakomliggande variabler såsom ålder och 

tidsperiod, något som Macky et al (2008) uppmärksammat som en brist i empiriska 

undersökningar gällande generationsskillnader. Kowske et al. (2010) jämförde i sin 

studie skillnader i jobbattityder mellan fem olika generationer (GI, Silent, Baby 

Boomers, Generation X och Generation Y) med fokus på hur Generations Y särskiljde 

sig. Forskarna fann att Generation Y rapporterade högre nivåer av generell 

arbetstillfredsställelse, arbetstrygghet, karriärutvecklig, avancemangsmöjligheter samt 

att bli erkänd, jämfört med tidigare generationer. I attityder kring lön, förmåner, arbetet 

i sig eller benägenheten att lämna sin anställning fann forskarna ingen skillnad mellan 

generationerna. I kontrast till Kowske et als. (2010) resultat gällande 

arbetstillfredsställelse fann Macky et al. (2008) i sin granskning ingen signifikant 

skillnad mellan generationerna.   

 

Generationsskillnader i personlighet 

Till skillnad från forskningen kring värderingar, där likheterna mellan generationerna är 

fler än skillnaderna, så visar forskning kring personlighetsegenskaper att det finns en 

linjär trend inom och mellan generationer. I en tvärsnittsstudie undersökte Wong et al. 

(2008) skillnader i personlighet och i motivationsfaktorer mellan tre generationer (Baby 

Boomers, Generation X och Generation Y). Personlighet i forskarnas studie 

definierades som en individs bestående och karaktäristiska sätt att bete sig, tänka och 

känna. Självrapporter användes för att mäta personlighet, beteende och motivation hos 

chefer och medarbetare inom olika australiensiska organisationer. Forskarna fann att 

skillnaderna i personlighet var störst mellan Generation Y och Baby Boomers och att 

Generation X befann sig mellan dessa. Studien visade på att vara ambitiös, självständig, 

karriärmedveten och målorienterad, var personlighetsegenskaper som Generation Y i 

högre grad besatt jämfört med Baby Boomers. Dessutom hade Generation Y större 

behov av socialt umgänge med andra. Dock låg Baby Boomers högre när det gällde att 

ha en optimistisk syn på sin tillvaro, en egenskap som för övrigt minskade för varje 

generation. De diskussioner Wong et al. (2008) förde, var att skillnaderna bäst 

förklarades av effekten av ålder än effekten av att tillhöra en viss generation.  

Även Twenge och Campbell (2008) har studerat personlighetsegenskaper och har 

identifierat ett antal trender som forskarna menar stadigt ökat över generationerna. 

Egenskaper som forskarna menar påverkas och förändras beroende på den kultur 

individen växer upp i. I en sammanställande undersökning redovisade Twenge och 

Campbell (2008) att graden av personlighetsegenskaper som narcissism, ångest, 

depression samt självkänsla var högre hos Generation Y än hos tidigare generationer. 

Detsamma gällde även personlighets-egenskapen external locus of control, där individer 

tillhörande Generation Y i högre grad upplever att kontrollen över omständigheter i det 

egna livet ligger mer utanför individen själv. Detta i motsats till internal locus of control 

där individen upplever att kontrollen istället ligger inom individen själv. Dessa fynd 

visade på ett linjärt samband mellan personlighetsegenskaperna och 

generationstillhörighet. Personlighetsegenskapen social önskvärdhet visade på det 

motsatta, där graden var lägre hos Generation Y. En egenskap som minskat för varje 

generation sedan Baby Boomers med en stadigt nedåtgående trend.  
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Generationsskillnader i motivation 

Forskningen kring motivation ur ett generationsperspektiv är, som tidigare lyfts fram, 

begränsad (Wong et al., 2008). Dock finns forskning kring kopplingen mellan ålder och 

motivation (Inceoglu, Segers, Bartram & Vloeberghs, 2009). Wong et al. (2008) 

studerade inte bara personlighetsegenskaper utan även motivationsfaktorer. Resultatet 

visade på få skillnader i motivationsfaktorer mellan generationerna men där Generation 

X och Generation Y motiverades mer av karriärutveckling och avancemang än Baby 

Boomers. Generation Y motiverades även mer av att arbeta i en miljö som präglades av 

gemenskap och tillhörighet jämfört med Baby Boomers. Vidare pekade resultatet på att 

Generation Y drevs i mindre utsträckning av makt jämfört med Generation X, som i sin 

tur drevs mindre av detta än Baby Boomers. Forskarna fann inga signifikanta skillnader 

mellan generationerna när det gällde personlig utveckling, god arbetsmiljö och 

anställningstrygghet samt det engagemang som anställda var villiga att lägga ner på sitt 

arbete, det vill säga ett engagemang utöver det normala. Wong et al. (2008) ifrågasatte 

populärlitteraturen på området och drog liksom för personlighetsegenskaper slutsatsen 

att skillnaderna i motivation mer handlade om ålder och fas i livet än tillhörigheten till 

en viss generation. Detta var även något som Rhodes (1983) problematiserade kring 

redan på 1980-talet och menade på att det var svårt att urskilja specifika attribut 

kopplade till en viss generation och dra slutsatser utifrån dessa.  

 

Merparten av forskningen gällande generationsskillnader kommer från de anglosaxiska 

länderna (Cennamo & Gardner, 2008; Jurkiewicz, 2000; Kowske et al. 2010; Macky et 

al. 2008; Smola & Sutton; 2002; Twenge 2010; Wong et al, 2008). Ur ett europeiskt 

perspektiv har en holländsk studie undersökt sambanden mellan motivationsfaktorer och 

ålder i fem olika länder (Danmark, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige) 

(Inceoglu et al., 2009). Forskarna använde sig av en motivationsenkät som 

administrerades ut till ett brett spann organisationer inom näringslivet. Enkäten innehöll 

arton kategorier där bland annat följande motivationsfaktorer undersöktes; autonomi, 

personlig utveckling, flexibilitet, karriärutveckling, integritet, konkurrenssituation, 

belöningar och förmåner. Via regressionsanalys erhöll forskarna initialt ett signifikant 

samband i tolv av arton kategorier, men när forskarna kontrollerade för demografiska 

bakomliggande variabler sjönk sambandet till sju kategorier. Resultatet visade vidare att 

effekterna av sambandet mellan motivation och ålder på det hela taget var små. De 

samband som visade på signifikans var att motivationen för den personliga och 

karriärmässiga utvecklingen sjönk med stigande ålder. Vidare hade en konkurrensutsatt 

arbetssituation också negativ påverkan på motivationen i den högre åldersgruppen. När 

det gällde integritetens och autonomins inverkan på motivationen fann forskarna dock 

ett motsatt samband som ökade med stigande ålder.  

 

Sammanfattningsvis ger den tidigare forskningen gällande generationsskillnader en bild 

av att skillnaderna på det hela taget inte är så stora mellan generationer dels med avsikt 

på motivation, dels på faktorer som värderingar, attityder och personlighet. Något som 

samtliga ovan nämnda forskare belyser är att mer empirisk forskning, inom området 

generationsskillnader, är nödvändigt för att få en klar bild över om dessa skillnader 

verkligen existerar. 
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Bakgrund till föreliggande studie 

Det förändrade arbetslivet som Alvin et al. (2008) belyser är något som även intresserat 

den Europeiska Socialfonden (ESF) i Sverige (Svenska ESF-rådet, 2011). De menar att 

den globala konkurrensen och nya tekniska möjligheter har förändrat kraven på kunskap 

och kompetens. Både organisationer och individer måste allt oftare ställa om – byta 

jobb, lära nytt och lära mer. Förmågan till förändring har i sig blivit en viktig 

kompetens, både för individen och för arbetsplatsen. Med bakgrund av detta har EFS i 

Sverige, initierat ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt, Callcenterkompetens 

Generation Y, där Generation Y är i fokus. Som ett delmoment i det svenska ESF:s 

projektet ingår det bland annat att undersöka Generation Y:s upplevelser av olika 

fenomen, där motivation är ett av dessa. 

 

Avsikten med projektet är att stimulera till kompetensutveckling och lärande. I detta 

projekt ingår sju olika organisationer, verksamma inom samma bransch och där 

majoriteten av de anställda tillhör Generation Y. Denna studie ingår i ovan nämnda 

projekt som en del av det forskningsunderlag som kommer att ligga till grund för 

kompetensutvecklingsprojektet. I denna studie ingår en av organisationerna, en 

säljorganisation, där i stort sett samtliga anställda är födda på 80-talet. Detta gör 

organisationen till en god representant för att studera Generation Y:s arbetsmotivation. 

 

Syfte 

Då området kring Generation Y och deras motivation är relativt outforskat är det av 

intresse att undersöka generationens upplevelser av detta fenomen. Att förstå motivation 

ur ett generationsperspektiv kan vara en viktig komponent i att förstå det förändrade 

arbetslivet och hur dessa individer förhåller sig till det.  

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka vad som motiverar Generation Y i 

arbetslivet. Ett delsyfte är att undersöka om motivationsfaktorerna är unika för just 

denna generation. Ändamålet är inte att kartlägga hur den totala motivationen ser, utan 

fokus ligger på de personliga uppfattningarna av vilka faktorer som ligger till grund för 

den egna motivationen.  

 

Metod 

Deltagare 

Urvalet i denna studie utgjordes av tio individer i åldrarna 19 till 31 år (födda mellan 

1980–1991) med jämn könsfördelning. Samtliga deltagare var tillsvidareanställda 

förutom en som var provanställd. Två av dessa, en man och en kvinna, ingick i en 

förstudie gjord i mars 2011. Medelåldern för kvinnorna var 29.0 år (SD=2.55) och för 

männen 25.8 år (SD=3.96). Ingen av deltagarna hade barn men hälften levde i ett 

stadigvarande förhållande där fyra var sammanboende med en partner. Deltagarnas 

genomsnittliga anställningstid visade sig vara 1.83 år (SD=2.04). Tre av deltagarna hade 

en ansvarsroll inom organisationen och en hade ledarroll.  

 

Organisationen som deltagarna arbetade inom var en säljkoncern bestående av två 

företag som i sin tur hade dotterbolag kopplade till sig och som främst arbetade med 

olika typer av söktjänster inom utbildningsväsendet. Koncernen hade cirka 95 anställda 



11 

 

som främst var fördelade över tre avdelningar; sälj-, informations- och teknikavdelning. 

Koncernens åldersstruktur ger vid handen att 97 procent var födda 1980 eller senare 

(personlig kommunikation, 7 mars, 2011). Kontakt med koncernen skedde via vår 

medverkan i kompetensutvecklingsprojektet Callcenterkompetens Generation Y. 

 

Urvalsförfarandet inleddes i samverkan med koncernens HR-chef. Från denne erhölls en 

lista över 52 anställda som var i linje med ställda kriterier. Dessa kriterier var att de 

anställda skulle tillhöra Generation Y, det vill säga individer födda från 1980 eller 

senare, samt arbeta heltid. Dock sågs inte att arbetsuppgifterna var av betydelse. HR-

chefen hade en önskan om att urvalet skulle fördelas jämt över de olika företagen, 

avdelningarna och dotterbolagen, vilket också beaktades vid urvalet. Utifrån den ovan 

nämnda listan sorterades samliga anställda efter företag, avdelning samt kön. Utan 

någon annan bakomliggande systematik i urvalet tillfrågades initialt fyra kvinnor och 

fyra män från båda företagen inom koncernen med en jämn spridning över 

avdelningarna. Då vissa anställda inte hade möjlighet eller viljan till att delta i studien 

kontaktades då ytterligare en ny anställd efter samma kriterier. Totalt tillfrågades sjutton 

anställda innan den önskade kvoten om åtta deltagare var uppfylld. Kontakten med de 

anställda skedde via e-post, där de tillfrågade informerades om syftet med studien och 

dess upplägg presenterades. Vidare gavs information om att deltagandet var frivilligt 

och att ingen ersättning utgick. I samband med detta informerades även samtliga 

deltagare om de etiska riktlinjerna (Svenska Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Fyra kvinnor och en man från informationsavdelningen, tre män och en kvinna från 

säljavdelningen samt en man från teknikavdelningen valde att frivilligt delta. Denna 

fördelning representerar för övrigt könsfördelningen i stort inom koncernen. Deltagarna 

var anonyma gentemot företaget. 

 

Datainsamling  

Denna studie genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. En lämplig 

datainsamlingsmetod då syftet med undersökningen var att skapa förståelse för vad som 

motiverar Generation Y och att med hjälp av denna metod fånga upp deltagarnas tankar, 

känslor, upplevelser och reflektioner kring detta fenomen(Langemar, 2008). En 

intervjuguide arbetades fram utifrån studiens övergripande syfte men även utifrån den 

ovan nämnda förstudien. I förstudien användes en intervjuguide med öppna frågor kring 

motivation generellt, arbetsmotivation och motivationsfaktorer. De svar som framkom 

vid förstudiens intervjuer låg sedermera till grund för utarbetandet av en mer fokuserad 

intervjuguide. Till skillnad från i förstudien hade intervjuguiden i denna studie 

förutbestämda teman utifrån de motivationsteorier som ingår i studien.  Varje tema 

inleddes med breda, öppna frågor och avslutades med mer specificerade frågor. 

Intervjuguidens teman var; motivation generellt, inre och yttre motivation, autonomi, 

kompetens, tillhörighet, mål och prestation. Varje tema bestod av ett antal 

färdigformulerade frågor vars syfte var att undersöka deltagarnas upplevelser av 

motivation. Exempel på frågor var ”Vad är motivation för dig?”, ”Vad anser du är 

viktigast på en arbetsplats för att du ska trivas och utvecklas?”, ”Vad är mål för dig?” 

samt ”Vad får dig att vilja prestera på arbetet?”. 

 

Under intervjuns gång följdes dessa frågor upp av ett antal följdfrågor med avsikt att 

fånga upp deltagarnas känslor, beteenden, strategier gällande sin egen motivation samt 
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erhålla exempel på situationer där motivationen påverkats både positivt och negativt. 

Båda intervjuguiderna inleddes med ett antal bakgrundsfrågor som behandlade 

socioekonomiska variabler.  

 

Intervjuerna ägde rum mellan den fjärde och sjätte april 2011 (med undantag av 

förstudiens intervjuer som ägde rum den andra mars samma år) i två separata 

konferensrum i koncernens lokaler belägna i centrala Stockholm. De tog mellan femtio 

och nittiofem minuter och utfördes enskilt, detta för att minimera risken av att 

intervjupersonerna skulle känna sig i underläge i intervjusituationen. I inledningen till 

intervjuerna presenterade vi oss själva och redogjorde för syftet med studien. Dessutom 

informerades samtliga deltagare igen om de etiska riktlinjerna (Svenska 

Vetenskapsrådet, 2002). Alla intervjuer spelades in och transkriberades.  

 

Arbetsfördelningen oss emellan var jämt fördelad. Studien har främst arbetats fram 

gemensamt då önskan om en djup förståelse för innehållet varit centralt. Av praktiska 

skäl transkriberades hälften av intervjuerna på varsitt håll. Under arbetets gång fördes 

loggbok där tankar och idéer skrevs ner allteftersom.   

 

Analys 

Samtliga intervjuer transkriberades i princip ordagrant, dock uteslöts onödiga 

utfyllnadsord såsom exempelvis ”ja” och ”liksom” för att på så sätt underlätta läsningen 

och förståelsen av det transkriberade materialet. Detta gjordes för att möjliggöra en 

analys av innehållet i intervjuerna. 

 

Den analysmetod som använts i denna studie var en blandning av induktiv och deduktiv 

tematisk analys (Hayes, 2000). Undersökningen kan å ena sidan beskrivas som deduktiv 

då analysen skett utifrån vissa förutbestämda teman, å andra sidan som induktiv för att 

möjliggöra identifierandet av andra framträdande aspekter.   

 

Efter att intervjuerna transkriberats lästes hela materialet igenom enskilt ett flertal 

gånger för att skapa en djup förståelse av innebörden i materialet. Parallellt med detta 

markerades ord och meningar som ansågs vara betydelsefulla och belysande för det som 

studerades. Därefter gjordes en gemensam jämförelse av markeringar och ord som 

utförts på egen hand för att se om dessa överensstämde. Vidare grupperades och 

sorterades de markerade delarna av intervjuerna under mer generella teman.  Efter att 

detta gjorts gavs varje tema en benämning och definierades för oss själva. Vid den 

sorteringen reducerades en del av materialet som inte var användbart, då det inte var av 

relevans för denna studie. De slutgiltiga åtta teman som identifierades blev; behovet av 

kollegor, tillgängligt ledarskap, materiella belöningar och verbala belöningar, arbeta 

mot mål, prestera för att erhålla resultat, utmaningar och utvecklingsmöjligheter samt 

frihet och kreativitet.  

 

Materialet från varje tema sammanfattades sedan med egna ord för att ge ytterligare 

klarhet i dess innebörd (Hayes, 2000). Under varje tema var utgångspunkten att försöka 

utgå ifrån en struktur som gick från ett generellt perspektiv till ett mer konkret.  Varje 

tema belystes med upplevelser, känslor, beteenden samt faktorer som upplevdes främja 

och/eller hindra den egna motivationen. De åtta temana är till viss del överlappande och 

kompletterar varandra och bör inte ses som oberoende av varandra. 
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Resultat  

Resultatredovisningen visar på åtta framträdande faktorer som fångar upp olika aspekter 

av individernas upplevelser kring motivation. Den första och viktigaste behandlar vikten 

av att ha kollegor och att ingå i en gemenskap med dessa, något som leder till hög 

arbetstrivsel. Den andra om att ha en god relation till chefer och ledare och att bli sedd 

och bekräftad av dessa. Vidare åskådliggörs betydelsen av belöningar, där beröm och 

bekräftelse väger tyngre än ekonomiska förmåner och incitament är ytterligare en faktor 

som påverkar motivationen där resultatet skiljer på materiella och verbala belöningar. 

Att arbeta mot mål är en annan motivationsfaktor, där målen bör ha vissa egenskaper. 

Det handlar dels om att målen ska kunna sättas av individerna själva, dels att de ska 

vara tydliga och påverkbara.  Den sjätte faktorn belyser en drivkraft hos individerna att 

prestera för att uppnå resultat, där lyckade prestationer leder till ökad motivation.  

Vidare åskådliggörs en sjunde faktor som visar att ställas inför utmaningar samt att få 

möjligheter till att utvecklas är viktiga för motivationen. Avslutningsvis är behovet av 

känna frihet och själv kunna bestämma samt att få utlopp för den egna kreativiteten 

centralt för motivationen. Nedan följer en närmare beskrivning av ovan nämnda 

faktorer.  

Behovet av kollegor 

Den viktigaste faktorn för motivationen som majoriteten av deltagarna belyser är vikten 

av att ha arbetskollegor. Bra relationer till kollegor och chefer är enligt dem starkt 

sammankopplat med deras trivsel på arbetsplatsen.  Positiva känslor som att det är roligt 

att gå till jobbet, att ha kul, känna gemenskap och att bli sedd är något individerna 

förknippar med detta. Relationerna beskrivs som upphovet till positiv energi, ett bättre 

humör och som främjar ett allmänt välmående. Ett flertal individer uttrycker att deras 

egen motivation påverkas av hur omgivningen, det vill säga arbetskollegorna, känner 

och tycker. De beskriver även ett arbetsklimat där det faller sig naturligt att stödja och 

peppa varandra. En strategi som vissa medvetet använder sig av är att genom att 

uppmuntra och hjälpa andra och på så sätt öka deras motivation, även öka sin egen.  

Relationerna på arbetsplatsen är inte enbart av professionell karaktär utan många umgås 

även privat utanför arbetet. Dessa relationer beskriv i termer som ”vi är en familj” och 

förknippas med ett kompisskap, något som hänförs till den jämnåriga åldersstukturen 

samt deras liknande livssituationer. Ett flertal uttrycker att de tillsammans med 

kollegorna gärna utövar aktiviteter på fritiden ihop. Aktiviteter som inrymmer allt ifrån 

att semestra ihop till att sporta. Andra ger även uttryck för att relationerna har en mer 

djupare karaktär, där kollegorna fungerar som stöd vid exempelvis separationer eller 

andra svåra händelser. En kontrasterande uppfattning har ledaren som lägger vikt på att 

skapa professionella relationer till arbetskollegor och menar att ”man inte behöver vara 

bästa vänner”. Denne lyfter fram familjen som den viktigaste källan till sitt välmående.  

Att ha nära relationer med arbetskollegor och att ingå i ett team är ytterligare faktorer 

som är av betydelse för motivationen, där det sociala stödet och att känna sig omtyckt är 

av vikt. Innebörden av att denna teamtillhörighet handlar för hälften av deltagarna om 

tryggheten att ingå i en grupp. Det ges uttryck för att när samarbetet i gruppen inte 

fungerar, eller när en kollega inte trivs på arbetsplatsen så påverkar det den egna 

motivationen negativt. Detta skapar känslor av oro och frustration med ett sämre 
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välmående till följd. Förändringar i gruppen såsom att en kollega med kort varsel får 

avsluta sin anställning upplevs även skapa känslor av otrygghet och rädsla. 

Sammanfattningsvis ses relationerna till arbetskollegorna som en viktig faktor för 

individernas motivation. Att känna gemenskap till andra och att ha kul tillsammans är 

även starkt sammankopplade med den upplevda trivsel och främjar på så sätt det egna 

välmåendet. Relationerna ska helst vara nära och djupa och i dessa kan individerna 

känna trygghet och få stöd. 

Tillgängligt ledarskap 

En annan framträdande motivationsfaktor är de anställdas relation till chefer och ledare. 

När individerna upplever att ledare och chefer visar tillit, ger stöd och för en öppen 

dialog, så främjar och stärker det deras motivation. De uttrycker även behov av att få 

feedback och att bli sedda som viktiga drivkrafter. Samtidigt är närheten till chefer och 

ledare betydande, både känslomässigt och fysiskt. De anställda vill även känna respekt 

och förtroende för sina chefer och att relationerna bygger på jämlikhet och 

ömsesidighet. Agerar inte chefer och ledare i enighet med överenskommelser och löften 

så ökar benägenheten att söka annan anställning då motivationen att stanna kvar 

sjunker. För vissa är även känslan av att bli orättvist behandlad en motivationssänkande 

faktor.  

En uppfattning är att det saknas erfarenhet hos cheferna på företaget. En brist som 

framförallt påtalas av de äldre individerna i trettioårsåldern, då de känner att de kan mer 

och har mer erfarenhet än sina, ibland yngre, chefer. Detta gör att de känner att det är 

svårt att få stöd eller hjälp från sina chefer. Även individerna med avdelningsansvar ger 

uttryck för denna brist. När de stått inför personalrelaterade problem i sina grupper har 

de upplevt det som svårt att få hjälp och stöd med konstruktiva lösningar från sina 

chefer. Något som de tillskriver chefernas brist på erfarenhet och som leder till 

frustation och som sänker deras egen motivation.  

Sammantaget ger individerna uttryck för att när relationen till chefer och ledare bygger 

på tillit och en öppen dialog, så främjar det den egna motivationen. Det är också viktigt 

att individerna kan söka stöd, få feedback samt blir sedda av cheferna för att 

motivationen ska påverkas positivt. Brutna löften eller upplevelsen av att bli orättvist 

behandlad av sin chef hindrar motivationen. 

Materiella belöningar 

Belöningar av olika slag är en faktor som individerna har olika uppfattningar om och 

som påverkar deras motivation på olika sätt. När individerna nämner belöningar är de 

dels av materiell karaktär såsom lön och bonus, dels av andra incitament. Pengar i 

största allmänhet är inte en viktig komponent för majoriteten av deltagarna och är inget 

de motiveras av för att arbeta på företaget, då många upplever att lönen är låg. Istället 

ser de pengar som ett medel för att kunna göra andra saker i livet som är mer 

privatrelaterade.  

 

När det gäller ekonomisk ersättning i form av bonus så ges en annan bild, där skillnader 

mellan avdelningar träder fram. För säljarna, som får bonus i form av provision, är 

bonus en drivkraft för säljaryrket i sig och leder, som en individ uttrycker det, till 
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”självförtroendekänslor”.  Även de anställda på informationsavdelningen kan erhålla 

bonus, denna baseras dock på säljarnas försäljning och kan utebli om säljarnas 

budgetmål inte nås. Denna provisionsbaserade bonus ger upphov till många olika 

känslor bland de anställda på informationsavdelningen. De mest framträdande känslorna 

är att bonusen, de ibland erhåller, inte upplevs vara sammankopplad med deras egen 

prestation och att bonusen känns orättvis. En orättvisa som dels handlar om att det är 

någon annans arbete som ligger bakom den eventuella belöningen. Dels om att inte 

belönas extra för det egna arbetet som utförs, framförallt när individerna upplever att de 

arbetat extra hårt och presterat utöver det normala. Dessa känslor har en negativ 

påverkan på motivationen för de anställda på informationsavdelningen.  

 

Liknande mönster som ovan utkristalliseras även i dialogen kring andra incitament som 

bonusresor och säljtävlingar, där vinster som iPods, betald lunch en hel vecka samt 

resor till Dubai eller Miami, utgör belöningarna. Till skillnad från den ekonomiska 

bonusen visar informationsavdelningen en större förståelse till orsaken bakom dessa.  

Förståelsen grundar sig framför allt i att säljarna behöver incitament att arbeta mot, då 

företaget är ett försäljningsföretag och att det är försäljningen som betalar de anställdas 

löner. Även på informationsavdelningen finns belöningsincitament, där de anställda 

bland annat kan vinna biobiljetter. En belöning som de inte motiveras av utan ser mer 

som ett trevligt avbrott. Känslor som att säljavdelningen får fler och attraktivare 

belöningar är tydligt hos de anställda på informationsavdelningen även om det inte 

sänker deras motivation nämnvärt.  

 

Säljarna uttrycker att de upplever det som roligare att arbeta mot resor än att nå 

ekonomiska budgetmål. Vissa tycker att bonusresorna är viktiga för motivationen 

medan andra menar att de inte påverkar motivationen nämnvärt. Känslor av tacksamhet 

och ett ”lyckorus” beskrivs i kontexten kring resorna, men också att det är hårt arbete 

som krävs.  Många av säljarna ger uttryck för att de drivs av själva tävlingen bakom 

bonusresorna och säljtävlingarna men att innehållet i sig inte är centralt.  

Sammanfattningsvis så visar resultatet på att det finns vissa skillnader i hur de anställda 

ställer sig till materiella belöningar. Pengar i sig är inte en stark drivkraft för 

individerna, medan bonus och andra incitament ger upphov till olika känslor. Känslor 

som påverkar motivationen i olika riktningar, där skiljaktigheter mellan avdelningarna 

är synliga.  

Verbala belöningar 

Belöningar skildras även som icke materiella, där verbala belöningar som feedback, 

uppmärksamhet och bekräftelse är centrala aspekter för motivationen. Till skillnad från 

de materiella belöningarna, där motivationsskillnader bland de anställda synliggörs, så 

skiljer sig inte motivationen åt nämnvärt i denna kontext.   

 

Att få feedback, beröm och att uppmärksammas är behov som individerna ger uttryck 

för, oavsett avdelningstillhörighet eller roll, och är något som upplevs som främjande 

för motivationen. Att få beröm eller att erhålla feedback ger upphov till känslor av 

glädje och upplevs som peppande, flera menar att det driver dem till att arbeta ännu 

bättre. När återkopplingen eller uppmärksamheten uteblir så påverkas individernas 

motivation i två riktningar, antingen arbetar de ännu hårdare för att få beröm eller så 
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känner de sig omotiverade och tankar som att byta jobb väcks. Ett annat hinder för 

motivationen, som en av deltagarna ger uttryck för, är ett poängsystem kopplat till 

feedback. Ett poängsystem där de anställda får återkoppling i form av poäng som dels 

baseras på prestation, dels på om de anställda levt upp till företagets värderingar. Dessa 

poäng följs dock upp med en diskussion mellan den anställde och den närmsta chefen. 

Individen upplever att poängsystemet är hämmande för motivationen då fokus ligger på 

kvantitativa resultat och inte på kvalitativa aspekter som denne föredrar. Individens 

åsikt är även att poängsystemet är otydligt och att det är svårt att veta vad som förväntas 

för att uppnå höga poäng.  

 

Vikten av att de anställdas egenskaper uppskattas är något som ledaren är väl medveten 

om. Framförallt då ledaren känner till hur de anställda på informationsavdelningen 

känner i relation till säljarnas förmåner, något som lett till att företaget infört ”månadens 

medarbetare” och ett innovationspris. I dessa sammanhang läggs tonvikten dock på att 

lyfta fram individer på informationsavdelningen som belönas i form av utmärkelser och 

erkännanden. Även om dessa utmärkelser följs upp med ett materiellt pris så upplever 

individerna på informationsavdelningen att utmärkelserna påverkar deras motivation 

positivt. Några understryker dock att det är erkännandet kring att ha gjort ett bra jobb 

som höjer deras motivation, inte den materiella belöningen som är behäftad med 

utmärkelsen. Någon gör även gällande att utmärkelsen inte behöver vara offentlig utan 

skulle kunna komma från den närmaste chefen.   

Sammantaget är verbala belöningar en motivationsfaktor som påverkar majoriteten av 

deltagarna och är något de aktivt söker i form av beröm, uppmärksamhet eller feedback. 

Dessutom skildrar resultatet att verbala belöningar väger tyngre än materiella 

belöningar.   

Arbeta mot mål 

Majoriteten av intervjupersonerna motiveras av att uppnå explicita mål. På 

intervjupersonernas arbetsplats är själva arbetet till en stor del styrt av att uppnå mål. 

Målen är dessutom satta på en individuell nivå, en avdelningsnivå samt en 

organisatorisk nivå. De individuella målen ses som kortsiktiga och handlar exempelvis 

om att nå ett visst försäljningsmål eller att kontakta ett visst antal kunder per månad. 

Avdelningsmål är gemensamma mål, där individerna på säljavdelningen blir belönade 

med resor om målen uppfylls.  

 

Mål sammankopplas ofta med den egna arbetsprestationen och är för ett flertal 

drivkraften bakom deras motivation i yrkeslivet, vissa drivs även av mål i privatlivet. 

När intervjupersonerna beskriver vad arbetsmotivation är handlar det till en stor del om 

att känna sig målinriktad. Att sträva efter mål förknippas med positiva känslor som 

hjälper dem att utföra sina arbetsuppgifter, någon menar att strävan efter konkreta mål 

leder till välbefinnande. När mål inte nås beskrivs känslor av pinsamhet och besvikelse 

och när mål känns ouppnåeliga förknippas de med negativ stress, där det sistnämnda 

sammankopplas med sänkt motivation. Omständigheter som hindrar individerna att nå 

sina mål påskrivs bland annat yttre omständigheter med kunder, något som en individ 

menar påverkar humöret. De strategier som flera individer använder sig av för att nå 

uppsatta mål är att angripa arbetsuppgifterna utan att tänka för mycket på målet. 
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Några uppfattningar individerna har är att målen bör vara tydliga och realistiska 

samtidigt får de gärna vara svåra eller högt satta. En annan uppfattning är att målen ska 

kunna påverkas. Mål som har dessa egenskaper driver flera individer på de olika 

avdelningarna inom företaget. Otydliga, enkla eller lågt satta mål beskrivs som tråkiga 

och känslan av att inte behöva anstränga sig uppstår. Vidare gör individerna en skillnad 

mellan att arbeta mot egna satta mål och mål satta av någon annan. De flesta föredrar att 

sätta egna mål, eller i alla fall att de sätts i samråd med en chef. Att nå och sätta egna 

mål är något som motiverar många, dock är uppfattningen hos flera individer att målen 

de arbetar mot till största delen är tilldelade dem.  

 

Majoriteten av individerna beskriver att deras mål upplevs som tydliga. Dock ger de 

anställda på informationsavdelningen bilden av att säljarna har tydligare mål än dem, då 

säljarnas mål påverkar deras (läs säljarnas) lön. Även när det gäller möjligheten av att 

påverka målen så upplever några individer på informationsavdelningen att dessa är små. 

En beskriver hur det minskar engagemanget när denne inte kan påverka sina mål och 

hur känslan, av att själv stå bakom målet, uteblir. Åsikten om att målen är behäftade, 

eller inte, med en belöning ligger till grund för denna uppfattning. På 

informationsavdelningen finns, förutom en önskan om att sätta målen själva, en önskan 

om att målen är av en mer kvalitativ karaktär och inte kvantitativa som de är för 

säljarna. Individerna ser hellre att de får fokusera på kvalitet och att göra sina 

arbetsuppgifter framför att producera och leverera ett visst antal mål, något de uttrycker 

att de skulle trivas bättre med och bli mer motiverade av. Upplevelsen av att deras 

arbetsuppgifter är svåra att mäta i kvantitativa mått ligger bland annat till grund för 

denna uppfattning. Individerna på informationsavdelningen upplever inte att det blir 

några konsekvenser av att inte uppnå mål och att motivationen i de fallen inte påverkas. 

 

Även säljarna föredrar att sätta egna mål men upplever det inte som hindrande för 

motivationen när andra sätter mål. En uppfattning är att det blir tydligare av vad som 

efterfrågas när andra sätter upp mål. En annan uppfattning är att möter man som anställd 

inte företagets mål så riskerar man att stå utan jobb. För ledaren är det ”livsviktigt” att 

målen sätts av denne själv för annars kan känslor, som att det är någon annan som styr, 

uppstå. Dock menar denne att det inte gäller alla typer av mål, framförallt inte 

budgetrelaterade mål. Att arbeta mot mål får framförallt säljarna att arbeta hårdare. De 

uttrycker främst att det är de individuella målen som driver dem, men också att 

gruppens mål är en drivkraft. Till skillnad från individerna på informationsavdelningen, 

så upplever säljarna att de kan påverka sina mål. När de menar påverka, är det för 

många att överträffa uppsatta budgetmål och är något de motiveras av, dock gör bara 

någon säljare kopplingen till den belöning som målet är knutet till.   

 

Sammantaget illustrerar resultatet att individer som arbetar mot mål inte bara stärker det 

egna välbefinnandet utan också motivationen på arbetet. Mål som upplevs som tydliga 

och realistiska men också påverkbara bidrar till en förhöjd motivation. Samtidigt får 

målen gärna vara högt satta. En önskan om att målen sätts av individerna själva är också 

framträdande. Dessutom fångar resultatet upp att återkopplingen på målen är väsentligt 

för motivationen.  
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Prestera för att erhålla resultat  

Precis som för vikten av att arbeta mot mål så motiveras majoriteten av individerna att 

prestera för att erhålla resultat. Även i detta fall associeras resultat med den egna 

arbetsprestationen och är ofta sammankopplat med att uppnå mål. Att prestera för att 

erhålla resultat är för ett flertal individer drivkraften bakom deras motivation. Det 

handlar dels om resultat där individerna själva bestämmer nivån på prestationen dels, 

om resultat där företaget önskar en viss nivå på prestationen, oavsett vilket så gynnas 

motivationen positivt. Det förstnämnda beskrivs som att åstadkomma något för sig 

själv, vilket upplevs som mer motiverande. De sistnämnda beskrivs oftast i ekonomiska 

termer men också som att utveckla produkter för att se resultat, i dessa fall kan 

motivationen variera.  

 

Prestationen beskrivs som att göra sitt jobb på bästa möjliga sätt men också som att 

sticka ut från mängden och är en motivator för många. Andra menar även att det ligger i 

säljyrkets natur att vara högpresterande. Att lyckas med sina prestationer leder bland 

annat till nöjdhetskänslor som förknippas med att känna sig lugn och avslappnad. Vissa 

känner sig även inspirerade till att göra andra saker och upplever att de får mer gjort på 

arbetet. Beskrivningen av att lyckade prestationer ger ”ringar på vattnet” och att 

motivationen då sprider sig till andra områden är en annan bild som ges. När 

individerna känner att de lyckas med sina prestationer hoppas ett fåtal av individerna att 

dessa prestationer kan bidra till ökade karriärmöjligheter i framtiden, vilket de upplever 

stärker motivationen. 

När individer inte känner att de presterar, eller att utfallen inte blir som förväntat, så 

förknippas detta med känslor av stress och trötthet men också att de tycker mindre om 

sig själva. En beskriver känslan som ”att den röda tråden klipps av”, vilket denne 

upplever som omotiverande. Även andra uttrycker att motivationen sjunker när de inte 

känner att de presterar väl eller erhållit de resultat de önskat sig. Grunden till dessa 

känslor tillskrivs bland annat tråkiga arbetsuppgifter och när arbetet saknar struktur. En 

del försöker aktivt vända på dessa situationer genom att ändra fokus och inte låta den 

egna viljan styra utan koncentrerar sig då på att få jobbet gjort så snabbt och effektivt 

som möjligt, andra tenderar att skjuta upp uppgifter. En uppfattning på omständigheter 

som hindrar individer att prestera är när personalresurser saknas. En annan är att den 

öppna landskapsmiljön gör det svårt att koncentrera sig och då känner sig individen 

störd. Upplevelsen av att inte kunna säga nej är också något som kan upplevas som 

hindrande för individen själv.  

Flertalet beskriver sig själva som tävlingsmänniskor som tycker om att vinna men hatar 

att förlora, där tävlingen i sig är en motivationsfaktor. Detta gäller främst individerna på 

säljavdelningen. Önskan om att vara ”bra på allt” är något som skildras i samband med 

denna kontext. De allra flesta föredrar även att ha mycket att göra, både arbetsmässigt 

och privat, vilket också bidrar till att deras motivation stärks.  

 

Sammanfattningsvis pekar studiens empiri på att prestera för att erhålla resultat är 

betydande för motivationen. Resultat som antingen sätts av individen själv eller andra, 

oavsett vilket så ökar motivationen och viljan till att prestera även på andra områden. 

Lyckade prestationer leder till högre välmående, medan det motsatta visade på ett sämre 

välmående. Det sistnämnda förknippas främst med yttre faktorer på arbetsplatsen. 
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Resultatet skildrar även att tävlingar eller tankar kan ligga bakom kraften till att prestera 

för att erhålla önskat resultat.  

 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

Att ställas inför utmaningar uppges av individerna vara en viktig faktor för den egna 

motivationen. Utmaningar anses inte bara främja den personliga utvecklingen utan 

hjälper också individerna att utvärdera det egna kunnandet och ses av flertalet som en 

del i en läroprocess. När individerna upplever att de lyckas med något som de inte 

trodde sig klara av ses det som ett bevis på kompetens. För en del av individerna är det 

viktigt att utmana sig själv för att testa den egna förmågan. En utmaning av denna typ 

kan ses som en tävling mot sig själv för att uppnå ett eget, implicit satt, mål. Lyckas 

individen nå ett mål av denna typ leder det till stor tillfredsställelse och ökat 

självförtroende. Ett flertal av individerna uppfattar sig själva som tävlingsmänniskor 

och att utmaningar är en stark drivkraft. För dem sänks motivationen om de inte blir 

utmanade, vilket i förlängningen kan innebära att de söker sig en ny anställning.  

Utmaningarna handlar inte bara om en tävlan inombords utan kan även bestå i att nå ett 

visst mål eller att klara av ett visst antal arbetsuppgifter kvantitativt. Att göra något helt 

nytt och klara det är en typ av utmaningar som en del av individerna upplever som 

mycket motiverande. Andra uttrycker dock att det är viktigt att utmaningen sker inom 

ett ”behörigt område”, det vill säga inom ett område där individen upplever sig som 

kompetent. Hur svåra utmaningarna behöver vara för att de ska verka motiverande 

varierar från individ till individ. För vissa är det viktigt att de är realistiska medan det 

för andra är viktigt att de varierar i svårighetsgrad, lite från dag till dag. När ”allt 

stämmer” känner individerna att de klarar av att hantera stora utmaningar. Då sker 

bearbetning av ny information snabbt och leder till ny kunskap.  

Vikten av att drivas utifrån ett intresse för det man gör, viljan att lära sig nya saker och 

att ständigt utvecklas är också centrala faktorer för den egna motivationen. För 

merparten av individerna handlar det om att ha ett inneboende driv att vilja komma 

framåt, förändra och att hela tiden bli bättre. Utveckling är något som av flertalet 

individer kopplas samman med att öka den egna kompetensen. Strävan efter att bli 

expert och bäst ses som en drivkraft och kan handla om att läsa en intresseväckande bok 

för att på så sätt öka det egna kunnandet eller att utföra något som ligger utanför den 

egna trygghetszonen, för att på så sätt kunna växa som individ. Det kan också handla 

om att individen tar sig an en viss uppgift utifrån vetskapen om att denne kommer lära 

sig något av den. Denna typ av uppgifter blir individen oftast mest nöjd med. En 

uppfattning är att utvecklingen av den egna kompetensen även kan ske genom att lära 

från arbetskollegor.  

Utvecklingen gynnas av att individerna känner att de får vara kreativa och bestämma 

själva. Kvalitativa arbetsuppgifter är roligare och upplevs som mer motiverande än 

kvantitativa och anses främja den egna utvecklingen. Det kan handla om möjligheten att 

få skapa en ny funktion, utveckla långsiktiga kundrelationer eller att få bygga upp ett 

projekt från grunden.  

Möjligheten att få delta i utbildningar upplevs av flertalet individer som utvecklande för 

den egna kompetensen. Dessa utbildningar behöver dock inbegripa något som individen 
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är intresserad av samt att individen verkligen känner att ny kunskap tillförs, annars 

uppfattas de som meningslösa. Ansvaret för denna typ av utvecklingsmöjligheter ligger 

enligt individerna till stor del på dem själva men också på företaget som måste skapa 

möjligheter för individerna att delta. Vissa upplever att detta inte alltid sker, vilket 

sänker känslan av utveckling och stimulans. Ytterligare ett hinder för den egna 

kompetensutvecklingen är att det saknas erfarenhet på företaget, en brist som tillskrivs 

det faktum att samtliga anställda är relativt unga. Att möjligheten att kunna gå till en 

mer erfaren och kunnig kollega och få råd och stöd saknas är något som ett flertal 

individer uppger som ett hinder för utveckling.  

Vikten av att ställas inför utmaningar och ha möjligheter att utvecklas beskrivs i 

resultatet som centralt för den egna motivationen. Att lyckas bemästra utmaningar ses 

inte bara av individerna som ett bevis på den egna förmågan utan de ses också som 

betydelsefulla för den personliga utvecklingen. Individerna beskriver hur de drivs av att 

få göra nya saker och lära nytt, där utveckling för många är sammankopplad med den 

egna kompetensen. Om utmaningar uteblir och om den personliga utvecklingen upplevs 

stanna av, påverkas motivationen negativt.  

Frihet och kreativitet 

Individerna uttrycker att de motiveras av arbetsuppgifter som upplevs som kreativa, 

intressanta och roliga men också att de känns meningsfulla. Arbetsuppgifter som lever 

upp till dessa egenskaper leder till känslor som förknippas med glädje och energi men 

också att de känner att de får mer gjort. Samtidigt finns viljan av att kunna påverka sina 

arbetsuppgifter, bestämma sin arbetstakt, inte känna tvång och att kunna arbeta 

självständigt. Dessutom uttrycks ett behov av att det bör finnas ett utrymme för att 

kunna byta arbetsuppgifter när de inte längre känns stimulerande. När en arbetsuppgift 

ses som tråkig eller går på rutin ökar motivationen till att utföra den genom att för sig 

själv lägga till en dimension i arbetsuppgiften eller sätta in den i ett större sammanhang. 

När arbetsuppgifter är otydliga, när problem som uppstår ej går att lösa eller när nya 

arbetsuppgifter hela tiden kommer löpande sjunker upplevelsen av kontroll. Ett sätt att 

ha möjligheten att påverka som individerna belyser är att prestera bra och nå uppsatta 

mål. En möjlighet som inskränks när individerna upplever arbetsbelastningen som hög 

eller när viljan att göra något extra bra får stå tillbaka på grund av en uppsatt tidsgräns.  

Den enskilt mest framträdande faktorn för att uppleva frihet eller att vara i kontroll 

tillskriver individerna möjligheten att kunna påverka den egna arbetstiden. Det kan 

handla om att det bör finnas utrymme för flextid eller att själv få bestämma när 

lunchrasten ska tas. Men också under vilken period på året som semestern ska förläggas 

till eller när komptiden ska tas ut. Det väsentliga för individerna är att detta kan ske helt 

utifrån det egna intresset. När arbetet inkräktar på privatlivet och hindrar umgänge med 

nära och kära eller då utbildningar förläggs utanför ordinarie arbetstid, är upplevelsen 

av kontroll och möjlighet att påverka låg. 

Möjligheten att påverka den egna arbetstiden uppges variera mellan de olika 

avdelningarna. En åsikt är att individerna på säljavdelningen har större möjligheter till 

detta än övriga avdelningar. Detta är något som av vissa ses som en orättvisa och att 

vissa avdelningar prioriteras framför andra, något som leder till negativa känslor. En 

uppfattning är att ledningen har för stort fokus på när de anställda är på plats snarare än 
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på det arbete som faktiskt uträttas. En annan uppfattning är att företaget utgår i allt för 

hög grad från kollektivet och inte tar hänsyn till och utgår från den enskilda individen, 

något som uttrycks som ett förlegat synsätt och leder till en inskränkt möjlighet att 

påverka.  

Individerna uttrycker även ett behov av att det behöver vara roligt att gå till jobbet och 

samtidigt få utlopp för sin kreativitet. När arbetsuppgifterna upplevs som tråkiga, 

jobbiga och otydliga sänks motivationen och en del uttrycker att det är svårt att få något 

gjort. När motivationen är låg ges beskrivningar som att det är svårt att ”gå upp ur 

sängen på morgonen” och att tiden går långsamt och tankar på att byta arbete väcks. I 

perioder då den egna motivationen är låg försöker individerna höja den genom att strikt 

försöka fokusera på arbetsuppgifterna, men också att tillåta sig reflektera över den egna 

arbetssituationen. Andra strategier är att försöka uppmuntra sig själva eller helt enkelt 

bestämma sig för att vara glad. 

Sammanfattningsvis beskriver individerna att upplevelsen av att själva få bestämma är 

av vikt för den egna motivationen. När de känner att de kan påverka och ha inflytande 

över arbetsuppgifter och arbetstakt samt när de får arbeta självständigt främjas 

motivationen. Möjligheten att få utlopp för sin kreativitet är också en viktig 

motivationsfaktor. När individen upplever sig styrd och då möjligheten att själv 

bestämma är begränsad så påverkas motivationen negativt. Detsamma gäller otydliga 

och tråkiga arbetsuppgifter. Den enskilt största orsaken till att motivationen sjunker 

uppges vara den begränsade möjligheten att påverka den egna arbetstiden.  

 

Diskussion 

Det övergripande syftet med den föreliggande studien var att undersöka vad som 

motiverar Generation Y i arbetslivet och avsikten var att förstå vilka faktorer som 

påverkar deras arbetsmotivation. Det var också intressant att undersöka om dessa 

motivationsfaktorer var unika för just denna generation. Genom en blandning av ett 

deduktivt och ett induktivt förhållningssätt, synliggjordes ett antal faktorer som kan 

anses svara väl upp mot studiens syfte.  

Studiens resultat pekar sammanfattningsvis på att det finns faktorer som påverkar 

arbetsmotivationen hos Generation Y. Den faktorn som beskrivs som viktigast för 

arbetsmotivationen är behovet av kollegor. Vikten av att ledarskapet upplevs som 

tillgängligt är en annan faktor av relationell karaktär. Resultatet visar även att 

arbetsmotivationen främst styrs av yttre faktorer, där materiella och verbala belöningar 

liksom att arbeta mot mål och att prestera för att erhålla resultat, är centrala. Inre 

faktorer som att känna frihet och få utlopp för sin kreativitet är också framträdande. 

Utöver dessa inre och yttre faktorer finns även ett behov av att utmanas och att 

utvecklas.    

Behovet av kollegor 

Resultatet visar att det för individerna är betydelsefullt att ha nära relationer till sina 

arbetskollegor och att känna tillhörighet till det egna teamet. Relationerna till andra ses 

av i stort sett samtliga, som mycket viktiga för den egna motivationen. Den upplevda 
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trivseln på arbetsplatsen påverkas i hög grad av dessa relationer och skapar inte bara 

positiv energi utan påverkar också det egna humöret och leder till välmående. Centralt 

är upplevelsen av att ingå i ett sammanhang och att känna gemenskap till andra. 

Relationerna till arbetskollegorna går ofta utanför det professionella planet, där 

individerna söker djupare relationer.  

Individerna uttrycker ett stort behov av att känna gemenskap och att ha nära relationer 

till sina arbetskollegor. Dessa relationer beskrivs som fundamentala för känslan av 

trivsel och har en stor inverkan på den egna motivationen. Detta kan vara ett tecken på 

att det är ett grundläggande behov de söker att tillfredställa. Ett behov som går i linje 

med Baumeisters och Learys (1995) teori kring det psykologiska behovet av 

tillhörighet. Då fungerande relationer förknippas enkom med positiva känslor så kan 

detta tyda på att det är en inre motivationskraft som ligger till grund för behovet av 

kollegor (Deci & Ryan, 1985). Samtidigt påverkas det egna välmåendet och 

motivationen negativt när relationerna på arbetsplatsen inte fungerar. När behovet av 

tillhörighet inte är tillfredställt hos individen så ligger den inre motivationskraften i att 

försöka ändra sin situation för att få att på sätt få behovet av tillhörighet tillfredställt 

(Baumeisters & Learys, 1995).  

Att relationerna inte enbart är av professionell karaktär utan att individerna söker att 

utveckla dem även privat och på ett djupare plan kan tyda på en önskan att relationerna 

ska vara meningsfulla och genuina. Något som Baumeisters och Learys (1995) förövrigt 

menar är en förutsättning för att relationerna ska bidra till att tillfredställa behovet av 

tillhörighet. Ett sätt att fördjupa dessa relationer och känslan av gemenskap kan vara att 

utföra aktiviteter ihop utanför arbetet. De facto att flertalet av individerna är relativt 

unga och ännu inte skaffat familj kan även ses som en bidragande orsak till varför dessa 

relationer är så pass viktiga. Här skulle en parallell kunna dras till Wong et als. (2008) 

forskning kring generationsskillnader. I deras studie framkommer att Generation Y hade 

ett större behov av socialt umgänge än tidigare generationer. En aspekt som också skulle 

kunna ses som en bidragande orsak till varför arbetskollegor är så viktiga.  

Med bakgrund av detta är således vår slutsats att detta är en viktig motivationsfaktor, 

men om den är unik för just Generation Y är svårt att fastställa. Då behovet av 

tillhörighet är en fundamental drivkraft för den inre motivationen, så talar det för att 

denna faktor inte är unik för denna generation (Baumeisters & Learys, 1995). 

Tillgängligt ledarskap 

Ur en relationell kontext är även individernas relationer till chefer och ledare av 

betydelse för motivationen. I resultatet framkommer det att när chefer och ansvariga 

visar tillit, ger stöd och är öppna för dialoger med sina anställda, så främjas individernas 

motivation. När löften bryts eller när individerna känner sig orättvist behandlade så 

påverkar det motivationen negativt.  En annan aspekt som också påverkar motivationen 

i samma riktning, är att det saknas erfarenhet inom organisationen, vilket får till följd att 

behovet av stöd inte alltid går att få tillfredställt.   

 

Även i relationen till chefer och ledare så ges det uttryck för ett behov av att känna 

tillhörighet (Baumeisters & Learys, 1995). Dock genomsyras denna relation i större 

grad av krav från individernas sida än av ett behov av att känna gemenskap. Här handlar 
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tillhörigheten mer om vad chefen har att erbjuda och vad denne kan tillföra i relationen 

till den anställde. Något som inte framkommer i resultatet är vad individerna själva 

anser sig vara skyldiga att bidra med i relationen. Detta skulle kunna tolkas som att 

relationen är ensidig och inte bygger på den ömsesidighet som Baumeisters och Learys 

(1995) ger uttryck för. Samtidigt skulle det också kunna ligga i chefskapets natur att inte 

ha alltför nära och ömsesidiga relationer till sina anställda, en aspekt som kan vara 

intressant att beakta. I ljuset av detta kan ett tillgängligt ledarskap förvisso ses som en 

drivkraft för den inre motivationen, då engagemanget verkar sjunka hos individerna när 

de känner att ledarskapet inte är tillgängligt (Deci & Ryan, 1985; Reeve, 2009). Dock 

ställer vi oss frågan om drivkraften som individerna ger uttryck för inte är av en mer 

yttre karaktär, då det till en stor del handlar om att få chefens bekräftelse och stöd. 

Lever chefen inte upp till de krav och löften så tillfredställs inte behovet av tillhörighet 

och motivationen sjunker.  

 

Huruvida ett tillgängligt ledarskap kan ses som en unik motivationsfaktor för 

Generation Y kan inte vi dra några slutsatser om utifrån studiens resultat. En möjlig 

tanke skulle dock kunna vara att unga anställda har ett större behov av att ledarskapet är 

tillgängligt då dessa befinner sig i början av sitt yrkesliv och därför kan behöva mer 

vägledning, medan äldre anställda genom sin yrkeserfarenhet har ett mindre behov av 

detta.  

 

Materiella belöningar 

Resultatet pekar på att pengar i sig inte är en stark drivkraft hos individerna, medan 

bonus och andra incitament ger upphov till olika känslor. Det finns en stark uppfattning 

om att belöningar som kopplas till den ekonomiska ersättningen ska vara kopplad till 

den egna prestationen men också att den ska vara rättvis, något som framförallt uttrycks 

av individer på informationsavdelningen. Detsamma gäller de incitament företaget 

erbjuder. Resultatet visar även att de materiella belöningarna påverkar motivationen 

olika, samtidigt verkar inte innehållet vara av vikt utan för vissa är det tävlingen i sig 

som är drivkraften. De resor som säljarkåren får ta del av när budget överträffas är 

exempel på incitament som påverkar säljarnas motivation positivt.  

Även materiella belöningar är en motivationsfaktor som resultatet lyfter fram, där 

drivkraften hos individerna till stort handlar om att motiveras av externa stimuli (Deci & 

Ryan, 1985). Kasser och Ryan (1993) menar att individer som strävar efter att tjäna 

pengar eller som låter sig påverkas av andra externa stimuli får ett sämre välmående till 

följd. Huruvida individerna i denna studie visar på ett sämre välmående då flertalet 

verkar drivas av yttre motivation framgår inte.   

De attraktiva konsekvenser som eftersträvas är för majoriteten inte pengar eller lönen, 

utan ligger mer i bonusar och andra incitament. I samband med detta kan det vara 

intressant att föra ett resonemang om huruvida dessa externa belöningar påverkar den 

inre motivationen eller inte, något som Deci och Ryan (1987) samt Ryan och Deci 

(2000) menar är ett omdiskuterat område. För informationsavdelningen så sänktes 

motivationen av bonusar och incitament. Denna grupp verkar uppfatta dessa incitament 

mer som en bestraffning än en attraktiv konsekvens, något som skulle kunna kopplas till 

den upplevda orättvisa som nämns i resultatet (Deci & Ryan, 1985).  



24 

 

De externa belöningarna skulle för individerna på informationsavdelningen även kunna 

ses i ljuset av de ”dolda kostnader” som Lepper och Green (1978, refererad i Reeve, 

2009) problematiserar kring. Forskarna tillsammans med kollegor, menar att den inre 

motivationen kan undermineras och att intresset för att utföra uppgifter kan sjunka när 

en uppgift behäftas med en förväntning av att erhålla en belöning (Lepper et al., 1973; 

Lepper & Nisbett, 1975). Resultatet i dessa studier ger förvisso främst stöd till att 

motivationen påverkas negativt för individerna på informationsavdelningen, men inte 

att själva prestationen går ner. Samtidigt finns det hos denna grupp en outtalad 

förväntan på att säljavdelningen ska nå sina mål, så att ekonomisk ersättning kan betalas 

ut till övriga anställda. Denna outtalade förväntan är möjligen det som underminerar 

individernas motivation, vilket skulle kunna ses som en dold kostnad, även om inte 

själva prestationen går ner. Sammantaget ger detta ett visst stöd till Lepper et als. (1973) 

samt Leppers och Nisbetts (1975) forskning om att förväntningar leder till sänkt 

motivation.  

För säljarna är den materiella bonusen och incitamenten kring resor en 

motivationshöjande faktor. Orsaken till varför säljavdelningen motiveras av dessa skulle 

kunna ha att göra med de eventuella förväntningar som Deci et al. (1999) 

sammankopplar med externa belöningar. Då säljarna inte ger uttryck för att de förväntar 

sig ett visst innehåll i de materiella belöningarna eller att de på förhand vet att den 

eventuella resan ska äga rum, så är en möjlig tolkning att de inte förväntar sig några 

belöningar. Anledningen till varför säljarna inte förväntar sig dessa kan ha med flera 

faktorer att göra dels beror det på den egna prestationen, dels beror det på säljgruppens 

gemensamma prestation. Detta ger med andra ord stöd för Leppers et als., (1973) samt 

Leppers och Greenes (1975) forskning, då säljarna inte verkar visa något minskat 

intresse för sitt arbete eller att motivationen går ner då belöningarna inte förväntades 

(Deci et al., 1999). I kontrast till ovan nämnda belöningar kan den ekonomiska bonusen 

ställas, en belöning som kopplas samman med säljyrkets natur. Den ekonomiska 

bonusen i sig, visar sig inte vara någon speciell drivkraft för säljarna. En möjlig 

tolkning kan vara att den är behäftad med en förväntning som ingår i själva säljaryrket 

och som därmed inte stärker den inre motivationen. I ljuset av detta kan det anses vara 

positivt för säljarnas motivation att arbeta mot incitament, så länge de inte är 

förväntade. Dock kan det vara intressant att hitta alternativa belöningar för att motivera 

de anställda på informationsavdelningen. 

 

Media uttrycker att Generation Y förväntar sig ett välbetalt jobb tidigt i karriären 

(Andersson, 20 april, 2011; Borglund, 13 februari, 2007; Parment, 28 januari, 2008), 

detta är dock inget som denna studies resultat fångar upp. I kontrast till det som media 

målar upp, så fann varken Cennamo och Gardner (2008), Kowske et al. (2010) eller 

Inceoglu et al. (2009) några skillnader mellan generationerna vad gäller vikten av lön 

och förmåner i kontexten kring förändrade värderingar, attityder eller 

motivationsfaktorer. De facto att i stort sett alla individer ger uttryck för att pengar inte 

är av betydelse så kan detta ge stöd åt forskarnas resultat vad gäller lönen, vilket 

sedermera skulle kunna peka på att materiella belöningar i sig inte är någon unik 

motivationsfaktor för just Generation Y.  

 

 

 



25 

 

Verbala belöningar  

I studien framkommer att verbala belöningar i form av feedback, beröm och 

uppmärksamhet är viktigt för motivationen. Belöningar som höjer motivationen rent 

generellt för alla individer i studien. Resultatet visar även att ett verbalt erkännande 

verkar väga tyngre än en materiell belöning. Att ofta få uppskattning får även 

individerna att arbeta bättre. En motsättning som däremot hämmar motivationen är när 

feedback ges i kvantitativa mått, i form av poäng, framför kvalitativa.  

 

Resultatet visar att de verbala belöningarna är en annan viktig motivationsfaktor. I 

likhet med de materiella belöningarna, kan även verbala belöningar förknippas med en 

yttre drivkraft för individernas motivation (Deci & Ryan, 1985). Med tanke på att det 

mänskliga behovet av tillhörighet är så starkt och att individer som känner sig 

exkluderade och avvisade påvisar ett sänkt välmående (Baumeister & Leary, 1995), så 

skulle det kunna vara en förklaring till varför verbala belöningar blir så centrala för 

motivationen. Det skulle kunna vara så att de verbala belöningarna stärker relationerna 

till arbetskollegor och på så sätt bidrar till att uppfylla behovet av tillhörighet.  

 

En annan tanke som gör de verbala belöningarna så centrala för individernas motivation 

skulle kunna vara att belöningar även kan uppfylla ett annat grundläggande 

psykologiskt behov, nämligen kompetens (Deci & Ryan, 1985). Resultatet illustrerar att 

individerna anser sig arbeta bättre när de erhåller beröm, vilket skulle kunna vara ett 

uttryck för att positiv feedback ger individerna ett bevis på den egna kompetensen. 

Feedback är enligt Reeve (2009), något som är centralt för att kunna utvärdera sin 

kompetens i relation till den egna prestationen. Detta är för övrigt även något som 

Locke och Latham (1990, 2002, refererad i Reeve, 2009) problematiserar kring när de 

beskriver sambandet mellan mål och motivation i en organisatorisk kontext. Locke 

(1996) menar att individer som erhåller feedback på sina handlingar presterar bättre, 

något som studiens resultat också visar att individerna gör.  

 

Att individerna känner att de arbetar bättre när de får verbala belöningar skulle även 

kunna vara ett tecken på att deras inre motivation stärks, något som enligt Reeve (2009) 

samt Ryan et al. (1997) kan leda till ett ökat engagemang och en större uthållighet 

gällande prestationer. Att verbala belöningar dessutom stärker individernas motivation 

mer än materiella eller ekonomiska belöningar ger även stöd åt Deci et als. (1999) 

metaanalys som menar att verbala belöningar har en positiv påverkan på motivationen.  

 

Samtidigt illustrerar resultatet att det främst är belöningar som beröm och 

uppmärksamhet som individerna motiveras av, vilket då skulle kunna tala emot att det 

handlar om en stärkt inre motivation. Detta då motivationen uppges sjunka när 

återkopplingen uteblir eller ges i kvantitativa mått samt om individen inte får 

uppmärksamhet. Sammantaget kan verbala belöningar ses som tecken på att det handlar 

om en yttre motivation, då individerna verkar drivas mycket av vad andra tycker om 

dem. Detta skulle som sagt kunna tala emot en stärkt inre motivation, vilket ger ett visst 

stöd åt Ambile at als. (1986), Kassers och Ryans (1993) samt Ryan et als. (1997) 

forskning kring externa belöningars effekt på den inre motivationen.  

 

En annan intressant koppling gällande behovet av verbala belöningar skulle kunna dras 

till Twenges och Campbells (2008) undersökning gällande personlighetsegenskaper. I 
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studien fann forskarna bland annat att självkänsla samt graden av external locus of 

control var högre hos Generation Y än tidigare generationer. Om självkänsla kan ses 

som känslan av att ha ett egenvärde, så är det intressant att reflektera över varför 

behovet av verbala belöningar är så centralt för motivationen. Detta då en hög 

självkänsla talar för ett mindre behov av bekräftelse från andra. Att behovet av 

bekräftelse på den egna dugligheten trots allt är så framträdande i resultatet, skulle 

snarare kunna tolkas som att individerna har en låg självkänsla, vilket i detta avseende 

går emot Twenges och Campbells (2008) undersökning. En annan möjlig förklaring till 

behovet av verbala belöningar, som dock skulle kunna ge stöd åt Twenge och Campbell 

(2008) skulle kunna ses i ljuset av external locus of control. I studien framhöll forskarna 

att individer i Generation Y styrs mycket av yttre omständigheter, något som för övrigt 

skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför verbala belöningar är så viktiga för 

individerna i denna studie. Denna återspegling skulle kunna göras utifrån det faktum att 

individerna ofta bedömde sin egen prestation utifrån vad andra kollegor och chefer sade.   

 

Även om resultatet visar att individerna upplever att de erhåller feedback, så finns dock 

en önskan om att feedback ska ges oftare, vilket skulle kunna ge stöd åt de 

uppfattningar som media förmedlar om att Generation Y vill ha ständig återkoppling 

(Andersson, 20 april, 2011; Borglund, 13 februari, 2007; Parment, 28 januari, 2008). 

Även Kowske et al. (2010) fann i sin forskning kring attityder att Generation Y ansåg 

det som viktigare att bli erkänd än tidigare generationer. Med bakgrund av detta så är en 

möjlig tolkning att verbala belöningar är mer betydelsefullt för motivationen för 

Generation Y. Dock bör inte det psykologiska behovet av tillhörighet glömmas bort, då 

individer som känner sig ignorerade kan påverkas negativt både fysiskt och psykiskt 

(Baumeister & Leary, 1995). 

 

Arbeta mot mål 

Att arbeta mot mål är även en betydande faktor för individernas välbefinnande. 

Ansträngningen att uppnå mål är förknippad med positiva känslor och att känna sig 

motiverad på arbetet. Vidare pekar resultatet på att motivationen ökar då målen är 

tydliga, realistiska och högt satta men också att de går att påverka. Samtidigt finns en 

önskan om att målen sätts av individerna själva, något som i resultatet framgår att de 

inte gör, utan att de tilldelas mål.  

 

När individerna känner sig motiverade är detta nära sammankopplat med känslan att 

vara målinriktad, något som ligger i linje med det som Locke och Latham (1990, 

refererad i Reeve, 2009) lyfter fram i sin målsättningsteori. Forskarna menar att det 

finns ett samband mellan mål och motivation och att individer som strävar efter att 

uppnå mål presterar bättre än individer som saknar mål att sträva efter.  

 

Vidare menar Locke (1996) att ett mål behöver ha vissa egenskaper för att verka 

motiverande, något som också lyfts fram av individerna i denna studie. När mål upplevs 

som tydliga, realistiska och påverkbara för individerna så främjas den egna 

motivationen, medan mål som är enkla eller lågt satta snarare minskar den egna 

ansträngningen och därmed prestationen. Detta skulle kunna vara uttryck för det som 

Locke (1996) benämner som målets specificitet, en målegenskap som hjälper individen 

att rikta sin prestation och uppmärksamhet mot målet. I resultatet uttrycker anställda på 
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informationsavdelningen önskemål om att få arbeta mot mer kvalitativa mål, vilket 

skulle kunna ses som en vilja att öka svårighetsgraden i målen. 

   

Individerna uppger även att motivationen ökar när dessa är satta av dem själva och det 

finns en önskan om att få vara mer delaktig i de mål som sätts. Samtidigt finns 

önskemål att målen är av en mer kvalitativ art i stället för som nu, kvantitativ. Detta 

skulle kunna ses som att målen inte riktigt accepterats av individerna då dessa inte 

hjälper till att höja motivationen. Locke (1996) menar att det är viktigt att ett mål är 

accepterat av den som ska uppnå det, annars kan det leda till sämre prestationer och 

minskad motivation. Vikten av att få sätta egna mål styrks också av Cordova och 

Lepper (1996) som menar att individens upplevelse av inre PLOC stärks av möjligheten 

av att sätta egna mål och att detta kan bidra till att främja den inre motivationen.   

 

Att individerna som är anställda på säljavdelningen, till skillnad från de på 

informationsavdelningen, inte upplever det som motivationssänkande att målen sätts av 

andra eller att de är av kvantitativt slag, skulle kunna bero på att dessa mål är en naturlig 

del av det faktiska arbetet. Uppnås inte dessa mål kan den egna anställningen vara i fara. 

Detta öppnar för en tolkning om att de kvantitativa målen hos säljarna har sekundär 

betydelse för motivationen, den verkliga drivkraften för att nå mål skulle kunna ligga i 

att behålla sin anställning.  

 

Sammanfattningsvis uttrycks en skillnad mellan avdelningarna, men där majoriteten 

ändå önskar att arbeta mot mål, vilket skulle kunna ge ett visst stöd till Wong et als. 

(2008) studie kring personlighetsegenskaper, där forskarna menade att Generation Y är 

mer målorienterade än tidigare generationer. Om denna egenskap är högre hos 

individerna inom denna organisation har vi svårt att se, då arbetet i sig är uppbyggt 

kring att uppnå mål.   

 

Prestera för att erhålla resultat 

När det gäller prestationens betydelse för att erhålla resultat pekar studiens empiri på att 

det verkar finnas olika källor till vad som driver individerna. Den ena behandlar resultat 

som de enskilda individerna bestämmer själva att de vill uppnå, och den andra resultat 

som formuleras av företaget. Oavsett vilket så visar resultatet att när individerna lyckas 

med sina prestationer och/eller erhåller de resultat som eftersträvats så ökar 

motivationen så pass mycket, att viljan till att prestera även på andra områden ökar. 

Detta med ett förhöjt välmående till följd. I kontrast till lyckade prestationer så fångas 

även det motsatta upp, något som tillskrivs främst yttre faktorer på arbetsplatsen.  

Att prestera för att erhålla resultat är av betydelse för motivationen, där prestationen av 

att göra någonting bra kan ses som ett socialt behov som individerna försöker att 

tillfredställa (Reeve, 2009). Det handlar dels om resultat individen själv eftersträvar, 

dels om resultat som omgivningen strävar efter. Det förstnämnda skulle kunna förstås 

utifrån mastery goal och det andra utifrån prestationsmål (Ames & Archer, 1988; Elliot 

& Dwerch 1988; Nicholls 1984). I denna studie visar empirin att oavsett vilken typ av 

resultat individerna strävar efter, så är tankarna och känslorna de samma och leder till 

ett ökat välmående. Ett fynd som inte överstämmer med Ames och Archers (1988) 

studie, där forskarna undersökte elevers motivation till att prestera, där mastery goal 

förknippades med positiva tankar och känslor och prestationsmål med de motsatta.   
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Även om viljan att prestera utifrån egna uppsatta resultat synliggörs i denna studie, så är 

det främst resultat som organisationen efterfrågar som är framträdande i empirin. I ett 

sådant sammanhang skulle det kunna vara intressant att föra ett resonemang kring 

vilken påverkan detta kan ha på den inre motivationen. Då mastery goal förknippas med 

inre motivation (Elliot & Dwerch, 1988), så verkar merparten av individerna i denna 

studie i detta avseende drivas mer av yttre motivation, vilket kan antyda att de i större 

utsträckning antar prestationsmål (Elliot & Dwerch, 1988). Om omgivningen skulle 

lägga mindre fokus på resultat, så kanske det skulle kunna ge mer utrymme för 

individerna att utvecklas i den riktning där de istället antar mastery goal framför 

prestationsmål. I Elliots och McGregors (1999) studie visade forskarna att individer 

som just antog mastery goal bland annat hade större förhoppningar på att öka den egna 

kompetensen men också att de idogt engagerade sig i utmaningar. På sikt så skulle detta 

kunna leda till att organisationen istället får anställda att prestera utifrån en inre 

drivkraft, något som enligt Ryan och Deci (2000) kan leda till en hög 

arbetstillfredställelse. Dock är låg arbetstillfredställelse inget individerna i denna studie 

ger uttryck för, då de gärna presterar ofta och på många områden. Denna studies resultat 

ligger möjligen mer i linje med Kowske et als. (2010) studie kring attityder som visade 

att Generation Y känner en hög arbetstillfredställelse.  

En annan aspekt som kan vara intressant att beakta är att majoriteten av individerna 

befinner sig i början av sin yrkesverksamma karriär och inte har arbetat inom företaget 

så många år. Att då vilja bevisa sin kompetens genom att prestera kanske inte är så 

märklig och skulle kunna vara en ytterligare förklaring till varför de oftare antar 

prestationsmål (Elliot & Dwech, 1988).  

Studiens resultat visar samtidigt att de allra flesta individerna uppvisar ett ”approach” 

beteende (Atkinson, 1957), något som skulle kunna illustreras med att individerna tar 

sig an uppgifter utan närmare eftertanke eller att de tävlar i sina prestationer. En möjlig 

tanke till varför tävlingen är så central för prestationen kan ha att göra med att det är en 

säljorganisation individerna arbetar inom. En organisation som eventuellt inte skulle 

överleva om de anställda inte gör allt för att ta sig an sina arbetsuppgifter. Dock kanske 

risken finns att individerna på lång sikt blir oproduktiva precis som Ames och Archer 

(1988) ger uttryck för. Detta då den egna inneboende utvecklingen får stå tillbaka till 

förmån för organisationens resultat, något som säkerligen kan hända alla oavsett 

generationstillhörighet. 

Utmaningar och utvecklingsmöjligheter 

Empirin visar också att något som starkt förknippas med den egna motivationen är att 

ställas inför utmaningar. Utmaningar främjar den personliga utvecklingen och betraktas 

av de flesta som en möjlighet till att lära sig något nytt och leder till en stärkt 

motivation. Utmaningarnas karaktär kan variera och innebär olika saker för olika 

individer. För många är att övervinna riktigt svåra utmaningar det som leder till mest 

utveckling och störst välmående.  

 

Resultatet visar att det är viktigt för individernas motivation att det egna kunnandet och 

den egna förmågan ständigt utmanas och utvecklas. Känslan som förmedlas av 

individerna är att detta till stor del handlar om en inneboende drivkraft att vilja 

utvecklas. Något som kan vara tecken på att utmaningar och utvecklingsmöjligheter är 
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faktorer som främjar den inre motivationen (Deci & Ryan, 1985). Genom att bemästra 

olika typer av utmaningar av varierande svårighetsgrad får individerna bevis och 

bekräftelse på sitt kunnande, något som skulle kunna vara ett uttryck för det 

psykologiska behovet av kompetens (Deci & Ryan, 1985). deCharms (1968, refererad i 

Deci & Ryan, 2000) menar att det är viktigt att individen ges utrymme att pröva sina 

färdigheter för att känslan av kompetens ska uppstå. Detta ger även individerna uttryck 

för då den egna kompetensen uppges främjas av möjligheten att arbeta med kvalitativa 

arbetsuppgifter, medan kvantitativa upplevs hämmande.  

 

Det lyfts också fram att det är viktigt för drivkraften att anta utmaningar och att 

individen upplever att denne har rätt förutsättningar för att klara av dem samt att dessa 

ligger inom ramarna för den egna kompetensen. Det handlar således om att det bör 

finnas en balans mellan den egna kompetensen och utmaningens svårighetsgrad. När 

denna balans råder upplever individerna att de klarar av att hantera stora utmaningar och 

att ny kunskap processas snabbare. Detta skulle kunna vara ett uttryck för det som 

Csikszentmihalyi och LeFevre (1989) benämner som flow, ett tillstånd som skapar 

motivation hos individerna att anta utmaningar för att försöka tillfredsställa det egna 

kompetensbehovet. 

 

Enligt media gillar individer tillhörande Generation Y att ställas inför utmaningar och 

de vill också att avancemang ska ske snabbt (Andersson, 20 april, 2011; Borglund, 13 

februari, 2007; Parment, 28 januari, 2008), något som skulle kunna tolkas som ett behov 

av att utvecklas. Detta är något som ligger i linje med resultatet i denna studie som 

pekar på att utmaningar och utveckling är en viktig motivationsfaktor. Dock kan det 

ifrågasättas om detta är något som är unikt för just denna generation. Wong et al. (2008) 

fann i sin forskning, gällande personlighet och motivation, inget stöd för att Generation 

Y skulle vara exceptionell i sin strävan efter personlig utveckling eller att denna 

generation visar ett större engagemang i sina arbetsuppgifter i jämförelse med andra 

generationer.  

 

Frihet och kreativitet 

Något som också framträder i resultatet är betydelsen av att få arbeta kreativt med sina 

arbetsuppgifter, vilket leder till positiva emotioner och som stärker motivationen.  Det 

finns en vilja av att kunna påverka sina arbetsuppgifter, arbeta självständigt och 

bestämma sin egen arbetstakt, faktorer som påverkar motivationen positivt. När 

arbetsuppgifter är tråkiga eller när kreativiteten begränsas upplevs detta som hämmande 

för motivationen. Den enskilt viktigaste faktorn för individernas känsla av frihet är att 

kunna påverka den egna arbetstiden.  

 

Resultatet visar att känslan av frihet är väsentlig för individernas motivation. När 

individerna upplever att den egna friheten blir begränsad, både gällande 

arbetsuppgifterna men även hur de ska förlägga den egna arbetstiden, så påverkar det 

motivationen negativt. Att dessa faktorer har denna påverkan på motivationen talar för 

att det handlar om individernas behov av att känna självbestämmande, något som också 

kan benämnas som det psykologiska behovet av autonomi (Deci & Ryan, 2000). Detta 

behov gör att det skapas inre motivation hos individen att styra sitt beteende så att 

autonomibehovet blir tillfredsställt. När individerna kan vara med och påverka sina 

arbetsuppgifter och ha inflytande över dessa eller när de kan styra sina arbetstider skulle 
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det kunna vara exempel på faktorer som bidrar till det som Deci och Ryan (2000) menar 

är grundläggande för upplevelsen av autonomi. 

 

En tolkning av resultatet skulle kunna vara att när individerna upplever att de kan ta sig 

an arbetsuppgifter utifrån ett eget intresse som gör att dessa känns roliga och 

meningsfulla, stärks känslan av en inre PLOC (deCharms, refererad i Deci & Ryan, 

2000), vilket också främjar den inre motivationen. Arbetsuppgifter som däremot känns 

tvingande, monotona eller inte kan göras utifrån eget intresse, skulle i sin tur kunna 

stärka känslan av yttre PLOC (deCharms, refererad i Deci & Ryan, 2000), vilket 

påverkar motivationen negativt.  

 

En annan central faktor för motivationen som lyfts fram av individerna, är möjligheten 

att få utlopp för sin kreativitet. Amabile et al. (1986) visade i sin studie kreativitetens 

betydelse för den inre motivationen, vilket speglas i denna studies resultat då 

individerna beskriver hur motivationen sjunker när möjligheten att få utlopp för den 

egna kreativiteten begränsas. 

 

Behovet av autonomi och känslan av frihet är viktiga motivationsfaktorer för 

individerna i studien men huruvida detta behov kan sägas bero på tillhörigheten till 

Generation Y är svårt att sia om. Frihetsbegreppet är något som Cennamo och Gardner 

(2008) studerat utifrån ett generationsperspektiv. I deras studie om arbetsrelaterade 

värderingar i en motivationskontext, visade resultatet att Generation Y i större 

utsträckning värderade frihet högre än tidigare generationer. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till varför denna faktor är så betydelsefull för motivationen. Samtidigt pekar 

annan forskning på området kring motivation i en annan riktning där Inceoglu et al., 

(2009) menade att autonomibehovet ökade med stigande ålder. I forskarnas studie var 

autonomibegreppet även kopplat till integritet, vilket skulle kunna innebära att 

begreppet fått en något annorlunda definition än vad som avses ur perspektivet 

psykologiska behov enligt Deci och Ryan (2000). Detta kan vara en förklaring till 

varför värderingen av autonomi var lägre hos yngre individer än hos äldre i Inceoglu et 

als. (2009) studie.  

 

Behovet av frihet skulle också kunna ses i ljuset av att individerna som ingår i denna 

studie är relativt unga och befinner sig i början av sina karriärer. I en studie som 

undersökte skillnader i motivationsfaktorer mellan Baby Boomers och Generation X 

fann Jurkiewiczs (2000) att frihet var något som värderades högst av den yngre 

generationen. Detta skulle kunna ge stöd för att frihet är något som oavsett tidsperiod 

värderas högst av unga individer. Frihet skulle också kunna ses som en vilja av att ha 

balans i livet och att kunna påverka den balansen. Detta är något som Smola och Sutton 

(2002) menar har med samhälleliga förhållanden att göra snarare än 

generationstillhörighet. Forskarna undersökte liksom Jurkiewiczs (2000) skillnader i 

värdering mellan Baby Boomers och Generation X och fann att balans i livet värderades 

lika högt av både den äldre och den yngre generationen. Med bakgrund av detta ställer 

vi oss undrande till om behovet av frihet är någonting nytt, då det i slutänden handlar 

om att tillfredsställa ett grundläggande psykologiskt behov, en åsikt som ovan nämnda 

forskning ger stöd åt.  
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Studiens begräsningar 

För att få en bild av kvaliteten i kvalitativa studier görs en bedömning av samtliga 

stadier i undersökningen (Langemar, 2008). Då motivation är ett brett område med 

många teorier och begrepp, kan studiens teoretiska ramverk vara aningen begränsat för 

att ge en heltäckande bild över Generation Y:s arbetsmotivation. Samtidigt som det 

finns mycket forskning kring motivation i allmänhet är forskningen gällande motivation 

och Generation Y begränsad. Detta har fått till följd att vi varit tvungna att söka tidigare 

forskning i närbesläktade områden (värderingar, attityder och personlighetsegenskaper) 

som skulle kunna kopplas till motivation. Denna forskning som främst baseras på 

tvärsnittstudier, undersöker i första hand generationsskillnader. Även om det 

övergripande syftet med föreliggande studie inte varit att undersöka eventuella 

generationsskillnader gällande motivation, så har det ändock varit av intresse att ta med 

denna forskning i studiens teoretiska ramverk. Detta för att kunna urskilja om de 

motivationsfaktorer som framkommit i resultatet varit anmärkningsvärda ur ett 

generationsperspektiv.   

 

Ytterligare kritik som kan riktas mot denna studie är att data endast samlats in från 

individer som är anställda inom en och samma koncern. Att samtliga är verksamma 

inom samma bransch gör att studien inte kan ge en heltäckande bild av vad som 

motiverar Generation Y. För att kunna ge en mer generell bild hade det varit intressant 

att undersöka motivationsfaktorer hos Generation Y i andra verksamhetsområden. En 

styrka i studien är dock att urvalet överensstämmer väl med efterfrågade kriterier och 

bidrar troligtvis till en representativ bild över vad som motiverar Generation Y inom 

just denna organisation. Även att urvalet representerar tio procent av det totala antalet 

anställda inom koncernen kan det också bidra till ökad kvalité på studien. Spridningen i 

ålder hos deltagarna är även jämt fördelad över generationsspannet i enlighet med 

studiens definition av Generation Y. Dock kan det ifrågasättas om denna definition är 

den som på bästa sätt fångar in Generation Y, då det finns en mängd olika definitioner 

på Generation Y (Smola & Sutton, 2002). Vilken definition som kan anses vara optimal 

vid studerandet av Generation Y skulle kunna diskuteras.  

De tio deltagarna har valts ut från en lista som koncernen i fråga sammanställt med 

anställda som de ville skulle ingå i studien. Koncernen har totalt 95 personer anställda 

och listan innehåller endast 52 av dessa. Det saknas information om varför vissa 

anställda uteslutits från att ingå i urvalet till studien, då endast tre procent av de 

anställda inte tillhör Generation Y. Sammantaget kan detta ha påverkat studiens 

validitet. En för oss gemensam bild är att de tio deltagarna upplevs vara relativt högt 

motiverade i sin anställning. Det hade varit intressant för studiens resultat att även fånga 

upp individer som inte känner lika hög motivation. Om dessa individer fanns 

inkluderade på listan saknas det vetskap om, frågan vi ställer oss är om det från 

företagets sida fanns en medvetenhet kring detta. Att fler än hälften endast haft sin 

anställning i max ett år är en tänkvärd aspekt som läsaren bör beakta vid granskningen 

av denna studie. En tillsynes kort tid där vi fört ett resonemang om det inte är naturligt 

att efter så kort anställningstid känna intresse och motivation.  

Vidare kan resultatet ha påverkats av vår begränsade erfarenhet av kvalitativa intervjuer. 

Som oerfarna intervjuare kan vi ha missat att fånga upp intressanta spår eller fakta från 

individernas intervjusvar, vilket kunde ha lett till en djupare förståelse för det vi valt att 
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studera. Dessutom kan vår semistrukturerade intervjuguide varit oklar i sin betydelse 

vad gäller frågeställningarna och kan även ha bidragit till att vi har missat att följa upp 

intervjusvar med eventuella följdfrågor på ett uttömmande sätt.  

Den empiri som presenteras i resultatet bygger uteslutande på det data som samlats in 

vid de tio intervjutillfällena. Analyserandet av empirin har skett utifrån blandning av ett 

induktivt och deduktivt förhållningssätt, detta för att kunna fånga upp fenomenet 

motivation utifrån olika synvinklar och aspeker. Materialet har analyserats på ett 

noggrant och systematiskt i enlighet med de rekommendationer som Hayes (2000) 

presenterar. 

 

Slutsatser 

Vår slutliga reflektion är att vi i vår studie ser att motivation är ett mångfacetterat 

fenomen som kan inbegripa en mängd olika känslor och som påverkas av en rad olika 

faktorer, något som finner stöd i Reeves (2009) definition av begreppet motivation men 

också av Pinders (1998, refererad i Latham & Pinder, 2005) definition av 

arbetsmotivation. Vår tolkning av det sammantagna resultatet är att individerna både 

drivs av inre och yttre motivation för att rikta sitt beteende och sina prestationer, där 

strävan efter att uppfylla de psykologiska behoven ändå måste ses som den starkaste 

drivkraften bakom individernas motivation i denna studie (Deci & Ryan, 1985; Reeve, 

2009; Ryan & Deci, 2000).  

 

Att Generation Y:s motivation skulle påverkas av andra faktorer än tidigare 

generationer har vi svårt att se i denna undersökning. Till syvende och sist handlar det 

trots allt om en strävan efter att uppfylla de basala och medfödda behov som de allra 

flesta människor har oavsett ålder eller generationstillhörighet. Resultatet visar att 

individerna motiveras i sitt arbete av inre, inneboende drivkrafter för att göra ett bra 

jobb. Dock ser vi att den inre motivationen ständigt får stå tillbaka på grund av de yttre 

faktorer som erbjuds av omgivningen. Det verkar som att individerna tydligast ser 

samband mellan de yttre faktorerna och deras egen arbetsmotivation medan vikten av de 

inre faktorerna är mer omedvetna. Dock är det dessa som individerna starkast 

förknippar med sitt välmående. Ett möjligt svar på studiens syfte är således att 

motivation för Generation Y till stor del handlar om en inneboende kamp mellan en inre 

och yttre motivation, där det i slutändan handlar om att tillfredställa behovet av 

autonomi, kompetens och tillhörighet.  

 

Det ligger utanför denna studie att undersöka olika generationer och huruvida det finns 

specifika skillnader i motivationsfaktorer mellan dessa, dock har vi ändå försökt att titta 

på och dra paralleller till tidigare forskning som belyser eventuella skillnader. Detta för 

att försöka urskilja om det finns unika faktorer som motiverar Generation Y. Den 

tidigare forskningen gällande värderingar, attityder och motivation, ger sammantaget 

bilden av att det finns generationsskillnader men att dessa inte är så stora (Cennamo & 

Gardner 2008; Jurkiewicz, 2000; Smola & Sutton, 2002; Kowske et al., 2010; Wong et 

al., 2008). Detta överensstämmer dåligt med den bild av Generation Y som ofta målas 

upp i media (Andersson, 20 april, 2011; Borglund, 13 februari, 2007; Grundberg, 26 

juni, 2008; Parment, 28 januari, 2008), något som även uppmärksammats av Wong et 

al. (2008).  
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När det gäller personalighetsegenskaper har den tidigare forskningen dock visat att det 

finns skillnader mellan generationerna (Twenge & Campbell, 2008; Wong et al., 2008). 

Här skulle det kunna vara på sin plats att föra en diskussion kring själva definitionen av 

personlighet.  Wong et al. (2008) definierar personlighet som något bestående över tid 

medan Twenge och Campbell (2008) menar att personlighet är något som är 

föränderligt och påverkas av den kultur individen lever i. En reflektion är att även om 

dessa två undersökningar pekar på att Generation Y besitter vissa egenskaper i högre 

grad än andra generationer så är det viktigt att ta i beaktande att forskarnas definitioner 

av personlighet skiljer sig åt.  En annan intressant aspekt är att Twenge och Campbell 

(2008) i sin sammanställande undersökning fann att Generation Y visade på högre grad 

av ångest och depression samtidigt som deras självkänsla rapporterades som hög. Detta 

är något som går emot kutymen av att hög självkänsla buffrar mot just depression och 

ångest (Reeve, 2009). Tankar väcks om vad detta kan bero på och om det finns andra 

bakomliggande variabler som påverkar dessa personlighetsegenskaper. En förklaring 

skulle kunna vara att det blivit mer socialt accepterat att tala om sin egen ångest och 

depression i dagens samhälle. 

 

Det resultat som vi fått fram ligger mer i linje med Macky et als. (2008) som tror, 

liksom Rhodes (1983), att skillnaderna i motivation främst ligger i var individen 

befinner sig i livet, snarare än att det skulle vara en skillnad kopplad till just en 

generation. Det skulle enligt oss istället kunna vara en fråga om mognad och erfarenhet. 

Exempelvis har deltagarna i studien ännu inte hunnit bilda familj, vilket innebär att de 

befinner sig i ett annat skede i livet än äldre personer. Att tala om specifika 

motivationsfaktorer för en hel generation är något vi ställer oss frågande till. Vi tror att 

motivation är något som i grunden är tidlöst och vad som motiverar människor är mer 

eller mindre universellt oavsett generationstillhörighet.  

Även om forskningen inte kunnat finna några större skillnader mellan olika generationer 

är det något som trots allt debatteras i media. Istället för att lägga fokus på huruvida 

Generation Y kan tillskrivas vissa egenskaper tror vi att det kan vara värdefullt att se på 

eventuella generationsskillnader ur ett större perspektiv. Det handlar dels om att se 

dessa skillnader i ljuset av att denna generation vuxit upp i en tid av förändringar, dels 

om att arbetslivet samtidigt genomgått förändringar (Alvin et al. 2006; Glass, 2007; 

Higgs & Gillard, 2010; Svenska EFS-rådet, 2011). Vi anser att det är synd att 

generationsbegreppet och de egenskaper som tillskrivs Generation Y tenderar att 

framställas som etablerade sanningar och nästan skapat en myt kring denna generation.  

Vi ställer oss därför frågan om generationsbegreppet, Generation Y, ska få ta så stor 

plats som det idag gör. Borde inte fokus istället ligga på det förändrade arbetslivet och 

hur det förändrar individer snarare än att det handlar om specifika generationsattribut? I 

relation till motivation tror vi att dessa förändringar skulle kunna vara något som 

påverkar motivationen för många, oavsett vilken generation individen tillhör. Att de 

motivationsfaktorer som träder fram i denna studie på något sätt skulle vara unika för 

just Generation Y har vi svårt att tro, då vi som sagt anser att dessa i stort handlar om 

fundamentala drivkrafter för motivation. 

Avslutningsvis tror vi att det är viktigt ur ett organisationsperspektiv att i framtida 

forskning mer grundläggande undersöka vad som motiverar Generation Y och om det 

verkligen finns några skillnader gällande motivationsfaktorer mellan generationer. 
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Bristen på nationell forskning gällande generationsskillnader i motivation gör att det 

skulle kunna vara intressant att undersöka detta närmare. Forskning som då tar hänsyn 

till de speciella förutsättningar som finns på den svenska arbetsmarknaden. Det vore 

också intressant att kunna ta del av longitudinella studier som undersöker detta ämne, då 

viss tidigare forskning hittat stöd för att det som motiverade unga förr också är det som 

motiverar unga idag. 
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