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Forskning på vad som motiverar Generation Y är begränsad då 
generationen är relativt ny på arbetsmarknaden. Trots detta finns det 
mycket föreställningar om hur denna generation beter sig. Dagens 
arbetsgivare står inför utmaningen att uppfatta vad den nya 
generationen på väg in på arbetsmarknaden drivs av i arbetet samt att 
kunna tillgodose detta. Syftet med studien var att beskriva vilka 
drivkrafter den svenska Generation Y upplever att de har i relation till 
arbetet. Undersökningen utgick från en kvalitativ ansats och utgjordes 
av semistrukturerade intervjuer. Deltagarna bestod av sex personer 
som var mellan 21 och 31 år. Resultatet indikerar att deltagarna drivs 
av återkoppling, utvecklingsmöjligheter, varierande arbetsuppgifter 
samt möjligheten till att kunna påverka sina arbetstider och uttrycka 
sina åsikter. Deltagarna är oavsett ålder, roll och branschtillhörighet 
relativt samstämmiga om vilka drivkrafter som de upplever att de har i 
relation till arbetet. Resultatet går i linje med vad tidigare forskning 
och studier har indikerat på.  

 
I dagsläget finns det tre generationer ute på arbetsmarknaden; Baby Boomers, 
Generation X och Generation Y. År 2020 beräknas dock två tredjedelar av 
arbetsmarknaden bestå utav en ny generations arbetskraft, nämligen Generation Y. 
Denna studie kommer använda överlappande 20-års perioder som gränsdragning mellan 
generationerna, såsom Baby Boomers år 1945-1965, Generation X år 1961-1981 samt 
Generation Y mellan år 1979-1999 (Teller Vision, 2012).  
 
Generation Y 
Kunskapsområdet kring Generation Y, d.v.s. individer födda mellan 1979 och 1999, är 
relativt outforskat. Samtidigt finns det mycket skriverier och föreställningar om hur 
denna generation beter sig (Dries, Pepermans & De Kerpel, 2008). Denna generation är 
på väg in på arbetsmarknaden och forskning visar att Generation Y bland annat värderar 
de inre motivatorerna, som t.ex. befordringsmöjligheter och flexibla arbetsvillkor, högre 
än de yttre motivatorerna, som t.ex. lön och bonus (Downing 2006) samt värdesätter 
balansen mellan arbetsliv och privatliv högt (McCrindle, 2006). Enligt Fallon (2009)  
vill Generation Y själva kunna bestämma hur och när de vill arbeta, genom att 
arbetsgivarna kan erbjuda flexibla arbetstider samt möjligheten till att kunna arbeta 
hemifrån.  
 
_____________________________ 
* Ett stort och varmt tack till Lena Reuterskiöld som med sin expertis och entusiasm gjorde skrivandet av 
den här uppsatsen extra angenämt. Tack även till intervjupersonerna som med sina värdefulla erfarenheter 
gjort denna uppsats möjlig.  
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Generation Y ställer krav på meningsfulla arbetsuppgifter. Utvecklingsmöjligheter både 
på ett professionellt och personligt plan är viktigt för att generationen skall vara 
tillfredsställd på arbetsplatsen (Eisner, 2005). Generationen vill inte fastna och begränsa 
sig själva och sina möjligheter till att utvecklas och söker av detta skäl efter varierande 
arbetsuppgifter samt goda karriärmöjligheter (Dyhre, 2007). Parment (2008) fann i sin 
undersökning att endast 5 % av Generation Y avsåg att stanna under en längre period i 
sitt första arbete efter examen. Generationen sägs vara illojala mot arbetsgivaren och 
byter arbetsplats om karriärstegen tar för lång tid på den nuvarande arbetsplatsen eller 
om andra öppningar som ger möjligheter till avancemang finns tillgängliga (Parment, 
2008; Pihl, 2011).  
 
Forskning har funnit att Generation Y inte automatiskt visar respekt till auktoriteter. De 
ger snarare respekten först när personen har förtjänat det genom att exempelvis ha visat 
på goda prestationer och/eller förmågor (Eisner, 2005). Detta finns även stöd för från 
andra studier, vilka visar att Generation Y anser att respekt inte är något som skall 
erhållas på grund av ens position eller titel i företaget (Parment, 2008). Vidare ställer 
generationen höga krav på tydligt ledarskap och har ett stort behov av återkoppling i 
arbetet (Eisner, 2005).  
 
Generation Y och deras arbetslivsvärderingar är ett relativt outforskat område. Det är 
samtidigt svårt att jämföra generationen med tidigare generationer, eftersom Generation 
Y inte har funnits på arbetsmarknaden under lika lång tid som tidigare generationer 
(Dries et al., 2008). Det är betydelsefullt att chefer förstår den nya generationens 
förväntningar och egenskaper, för att på så sätt kunna motivera dem och därmed få dem 
att stanna kvar på arbetsplatsen (Kapoor & Solomon, 2011). De arbetsgivare som förstår 
Generation Y:s förväntningar och sedan anpassar sin organisation kommer klara sig bäst 
i konkurrensen om att kunna attrahera, motivera och behålla de bästa talangerna. 
Organisationerna kommer att behöva denna vetskap för att kunna lägga upp fungerande 
strategier, vilket är av största vikt för att kunna hålla sig konkurrenskraftiga även i 
framtiden (Parment, 2008).  
 
Det har gjorts ett flertal studier som fokuserat på arbetsmotivation ur ett 
generationsperspektiv och där resultaten pekar på att det finns mer likheter än skillnader 
mellan generationerna (Jurkiewicz, 2000; Macky, Gardner & Forsyth, 2008; Montana & 
Petit, 2008). Trots detta finns det fördomar och myter om att Generation Y skulle vara 
annorlunda från tidigare generationer och svårare att hantera på arbetsmarknaden (Deal, 
2012). Därmed är det betydelsefullt för arbetsgivare och chefer att vara medvetna om 
vad som driver den nya generationen, så att generationsmyterna inte färgar ledarskapet 
och dess syn på Generation Y. Att vara medveten om vad som driver och motiverar den 
nya generationen kan komma att bli en utslagsgivande konkurrensfaktor. 
 
Psykologiska behov  
Deci och Ryans psykologiska behovsteori (1985) bygger på att en individ upplever 
välbefinnande, glädje och motivation först när individens psykologiska behov är 
tillgodosedda (Deci & Ryan, 1985). De psykologiska behoven uppfylls genom ett 
samspel och interaktion mellan individer och omgivning. För att detta samspel och en 
interaktion ska uppstå agerar människan aktivt och involverar sig i aktiviteter. De 
psykologiska behoven kan delas upp i tre komponenter; Autonomi, kompetens, och 
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tillhörighet (Deci & Ryan, 1985). Autonomi innebär att en individ upplever frihet samt 
valmöjligheten att själv bestämma över en situation. Autonomi kan liknas vid en känsla 
av kontroll, där kontrollen uppstår när en individ själv får styra sitt agerande och 
beteende (Deci & Ryan, 1985). 
 
I en studie av Breaugh (1985) visade det sig att en hög autonomi resulterar i en ökad 
motivation och större engagemang, vilket leder till utveckling och bättre prestationer. 
En person som upplever en hög grad av autonomi kommer således vara mer motiverad 
till att utvecklas och prestera bättre än en individ som saknar autonomi. Denna studie 
fick senare stöd från Sheldon och Elliot (1998) som påvisade att autonomi skapar bättre 
prestationer och en högre grad av måluppfyllelse. Hurst och Good (2009) belyser 
Generation Y:s förväntning på att vara med och bidra med förslag som kan leda till 
beslut i organisationen, där forskarna menar att förväntningarna grundar sig i att 
generationen har växt upp i ett tillåtande samhälle där generationen har fått vara med 
och både påverka och ifrågasätta olika beslut.  
 
Människans ambition att vara kompetent grundar sig i viljan att interagera effektivt med 
sin omgivning. En individ strävar hela tiden efter att utveckla sina färdigheter, talanger 
och potential för att kunna hantera och bemästra utmaningar på bästa sätt (Deci & Ryan, 
1985). Behovet av kompetens uppfylls när en individ upplever att dennes kapacitet och 
färdigheter är på samma nivå som utmaningen. Detta kallas med ett annat ord för “flow” 
vilket kan förklaras som ett inspirerande och glädjefyllt tillstånd för individen. En 
förutsättning för att “flow” ska kunna uppstå är positiv återkoppling (Keller & Bless, 
2008). När en individ får positiv återkoppling är detta ett sätt för individen att få sin 
kompetens bekräftad. Återkopplingen kan uppstå genom en jämförelse mellan en 
individs nuvarande- och dåvarande prestation eller från andra personer och en 
jämförelse med dessas prestation (Deci & Ryan, 1985).  

 
Att känna tillhörighet och att kunna relatera till andra människor är av stor betydelse för 
oss som individer där tillhörighet grundas i behovet av social interaktion. För 
människan är det viktigt att knyta nära emotionella band till andra människor men också 
att känna tillhörighet till grupper och organisationer (Deci & Ryan, 1985). På 
arbetsplatsen är tillhörighet av stor vikt då den resulterar i välmående, produktivitet och 
arbetstillfredsställelse (Ilardi, Leone, Kasser & Ryan, 1993). När en individ deltar i 
situationer där denne upplever autonomi, kompetens och tillhörighet uppfylls de 
psykologiska behoven och denna person kommer känna välmående och motivation 
(Deci & Ryan, 1985). När det kommer till tillhörighet menar Meier och Crocker (2010) 
att Generation Y trivs med grupparbeten då detta är något som har genomsyrat 
generationens uppväxt i form av skolarbeten.  
 
Behovsteorin  
McClellands behovsteori (Theory of needs) bygger på att varje individ har ett 
prestationsbehov, ett tillhörighetsbehov samt ett maktbehov, men att betydelsen av 
dessa behov kommer att variera mellan olika individer och situationer (McClelland, 
1987). För att känna sig motiverad måste minimum ett av de tre behoven vara högt 
uppfyllt.  
 



 4 

Det första behovet prestation innebär att det är viktigt för individen att den upplever att 
den vill prestera bra för sin egen skull samt att prestationerna som den utför upplevs 
positiva av andra människor. Uppgifterna skall anses vara utmanande, då lätta uppgifter 
som alla kan göra inte anses som någon särskild prestation (McClelland, 1987). Vidare 
förklarar teorin att personer som får utmanande uppgifter kommer vara mer 
betydelsefulla för organisationen och att det är viktigt att dessa individer får 
kontinuerlig återkoppling på sina prestationer. Andra utmärkande faktorer förutom 
återkoppling är att dessa individer hela tiden vill utvecklas och bli bättre. De vill 
ständigt försöka att hitta effektivare arbetssätt samtidigt som de drivs av att känna ett 
personligt ansvar för det arbete de utför (McClelland, 1987).  
 
Forskningen har även visat att en individs prestationer inte enbart beror på anlagen och 
dess färdighet utan att det i stor utsträckning har med individens prestationsbehov att 
göra. Teorin menar att genom att utveckla och stimulera, kan ett visst behov uppkomma 
då behoven anses vara inlärda. Detta resulterar i att en individ med ett starkt 
prestationsbehov presterar bättre och får bättre resultat, medan en individ med svagt 
prestationsbehov kan öka sitt behov och sin prestation genom träning. Vidare 
förespråkar teorin att företag och organisationer kan anpassa sig efter individernas 
behov för att därmed kunna uppnå en ökad motivation och prestation hos sina 
medarbetare (McClelland, 1987).  
 
Individer som anser att tillhörighet är en avgörande faktor har ett behov av att vara 
tillsammans med andra människor och de ökar sin motivation genom att umgås. (Magee 
& Langner, 2008). Tillhörighetsbehovet handlar om en önskan om att kunna etablera 
och upprätthålla kontakter med andra människor, en önskan om att få andras 
godkännande och uppmuntran samt en tendens att anpassa sig till andras önskemål om 
dessa människor anses vara värdefulla för individen själv. Individer som har ett behov 
av tillhörighet har lättare att lära sig hur sociala relationer fungerar och föredrar därför 
att samarbeta framför att vara i en konkurrenssituation. Detta resulterar samtidigt i att de 
vill undvika konflikter i högre utsträckning (McClelland, 1987). 
 
Individer som har maktbehovet som den främsta drivkraften, för att skapa motivation, 
kommer att vara mer tävlingsinriktade och mer aggressiva i sin framtoning för att nå 
framgång. Maktbehovet består av prestige och att synas, en önskan att kontrollera andra 
och påverka andra människor och deras beteenden. Dessa personer söker sig i större 
utsträckning till områden där de kan utöva sin makt och som kommer att ge dem status i 
organisationen. Individer med maktbehov kommer att välja att umgås med personer 
som inte ifrågasätter utan välja personer som de tror är lojala och som respekterar deras 
åsikter (McClelland, 1987). 
 
Motivationsmodellen 
Hackman och Oldhams motivationsmodell (Job Characteristics Model) är en modell 
som beskriver att arbetssituationen är den viktigaste källan till arbetstillfredsställelse. I 
modellen beskrivs fem grundläggande faktorer som inverkar på arbetstillfredsställelsen 
(Hackman & Oldham, 1980). Den första är uppgiftsvariation, vilket handlar om 
huruvida de anställda får utnyttja sina förmågor och skickligheter. Den andra är 
uppgiftsidentitet och handlar om i vilken utsträckning de anställda får utföra en hel och 
avslutad arbetsuppgift och hur de anställda kan identifiera sin prestation till en större 
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kontext. Den tredje är uppgiftsbetydelse och beskriver arbetsuppgifternas 
meningsfullhet för andra människor och till vilken grad andra människor påverkas av de 
arbetsuppgifter individen utför inom eller utanför organisationen. Den fjärde är 
autonomi och handlar om huruvida arbetet ger frihet till att själv bestämma hur arbetet 
skall utföras. Den femte och sista aspekten är feedback och handlar om individen får 
återkoppling på sina prestationer och sitt arbete (Hackman & Oldham, 1980). 
 
De fem faktorerna i Hackman och Oldhams modell skapar tre kritiska psykologiska 
tillstånd hos de anställda, vilka är kopplade till om arbetet är motiverande eller inte. 
Dessa tre kritiska psykologiska tillstånd är att individen skall känna att arbetet som 
utförs är meningsfullt och att individen känner eget ansvar för att nå ett resultat samt att 
individen har kunskap om det egna resultatet var bra eller dåligt. Om den anställde 
befinner sig i ett psykologiskt tillstånd kommer den anställda känna en högre inre 
motivation samt en ökad trivsel (Hackman & Oldham, 1980). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Hackman och Oldhams motivationsmodell (Jacobsen och Thorsvik 2008, s. 276)  
 
De tre första faktorerna ska påverka erfarenhet och meningsfullhet för de anställda. 
Autonomi ska påverka ansvaret för resultatet och feedback ska ge kunskap om det 
riktiga resultatet av arbetsuppgifterna och aktiviteterna. Gemensamt tros de kritiska 
psykologiska tillstånden påverka tre resultat; motivation, tillfredsställelse och 
arbetsprestation (Hackman & Oldham, 1980). 
 
Inre motivation 
Inre motivation i lärande är förknippat med djupare processande och mer engagemang 
där individen har ett genuint intresse för att utföra en aktivitet eller uppgift och där 
individen kommer att själv strukturera sig och fördela resurser för att uppnå sitt mål 
(Deci & Ryan, 1985). Att individer upplever inre motivation har att göra med våra 
grundläggande psykologiska behov. När en individ upplever att något av de tre 
psykologiska behoven blir uppfyllda kommer individen uppleva inre motivation. Vidare 
förklarar Deci och Ryan att den inre motivationen bidrar till många positiva effekter för 
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individen, dels att individen blir mer uthållig gentemot uppgiften och skulle därmed inte 
ge upp lika lätt, dels ha lättare att ta till sig ny information samt öka välmående (Deci & 
Ryan, 1985). 
 
Yttre motivation 
Den yttre motivationen grundar sig i operant betingning, vilket menas att individen är 
verksam i sin omgivning och lär sig utifrån sitt handlande i denna kontext; individen får 
med andra ord positiv förstärkning på lämpligt beteende (Deci & Ryan, 1985) I 
jobbsammanhang skulle positiv förstärkning kunna vara i form uppmuntran och 
incitament till att fortsätta med sitt beteende (Hermansen, 1996). Motiv att göra något 
som uppstår genom hot om obehagliga konsekvenser så kallad positiv försvagning 
(tidigare kallas bestraffning) det vill säga negativ tillförd aversiv konsekvens eller löfte 
om belöning/incitament så kallad positiv förstärkning som inte ligger i själva utförandet 
av en uppgift, utan i något som individen får utstå respektive får som en konsekvens av 
att den utför uppgiften (Deci & Ryan, 1985). 
 
Yttre motivatorer som fungerar som förstärkare av en handling kan exempelvis vara: 
lön, beröm, uppmärksamhet, bekräftelse och leenden och dessa är individberoende. 
(Deci & Ryan, 1985). Studier har visat att det finns kopplingar mellan prestationer och 
löneförhöjning där individens motivation ökar om löneförhöjningen beror på ens egna 
prestationer (Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg, 2002). Det brukar även talas om 
yttre styrning och införlivad motivation. Yttre styrning innebär att individen gör något 
helt och hållet därför att andra vill det och att individen känner sig tvingad att göra 
uppgiften. Införlivad motivation/introjicerad styrning är något som individen gör därför 
att personer som den gillar har samma inriktning och individen identifierar sig med 
dem, där förstärkaren kan vara en känsla av tillhörighet samt igenkänning (Deci & 
Ryan, 1985). 
 
Jämviktsteorin 
Adams jämviktsteori (Equity theory) utgår ifrån principen om balans och rättvisa mellan 
belöning och ansträngning. Den anställde vill bli belönad för ansträngning och 
investering, vilket oftast sker i form av monetära medel, som exempelvis lön, men även 
i form av större ansvar och statussymboler (Adams, 1963). Om belöningen inte är 
likvärdig den anställdas ansträngning kommer den anställdas motivation att minska och 
ett missnöje uppstå, vilket kommer att visa sig genom att kvalitén på arbetet sjunker. 
Det har även stor betydelse att belöningen känns rimlig och rättvis jämfört med vad 
kollegor får för belöning för liknande arbete och ansträngning. Det är helt enkelt viktigt 
att individerna känner att de blir behandlade lika. När den anställde anser att 
förhållandet mellan den egna insatsen och utbytet motsvarar andras insatser och utbyten 
råder jämvikt; om jämvikten rubbas och utbytet blir antingen för lågt eller för högt i 
relation till de andra kollegorna uppstår ojämvikt (Adams, 1963). 
 
Syfte 
Utifrån ovanstående genomgång av teorier kring psykologiska behov, motivation och 
jämvikt och i förhållande till de rätt så sparsamma studier om Generation Y som alltmer 
tar plats på arbetsmarknaden är det angeläget att undersöka vad som motiverar denna 
generation. Syftet med studien är att beskriva vilka drivkrafter den svenska Generation 
Y upplever att de har i relation till arbetet. 
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Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
För att få deltagare till denna studie söktes personer som uppfyllde vissa urvalskrav; att 
det skulle vara födda 1979 och framåt, att det skulle ha jobbat minst två år och minst på 
deltid. Kontakt togs via Linkedin med tre personer som uppfyllde dessa krav och en 
förfrågan skickades om de kunde tänka sig att medverka i studien. I mailet framgick 
syftet med studien samt att det var frivilligt att delta och att alla svar skulle behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att svaren inte kan härledas till en enskild individ, att 
deltagarnas företagsnamn inte namnges samt att ingen obehörig fick ta del av 
deltagarnas personuppgifter. Samtliga tillfrågade svarade inom tre veckor och var 
intresserade att ställa upp på intervju och bokades sedan in på en intervjutid under april 
och maj månad 2014, vilket resulterade i att inget externt bortfall uppstod. Urvalet i 
denna studie utgjordes av sex individer i åldrarna 21-31 år med jämn könsfördelning där 
samtliga deltagare jobbade inom privat sektor.  
 
Tre av dessa, två män och en kvinna födda 1992, 1991 och 1989 ingick i en pilotstudie 
gjord i mars 2014. För att få deltagare till pilotstudien skickades en förfrågan ut via 
författarens Facebook profil där studiens syfte framgick. Personer som sedan var 
intresserade att delta i studien fick anmäla sitt intresse, där samtliga som svarade inom 
två veckor bokades in på en intervjutid. Deltagarna i pilotstudien hade en personlig 
relation på ett eller annat sätt till författaren. Trots att Generation Y innefattar individer 
födda mellan 1979 till 1999 blir det inte relevant att intervjua individer som är för unga 
eftersom de ej uppfyller jobbkravet om minst två år och på deltid. En gräns för deltagare 
som kunde vara aktuella för studien sattes från år 1996, detta då skolplikten upphör när 
man gått ut nionde klass. 
 
Tabell 1. Fakta om deltagarna 

Född Nuvarande jobb Sysselsättningsgrad Branschtillhörighet
  

1983 Kock  Heltid  Restaurang  
1986 HR/ Löne administratör Heltid  Hälso-sjukvård 
1989 Rekryterare  Heltid  Bemanning  
1990 Account Manager Deltid  Elektronisk handel 
1991 Butiksmedarbetare Deltid  Hemelektronik 
1992 DJ/Promoter  Deltid  Musik  

Datainsamling 
För att uppnå syftet med studien genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
(se appendix) då det i denna intervjuform finns plats för följdfrågor. Följdfrågorna var 
av betydelse för att få en djupare förståelse för deltagarnas svar. En intervjuguide 
bearbetades fram utifrån studiens övergripande syfte, samt utifrån den tidigare 
genomförda pilotstudien. De svar som framkom vid pilotstudiens intervjuer låg 
sedermera till grund för utarbetandet av en mer ingående intervjuguide kring vilka 
drivkrafter den svenska Generation Y upplever att de har i relation till arbetet. Frågorna 
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formulerades på så sätt att ledande och värderande frågor skulle kunna undvikas 
(Langemar, 2008). Alla deltagare besvarade alla frågor och därmed uppstod inget 
internt bortfall i studien.  Intervjuerna ägde rum på olika platser i Stockholm mellan den 
åttonde april och sjätte maj 2014 med undantag av pilotstudiens intervjuer som ägde 
rum mellan sjunde och nionde mars samma år. Intervjuernas längd varierade mellan 30-
40 minuter och spelades in med deltagarnas tillåtelse.  
 
Vetenskapsrådets regler har följts vilket kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav 
som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna skall få information i förväg 
om forskningens syfte, där så är möjligt samt sådant som kan påverka personens vilja att 
delta i studien. Samtyckeskravet handlar om att deltagande i forskning ska ske frivilligt 
och att deltagarna har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. 
Konfidentialitetskravet innefattar att allt material skall behandlas konfidentiellt och att 
personuppgifter och information som kan användas för att identifiera deltagarna skall 
förvaras oåtkomliga för obehöriga. Det sista huvudkravet är nyttjandekravet som 
innebär att materialet som samlats in för forskningsstudien endast får användas för 
forskningsändamål (Langemar, 2008). 
 
Analys 
Analysen gjordes utifrån induktiv tematisk analys, där teman som materialet har 
sorterats in under inte var förutbestämda utifrån en teoretisk utgångspunkt utan 
formades efter att intervjuerna genomförts. Alla intervjuerna transkriberades i sin helhet 
där nyckelord och anteckningar skrevs i marginalen. Synonyma nyckelord som 
behandlade samma område skapade ett tema med underliggande teman. Slutligen 
skapades tre stycken huvudteman med respektive underteman. Temanamnen på de olika 
nivåerna ändrades efter hand samt i samråd med handledaren. För att stärka 
reliabiliteten gjordes en prov kodning där en annan student läste igenom två 
transkriberade intervjuer och gjorde en kodning på egen hand. De två transkriberade 
intervjuerna som den andra studenten fick ta del av var de två transkriberingar som 
innehöll mest information samt följdfrågor. De teman namn som framkom stämde väl 
överens och var synonyma ord till de ord som växt fram i analysen tidigare. 
 
Analysen genomfördes vågrätt, vilket innebär att hela materialet analyserats samtidigt.  
Varje tema har undersökts och analyserats för sig, men med hela materialet som grund 
och inte endast i de frågor som avser att undersöka just detta tema. Hela materialet 
analyserats en sista gång för att göra en helhetsbedömning och kontrollera att alla teman 
är bearbetade, samt att definitionerna av temana är relevanta för studien. Slutligen 
valdes delar av intervjuerna ut som citat (Langemar, 2008). Vid genomgång av 
materialet bedömdes det ha uppnåtts en tillräcklig grad av mättnad, där svarsvariationen 
hade täckts in. Därmed gjordes bedömningen att inte intervjua fler personer till studien. 
 

Resul ta t  
 

Här presenteras de resultat som framkommit ur data. Ur analysprocessen framträdde tre  
huvudteman; arbete, fysiskt och psykiskt välmående samt prestation och kompetens. 
Tabellen nedan presenterar varje huvudtema med respektive underteman. 
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Tabell 2. Generation Y och drivkraft 

Tema   Under tema  

1. Arbete     1.1 Arbetsuppgifter  
   1.2 Frihet och idéer 
 
2. Fysiskt och psykiskt välmående 2.1 Arbetsmiljö 
   2.2 Tillhörighet 
 
3. Prestation och kompetens 3.1 Beröm och återkoppling 
   3.2 Tävling och prestige 
   3.3 Lön 
   3.4 Utvecklingsmöjligheter och lärande  
 
 
1. Arbete 
 

1.1 Arbetsuppgifter.  
Alla deltagarna uttrycker att arbetsuppgifterna skall kännas utvecklande och 
stimulerande för att känna lust för arbetet oavsett branschtillhörighet eller roll. En 
gemensam faktor som deltagarna tar upp är att arbetsuppgifterna skall vara utmanande 
så att möjligheten att stagnera i sitt arbete inte är lika hög. En deltagare poängterar att 
det är tråkigt att få för lätta och monotona arbetsuppgifter och delger att det känns som 
att ens kompetens inte blir tagen på allvar. Vidare förklarar deltagaren att den skulle 
sluta på jobbet om den inte fick nya arbetsuppgifter. Majoriteten av deltagarna upplever 
även att det är viktigt att det finns tydliga arbetsuppgifter och tydliga förväntningar på 
dem, då det annars skapar förvirring och lättare missförstånd.  
 
Arbetsuppgifterna och utmaningarna som ges skall även ligga i linje med kompetensen, 
där det skall finnas en balans mellan svårighetsgraden på uppgiften och på den egna 
kompetensen, vilket annars påverkar motivationen negativt. En annan gemensam faktor 
är att arbetsuppgifterna skall vara roliga att utföra vilket resulterar i att det känns mer 
motiverande att gå till jobbet, där deltagarna uttrycker att de har ett genuint intresse för 
det de gör vilket ökar arbetsmotivationen. En uppfattning som framträder är att jobbet 
inte känns som ett jobb utan att det är något som känns värdefullt för individen själv och 
att det är ett intresse som blivit till ett jobb. Där deltagaren förklarar ”Det känns inte 
som jag stämplar in på jobbet, det här är min passion”.  
 
Flertalet av deltagarna vill även göra arbetsuppgifter som är värdefulla för andra 
människor så att de blir glada och att arbetsuppgifterna skall vara av betydelse för 
organisationen, vilket deltagarna anser ökar den inre tillfredställelsen. 
 

1.2 Frihet och idéer. 
Samtliga deltagare anser att det är viktigt att få möjlighet till att kunna påverka sina 
arbetsuppgifter, sin egen arbetstakt samt möjligheten till att kunna uttrycka sina egna 
åsikter. Deltagarna anser att komma med egna lösningar och förslag känns värdefullt för 
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motivationen i arbetet. Majoriteten av deltagarna menar att det går att uttrycka sina 
åsikter och idéer i verksamheten, men att det däremot inte känns som att det går att 
påverka så mycket då cheferna inte tar åsikterna vidare och gör några förändringar. 
Majoriteten av deltagarna är överens om att de allt för ofta inte får någon återkoppling 
på om deras åsikter och idéer har fått någon effekt. Detta leder till att deltagarna slutar 
yttra sig i lika stor utsträckning eftersom de menar att det inte sker några förändringar 
trots att de uttalar sig och ger nya förslag på förbättringar.  
 

”Jag kan uttrycka mina åsikter men dom tas inte alltid på allvar, eller det känns så 
för det händer ju inget, det gör ju att man blir lite less och inte yttrar sig för man 
vet att det ändå inte spelar någon roll” 

 
Flertalet deltagare delger att de troligtvis inte skulle stanna kvar på arbetet om de inte 
fick uttrycka sina egna åsikter och idéer och där en deltagare förklarar att den endast 
hade jobbat med det den gör i privat syfte. Deltagarna är ense om att det är viktigt att 
känna att de får bestämma hur deras jobb skall utföras där flertalet av deltagarna menar 
att frihet under ansvar är den mest lämpade formen för att behålla arbetsmotivationen. 
Genom att få möjligheten till att bestämma själv anser deltagarna att det skapar en form 
av frihetskänsla och en känsla av kompetens där de får ta eget ansvar för sina 
handlingar.  
 
En uppfattning är att fria arbetstider är den bäst lämpade arbetsformen men förklarar att 
den på sitt nuvarande jobb inte har möjlighet att ta egna beslut om hur arbetsdagen skall 
se ut, då deltagaren har fasta arbetstider. Vidare förklarar deltagaren att den oftast får 
jobba sena kvällar och helger då dennes kunder vill höra av sig efter de ordinarie 
arbetstiderna men klargör att det inte finns någon möjlighet till att kompensera detta 
genom att exempelvis ta en sovmorgon på grund av de fasta arbetstiderna.   
 

”För mig så passar det mycket bättre att komma och gå som jag vill, att kunna 
jobba på kvällstid om mina partners vill ha kontakt med mig på kvällen och att 
kunna ta ut det genom att ta sovmorgon. Det är mina kunder och mitt sätt att tjäna 
pengar, så jag svarar på kvällstid och på helger men jag har svårt att få igen det 
genom att ta ledig tid någon annan gång” 

 
2. Fysiskt och psykiskt välmående 
 

2.1 Arbetsmiljö  
Samtliga deltagare är överens om att den fysiska arbetsmiljön har en betydande roll för 
motivationen, där en uppfattning är att den fysiska arbetsmiljön inte är något som den 
tänker på speciellt mycket förens det faktiskt är så att något påverkas och försämras.  
En deltagare förklarar att den för närvarande jobbar nära en byggarbetsplats vilket 
resulterar i att den ständigt har huvudvärk vilket både påverkar arbetsresultatet men 
även humöret på och utanför jobbet. En reflektion är att arbetsmiljön har en betydande 
roll och att det framförallt är viktigt i det långa perspektivet.  
 

”Arbetsmiljö tycker jag är viktigt, det trodde jag inte att jag skulle tycka när jag 
pluggade men inser att det ger väldigt mycket. Under kortare perioder så löser det 
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sig men i det långa loppet så, om man skall tänka långsiktigt så tycker jag 
verkligen att det är viktigt” 

 
En annan deltagare menar att den fysiska arbetsmiljön även inverkar på den psykiska då 
deltagaren förklarar att de har haft kallt på jobbet vilket resulterade i att kollegorna på 
jobbet ständigt klagade och var sura vilket drog ner stämningen på jobbet. Samtliga 
deltagare är eniga om att de snabbt påverkas av stämningen på kontoret, där deltagarna 
menar att de märker om någon kollega är arg eller irriterad eller om några kollegor är 
osams vilket drar ner deras eget humör samt deras motivation. Deltagarna är överens om 
att det är roligare att gå till jobbet om de känner att det är en god stämning på jobbet och 
att kollegorna fungerar tillsammans. Där en deltagare delger ”Jag är väldigt mån om att 
fungera i gruppen och att gruppen fungerar överhuvudtaget”.  
 
En deltagare delger att den var nära på att sluta sin anställning för att en kollega agerade 
otrevligt mot deltagaren vilket skapade ett stort problem på arbetsplatsen och något som 
gjorde att de var tvungna att sätta sig ner och diskutera tillsammans med varandra och 
med sina respektive chefer. Det visade sig senare att kollegan kände sig osäker på om 
deltagaren skulle ta över hennes jobb och hade därmed betett sig otrevligt.  
 

”Hon betedde sig väldigt konstigt mot mig och då bad jag tillslut, jag hann ju inte 
jobba där så länge innan det blev ett ordentligt problem som både min och hennes 
chef behövde diskutera. Då visade det sig att hon bara kände sig hotad men jag 
hann ändå tänka att jag går bara på provanställning så jag kanske ska hitta något 
annat. För såhär kan vi inte jobba. 

 
På samma sätt som någon kan dra ner stämningen kan även kollegor få stämningen att 
bli bättre genom att vara entusiastiska vilket deltagarna förklarar gör så att deltagarna 
själva blir gladare och mer motiverade i arbetet.  
 

”Man märker att om dom är arga, irriterade eller nere på någonting så märker jag 
att dom snabbt drar ner mig men är dom glada och pepp och har ett bra flow så 
drar dom ju med mig och då vill ju jag också komma dit” 

 
2.2 Tillhörighet. 

Enligt deltagarna ses kollegorna och cheferna fylla många funktioner, där alla deltagare 
anser att de har stor inverkan på trivseln. Majoriteten av deltagarna anser att det är 
viktigt att kunna ha kul på jobbet och kunna skratta tillsammans. Andra gemensamma 
faktorer som deltagarna uttrycker som värdefulla är vikten av att känna sig sedd samt att 
känna gemenskap. Alla deltagare är överens om att det är givande att jobba i grupp där 
en deltagare delger ”Jag tycker om att jobba i grupp, självständigt men ändå i grupp och 
ha kollegorna där”.  

 
Flertalet av deltagarna menar att chefen har en betydande roll för deras arbetsmotivation 
och känsla av tillhörighet. Deltagarna delger att det är viktigt att de kan vända sig till 
sina chefer ifall dem vill prata. En deltagare poängterar att det är viktigt att även 
kollegorna har en bra relation med chefen då deltagaren menar att chefen är den som 
ska se till så att alla på företaget mår bra.   
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”Det kanske är bättre att säga att komma överens med en specifik kollega är bra, i 
det här fallet ens chef för jag har inte kontakt med kollegorna så ofta, jag pratar ju 
liksom bara med dom innan eller efter. Men chefen måste jag ju ha en bra relation 
med och han måste ju även ha en bra relation med dom andra kollegorna, det är ju 
han som håller ihop skeppet”  

 
En uppfattning är att den gör ett bättre jobb om den får möjlighet att jobba med 
människor som den trivs och har roligt med och en annan uppfattning är att det är 
viktigt att trivas med sina kollegor så den har möjlighet att få vara sig själv och på så 
sätt känna sig trygg på arbetsplatsen.  Flertalet av deltagarna anser att det är viktigt att 
kunna vända sig till kollegorna ifall det är något de undrar över och att de på så sätt kan 
lösa arbetsuppgifterna tillsammans. Även deras kunskap och kompetens kom upp som 
värdefullt, eftersom det ger en möjlighet till att själv utvecklas och bli bättre. En utav 
deltagarna förklarar att dennes kollegor har samma intresse vilket leder till att de har 
något gemensamt vilket känns värdefullt, vidare förklarar deltagaren att det känns som 
att de är som en stor familj. En annan uppfattning är att det är viktigt att känna stöd från 
kollegorna och gjorde en parallell till skolan och hur viktigt det är att känna tillhörighet 
till en grupp och att inte känna sig utanför.  
 
En annan deltagare jämför också jobbet med skolan och menar att arbetet är som att ha 
lektioner och på rasterna får den umgås med sina kompisar vilket i det här fallet är 
dennes arbetskollegor och menar att den längtar till sitt arbetspass är slut så den får 
möjlighet att umgås.  
 
3. Prestation och kompetens 
 

3.1 Beröm och återkoppling. 
Att få beröm och återkoppling är ett behov som alla deltagare ger uttryck för, oavsett 
branschtillhörighet och roll, något som upplevs som främjande för arbetsmotivationen. 
Beröm ger upphov till känslor av glädje och upplevs som en drivkraft till att bli bättre 
på sina arbetsuppgifter. En uppfattning är att beröm är särskilt rolig att få när den fått en 
utmanande arbetsuppgift. Berömmen den får från kollegor och chefer menar deltagaren 
känns mer värdefull och leder till att deltagaren vill kämpa lite mer nästa gång för att 
visa att den är duktig på något annat också. 
 
En utav deltagarna förklarar att den från starten av dennes anställning fått mycket beröm 
och återkoppling på sina arbetsprestationer vilket nu leder till att den förväntar sig att 
alltid få beröm på det den gör. Detta har lett till ett sökande efter att hela tiden få 
bekräftelse på att den är duktig samt en känsla av osäkerhet om den inte får 
återkoppling. Där deltagaren förklarar ”Det har blivit lite av en ond cirkel för om jag 
inte får beröm så blir jag osäker på om jag gjort ett bra jobb eller inte”.  
 
Betydelsen av återkoppling från kollegor och kunder är något som alla deltagarna tycker 
är viktigt. Återkopplingen anser alla skall vara löpande och frekvent, där en utav 
deltagarna förklarar att dennes resultat har påverkats och försämrats när chefen är för 
uppbokad och överbelastad och inte har tid att ha den täta återkopplingen som dem 
brukar ha. Flertalet av deltagarna anser att det är viktigt att få direkt återkoppling när de 
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gjort något bra men även när det är något de borde förbättra, detta för det är svårare att 
se tillbaka på en situation om det hände en längre tid tillbaks.  
 
En uppfattning är att återkoppling är en form av bekräftelse på att någon annan bryr sig 
och vill att den skall lära sig och bli bättre, vilket deltagaren förklarar stärker 
arbetsmotivationen då den känner sig sedd. Majoriteten av deltagarna är överens om att 
det gärna hade fått mer återkoppling i arbetet och förklarar att det ibland utför saker 
men som inte märks eller uppmärksammas vilket hämmar motivationen och påverkar 
humöret negativt och gör att jobbet inte känns lika roligt att utföra. En deltagare 
förklarar vidare och delger ”Dom gånger man inte känner sig så motiverad är när man 
har utfört väldigt mycket men det märks inte eller uppmärksammas inte”.  
 

3.2 Tävling och prestige 
Samtliga deltagare anser att tävling i arbetet med åren har blivit mindre betydelsefullt 
och att tävlingen i sig inte är lika viktig, utan att det istället handlar om en drivkraft att 
jobba hårdare för att få en belöning. En deltagare menar att den tävlar mot andra mer än 
att tävla mot sig själv och sina tidigare prestationer. Deltagaren förklarar vidare att detta 
beror på att det är ett lätt sätt för att kunna mäta och jämföra sig med de andra på 
arbetsplatsen för att se om den är tillräckligt duktig på det den gör. Vidare förklarar 
deltagaren att detta gör att den enklare kan se om den kan våga ta det lite lugnare eller 
om den måste jobba ännu hårdare och prestera ännu bättre.  En annan uppfattning är att 
kollegorna har en betydande roll där deltagaren menar att de måste fungera som ett lag 
för att kunna prestera och göra ett bra jobb och att det därmed är viktigare att hjälpas åt 
istället för att jobba mot varandra. 
 
Samtliga deltagare menar att det är viktigt att både organisationen är prestigelös och att 
de själva kan vara prestigelösa i sitt arbete. En uppfattning är att det är viktigt att det 
finns utrymme från chefens håll att få göra misstag och att organisationen ser till 
gruppens bästa. Deltagaren menar att detta skapar en bättre stämning på arbetsplatsen 
och en större motivation till att jobba kvar på företaget. En annan uppfattning är att det 
är svårt att jobba med människor som inte är prestigelösa då människor som tenderar att 
inte vara prestigelösa har svårare att samarbeta och kommunicera.  
 

3.3 Lön. 
Samtliga deltagare menar att lönen påverkar motivationen i viss utsträckning där 
deltagarna uttrycker att lönen är en självklarhet att de får, men att lönen även skall vara 
skälig, spegla ens arbetsuppgifter och ansvar. Däremot menar deltagarna att det finns 
andra komponenter som påverkar arbetsmotivationen i större utsträckning, där 
utveckling, återkoppling och trivsel anses vara viktigare. En uppfattning är att det inte 
spelar någon roll hur mycket den tjänar om den ändå inte känner att den trivs med sina 
arbetsuppgifter eller med sina kollegor.  
 
Deltagarna är förhållandevis överens om att lönen inte har så stor påverkan på 
arbetsmotivationen där deltagarna förklarar att de arbetar med saker som de har ett 
genuint intresse för och som de tycker är roligt och att lönen därmed inte är någon större 
motivator för dem. En uppfattning är att lönen påverkar motivationen i relativt stor 
utsträckning men att det inte är själva summan som motiverar utan att det istället 
handlar om möjligheten att kunna påverka sin lön samt vetskapen om att om den jobbar 
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hårdare så kommer även lönen att bli högre. Där deltagaren delger ”Gör jag något extra 
bra så vill jag att det skall synas i mitt lönekuvert”.  
 
En annan deltagare delger att den kan tänka sig att jobba gratis då jobbet känns så 
värdefullt och roligt men upplevs vara motsägelsefull i just denna aspekt då deltagaren 
sedan förklarar att den mest välkomnande bekräftelsen på att den gjorde ett bra jobb är 
genom att få en ökad löneförhöjning.  
 

3.4 Utvecklingsmöjligheter och lärande 
Samtliga deltagare är överens om att utvecklingsmöjligheter är viktigt så att de känner 
att de får möjlighet till att utvecklas och bli bättre samt möjligheten till att kunna få en 
högre position. Vidare förklarar deltagarna att när det finns tydliga 
utvecklingsmöjligheter tillgängliga på företaget skapas ett större engagemang och en 
större vilja att stanna kvar. En uppfattning är att den är i ett skede i livet som gör att den 
har större vilja att utvecklas och få befordringar då deltagaren menar att den inte har 
kommit så långt i karriären och att utveckling därmed är en stor drivkraft. Där 
deltagaren delger ”Det starkaste för mig i den rollen jag har nu och det skedet jag är i nu 
så är det att kunna växa och att växa inom företaget och inte vara kvar i samma roll”.  
 
Deltagarna är eniga om att utmaningar främjar den personliga utvecklingen och att 
lyckas bemästra nya utmaningar är ett bevis på den egna kompetensen. Där känslan som 
förmedlas av deltagarna är att det handlar om en inneboende drivkraft att vilja utvecklas 
och bli bättre och att få möjlighet till att få lära sig nya saker. En uppfattning är att det 
är viktigt att både kunna och vilja utvecklas hela tiden för att kunna bli bättre och vara 
konkurrenskraftig på marknaden. Deltagaren förklarar vidare att det i dennes bransch är 
hög konkurrens vilket gör att utveckling är ett av sätten som avgör om den själv eller 
andra i branschen får vara kvar eller inte. Majoriteten av deltagarna är överens om att de 
aldrig blir fullärda, att de alltid kan bli bättre och att det är ett lärande som är 
kontinuerligt. Samt att uteblivande utmaningar och känslan av att inte utvecklas 
påverkar motivationen negativt och tankar som att byta jobb väcks till liv.  
 

Diskussion 
Syftet med studien  
Syftet med studien var att beskriva vilka drivkrafter den svenska Generation Y upplever 
att de har i relation till arbetet. Nedan presenteras först en sammanfattning av resultaten 
samt en diskussion kring resultaten. Sedan kommer en metoddiskussion om 
undersökningens begränsningar och slutligen några möjliga infallsvinklar för vidare 
forskning.  
 
Arbetet 
Alla deltagare oavsett branschtillhörighet, roll eller ålder uttryckte att de ville ha 
utvecklande, stimulerande samt utmanande arbetsuppgifter. Samtliga deltagare var 
överens om att de ville ha möjligheten till att kunna påverka sina egna arbetsuppgifter 
och sin egen arbetstakt samt att det var viktigt att kunna få möjlighet till att uttrycka 
sina egna åsikter. Majoriteten av deltagarna var överens om att de skulle sluta på sitt 
arbete om de inte fick uttrycka sina egna åsikter. Flertalet av deltagarna uttryckte även 
att de ville göra arbetsuppgifter som var värdefulla för andra människor, då detta ansågs 
öka den inre tillfredsställelsen. 
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Samtliga deltagare uttryckte att arbetsuppgifterna skulle vara meningsfulla och roliga 
där deltagarna uppgav att de hade ett genuint intresse för det arbete som de utförde. 
Deltagarnas engagemang för att utföra sina arbetsuppgifter kan kopplas till den inre 
motivationen som har att göra med våra grundläggande psykologiska behov. Deltagarna 
uttryckte även att arbetsuppgifterna de utförde skulle vara av betydelse för andra 
människor både inom och utanför organisationen. Hackman och Oldham (1980) 
beskriver människans önskan att känna meningsfullhet till sina arbetsuppgifter och 
menar att uppgiftsbetydelsen kan inverka på arbetstillfredsställelsen. Även Eisner 
(2005) bekräftar Hackman och Oldhams uppfattning och menar att Generation Y ställer 
krav på meningsfulla arbetsuppgifter något som även denna studie indikerade på.  

 
Alla deltagare ansåg att arbetsuppgifterna skulle vara utmanade så att de inte stagnerade 
i sitt arbete, där en deltagare menade att för lätta arbetsuppgifter ledde till en känsla av 
att ens kompetens inte blev tagen på allvar. Resultatet från denna studie går i linje med 
vad Ng, Schweitzer och Lyons (2010) tar upp där de menar att Generation Y har låg 
tolerans för enformiga arbetsuppgifter då dessa uppgifter inte anses vara utvecklande. 
En uppfattning var att arbetsuppgifterna och utmaningarna som den fick skulle ligga i 
linje med kompetensen, där det skulle finnas en balans mellan svårighetsgraden på 
uppgiften och på den egna kompetensen, vilket annars påverkade motivationen negativt. 
Detta kan kopplas till behovet kompetens och ”flow” som innebär att behovet av 
kompetens uppfylls när en individ upplever att dennes kapacitet och färdigheter är på 
samma nivå som utmaningen. Flertalet deltagare menade även att de inte ville begränsa 
sig själva och att utveckling och varierande arbetsuppgifter därmed var av betydelse för 
arbetsmotivationen. Detta får stöd från Hackman och Oldhams (1980) 
motivationsmodell om uppgiftsvariation samt från Dyhre (2007) som menar på att 
generationen vill utvecklas och att generationen därmed söker efter varierande 
arbetsuppgifter.  
 
Alla deltagare ansåg att det var viktigt att få möjligheten till att kunna påverka sina 
arbetsuppgifter och kunna yttra sig om sina egna åsikter. Vidare resonerar Hurst och 
Good (2009) att Generation Y förväntar sig att vara med och bidra med förslag där 
forskarna menar att förväntningarna grundar sig i att generationen har växt upp i ett 
tillåtande samhälle där generationen har fått vara med och både påverka och ifrågasätta 
olika beslut. Anledningen till att deltagarna ansåg att det var viktigt att kunna påverka 
handlade om att känna sig delaktig samt att det ökade motivationen i arbetet. Ingen 
deltagare yttrade sig om det tillåtande samhället som det växt upp i men studiens 
resultat tyder på att deltagarna ansåg att kunna påverka var en grundläggande faktor för 
att känna arbetsmotivation och arbetsglädje då flertalet av deltagarna delgav att det 
troligtvis skulle sluta på sitt arbete om det inte fick yttra sig.    
 
Majoriteten av deltagarna menade att deras åsikter och förbättringsförslag allt för ofta 
inte gavs någon återkoppling på, samt om deras förslag fått någon effekt i 
företagsverksamheten vilket deltagarna menade resulterade i att de slutade yttra sig i 
lika stor utsträckning. Här har chefer en betydande roll att se till att återkoppla oavsett 
om förslaget gått igenom eller inte. Detta för att se till att bevara medarbetarnas 
motivation samt så att företagen inte går miste om värdefull kompetens och förslag som 
kan förbättra organisationen.  
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Flertalet av deltagarna menade att frihet under ansvar var den mest lämpade formen för 
att behålla arbetsmotivationen och där en uppfattning var att fria arbetstider var en 
lämplig arbetsform men delgav att den på sitt nuvarande jobb hade fasta arbetstider 
vilket resulterade i att den inte kunde ta igen övertiden genom en sovmorgon. Flertalet 
studier indikerar på att Generation Y vill ha flexsystem och fria arbetstider i och med att 
detta resulterar i en känsla av delaktighet att kunna påverka sina egna arbetstider 
(Fallon, 2009; Tulgarn, 2009; Weyland, 2011). Deltagarnas vilja att kunna påverka och 
yttra sig kan även kopplas till Hackman och Oldhams (1980) motivationsmodell som tar 
upp huruvida arbetet ger frihet till att själv bestämma hur arbetet skall utföras samt 
teorin om det psykologiska behovet autonomi (Deci & Ryan, 1985).  
 
Fysiskt och psykiskt välmående 
Samtliga deltagare var överens om att den fysiska och psykiska arbetsmiljön hade en 
betydande roll för motivationen och förklarade att de snabbt påverkades av stämningen 
på kontoret. Alla deltagare var eniga om att kollegorna och cheferna fyllde många 
funktioner, där alla deltagare ansåg att de hade stor inverkan på trivseln.  
 
Flertalet av deltagarna menade att chefen hade en betydande roll för deras känsla av 
tillhörighet på arbetet. Deltagarna betonade att det var viktigt att man hade en bra 
relation med sin chef och att chefen skulle vara duktig på att lyssna så de kunde vända 
sig till chefen ifall de ville diskutera. Flertalet studier har visat att Generation Y inte 
automatiskt visar respekt till auktoriteter något som denna studie inte ger något stöd för 
(Eisner, 2005; Parment, 2008).  
 
Deltagarna var överens om att kollegorna fyllde många funktioner och att de hade stor 
inverkan på deras trivsel på jobbet och förklarade att det påverkades i stor utsträckning 
om någon var arg eller om några kollegor inte kunde samarbeta med varandra. Behovet 
av social tillhörighet är något som forskning indikerar på att Generation Y har som stark 
drivkraft (Hurst & Good, 2009; Spiro, 2006; Yeaton, 2008) något som även denna 
studie antyder på. Att den sociala tillhörigheten är en stark drivkraft hos generationen 
och att gruppkänsla är viktigt kan förklaras genom att generationen tack vare sina 
grupparbeten i skolan lägger stor vikt vid sociala relationer även på arbetsplatsen (Meier 
& Crocker 2010; Ng, et al., 2010).  
 
Resultatet kan även förstås utifrån det psykologiska behovet tillhörighet som menar att 
det är viktigt att knyta nära emotionella band till andra människor men också att känna 
tillhörighet till grupper och organisationer. Detta kan vara en utav anledningarna till att 
en utav deltagarna delgav att den skulle sluta på sitt arbete på grund av att en kollega 
behandlade deltagaren illa, då en känsla av uteblivande tillhörighet leder till minskat 
välmående och arbetstillfredsställelse (Deci & Ryan, 1985). 
 
Samtliga deltagare hade ett behov av att känna tillhörighet och delgav att det uppskattar 
att samarbeta med andra människor i grupp. McClellands behovsteori (1987) menar att 
människor som föredrar att samarbeta vill undvika konflikter i större utsträckning vilket 
resultatet i denna studie inte indikerar på. Denna studie pekar istället på att deltagarna är 
måna om att alla skall trivas på företaget och att de påverkas även om de själva inte är 
inblandade i konflikterna och att de försöker lösa problemen så snabbt som möjligt 
istället för att låtsas som att problemen inte existerar.  
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Prestation    
 

Återkoppling 
Att få beröm och återkoppling var ett behov som samtliga deltagare gav uttryck för, 
oavsett branschtillhörighet, roll och ålder. Återkopplingen ansåg alla skulle vara 
löpande och frekvent och där majoriteten av deltagarna gav uttryck för att de önskade 
mer återkoppling i arbetet.  
 
Jonkman (2011) menar att Generation Y har för vana att bli bekräftade på grund av det 
samhälle de vuxit upp i. Här kan en möjlig tolkning vara att den nya arbetskraften på 
arbetsmarknaden i dagens samhälle blir mer återkopplingsberoende där de vill få 
bekräftelse för det de gör i större utsträckning. Vi kan därmed se fenomenet ur ett större 
samhällsperspektiv och fokus bör istället ligga på det förändrade arbetslivet och sättet vi 
idag lever på. Detta kan möjligtvis vara en utav anledningarna till Generation Y:s 
åsikter och tankar då detta är något som torde förändra individers krav på arbetslivet. 
Studiens resultat indikerar att deltagarna ansåg att återkoppling var betydelsefullt för 
motivationen i arbetet något som även tidigare forskning visar att Generation Y 
värdesätter högt (Eisner, 2005). Att deltagarna uppskattar återkoppling i hög 
utsträckning kan även kopplas till behovet av feedback där Hackman och Oldhams 
(1980) motivationsmodell klarlägger att feedback inverkar på arbetstillfredsställelsen.  
 
Erol och Orth (2011) gjorde en longitudinell studie om utvecklingen av självkänsla i 
tonåren och vuxen ålder och fann att självkänslan ökade med åldern. Crocker och Wolfe 
(2001) argumenterade för att en frisk vuxen människas utveckling kan bidra till 
förbättrad självkänsla och att det regleras av att människan lär sig att tycka om sig själv 
istället för att det krävs en konstant yttre förstärkning för att behålla självkänslan. En 
annan möjlig infallsvinkel till deltagarnas önskan om återkoppling kan därmed förstås 
utifrån både Erol och Orth (2011) och Crocker och Wolfe (2001) studier. Deltagarna 
menade att de önskade få mer återkoppling och beröm vilket skulle kunna förklaras med 
att de är relativt unga och ännu inte hunnit bygga upp sin självkänsla på en sådan nivå 
att det räcker med att de vet om att de är duktiga. Deltagarna är möjligtvis i en period i 
livet där de behöver få bekräftelse även från utsidan på att de gör ett bra jobb.  
 
En uppfattning var även att utebliven återkoppling även kunde skapa en känsla av 
osäkerhet. Som tidigare nämnts så är operant betingning något som uppstår med hjälp 
av positiva förstärkningar som tillexempel beröm när personer utfört något på jobbet 
korrekt (Hermansen, 1996). Här har arbetsgivare en utmaning att ge dels lagom mängd 
beröm och återkoppling och dels direkt på önskad prestation eftersom den osäkerhet 
kring prestation som lätt kan uppstå kan leda till ett utvecklande av ett tvångsliknande 
beteende där den anställde hela tiden söker efter att få beröm för att kunna dämpa oron. 
Frågan är om ansvaret helt skall ligga hos chefen och kollegorna att ge beröm eller om 
det faktiskt är så att vi måste bli bättre på att ge oss själva en klapp på axeln så att vi inte 
blir beroende av vad andra tycker och tänker för att känna att vi är duktiga. Samtliga 
deltagare hade en drivkraft att prestera vilket skulle kunna kopplas till McClellands 
behovsteori (1987) och till behovet av prestation. Där teorin menar att personer som vill 
prestera även har en utmärkande faktor om att vilja få återkoppling kontinuerligt på sina 
prestationer.  
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Tävling och prestige 
Samtliga deltagare menade att tävling med åren blivit mindre angeläget men förklarade 
att det fanns tendenser av tävling och prestige på företagen som de jobbade på. Samtliga 
deltagare delgav även att det var viktigt att både organisationen och de själva kunde 
vara prestigelösa i sitt arbete. 
 
Studiens resultat kan kopplas till McClellands behovsteori (1987) och till behovet makt. 
Som tidigare nämnts så delgav en deltagare att den blivit illa behandlad av en kollega 
vilket handlade om en maktkamp och en känsla av osäkerhet från kollegans sida att 
missta sitt jobb. En annan deltagare förklarade att människor som har ett stort 
prestigebehov är svårare att kommunicera och samarbeta med något som kan förklaras 
av behovsteorin och deltagarnas uppfattning om deras kollegors aggressiva framtoning. 
Studiens resultat kan även kopplas till Parment (2008) som menar att Generation Y inte 
är speciellt prestigefyllda vilket studiens resultat även pekar på där deltagarna vill arbeta 
på ett företag som prestigelöst och som ser till medarbetarnas bästa.   
 

Lön 
Samtliga deltagare påverkades av lönen i viss utsträckning där lönen skulle vara skälig 
och spegla ens arbetsuppgifter och ansvar. Deltagarna var överens om att det däremot 
fanns andra faktorer som inverkade i större utsträckning på arbetsmotivationen. En 
uppfattning var att det var viktigt att det fanns en balans mellan ens lön och utfört 
arbete. Detta resultat kan förstås utifrån Adams jämviktsteori (1963) som utgår ifrån 
principen om balans och rättvisa mellan belöning och ansträngning. Resultatet kan även 
förstås utifrån den yttre motivationen och positiv förstärkning som innebär uppmuntran 
att fortsätta med sitt beteende vilket i detta fall handlar om att deltagaren vet att om den 
presterar bättre kommer även lönen att bli högre (Deci & Ryan, 1985; Hermansen, 
1996). 
 
Trots att en utav deltagarna ansåg att löneförhöjning var den bästa lämpliga bekräftelsen 
på att den var duktig på arbetet och att det ökade motivationen i arbetet kan deltagaren 
sett det som ett sätt för företaget att visa att deltagaren är värdefull. Här kan lönen ses 
som ett läge mellan inre och yttre motivation eftersom det går att tolka som att lönen är 
en form av erkännande av prestationen. Studiens resultat kan kopplas till flertalet studier 
som indikerar på att det finns kopplingar mellan prestationer och löneförhöjning där 
individens motivation ökar om löneförhöjningen beror på ens egna prestationer 
(Eriksson et al., 2002). 
 

Utvecklingsmöjligheter och lärande 
Samtliga deltagare var överens om att utvecklingsmöjligheter och möjlighet till 
avancemang var viktigt för arbetsmotivationen. Där deltagarna var eniga om att 
utmaningar främjade den personliga utvecklingen och att lyckas bemästra nya 
utmaningar var ett bevis på den egna kompetensen.  
 
Studiens resultat indikerar att deltagarna såg arbetet som ett personligt intresse, där 
utveckling var en viktig drivkraft för att stanna kvar på arbetsplatsen. Lowe, Levitt och 
Wilson (2008) beskriver att Generation Y värdesätter kompetens högt, då vikten av 
utbildning är något som har genomsyrat generationens uppväxt. En annan möjlig 
förklaring är utifrån Glass (2007) som menar att vi människor formas av de tidstypiska 
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världshändelser som präglar vår uppväxttid. Därmed har Generation Y:s normer och 
värderingar formats av arbetsmarknadens villkor av ständiga förändringar och ökad 
arbetslöshet. Detta är inget som givits mycket stöd för i denna studie, men en deltagare 
delgav att det var värdefullt att vara konkurrenskraftig på marknaden och att det därmed 
var viktigt att kunna och vilja utvecklas. Detta skulle därmed kunna tolkas som att 
deltagaren syftar till det föränderliga och globaliserade samhället som vi idag lever i.  
 
Huvudfokuset har dock handlat om en inneboende drivkraft från deltagarnas sida att 
vilja utvecklas och bli bättre och att få möjlighet till att få lära sig nya saker där fokus 
har legat på att både utvecklas på ett professionellt och personligt plan. En uppfattning 
var att den var ny på arbetsmarknaden och hade ambitioner om att utvecklas och öka sin 
kompetens för att kunna få möjligheten till att få nya befordringar. Detta är något som 
även forskning indikerar på att Generation Y värdesätter. (Baldonado, 2013; Dyhre, 
2007; Eisner, 2005; Walker, 2007). 
 
Som tidigare nämnts så var deltagarna överens om att utvecklingsmöjligheter och 
befordringsmöjligheter skapade en större vilja att stanna kvar på företaget. Parment 
(2008) och Pihl (2011) hävdar att Generation Y är illojala och byter arbetsplats om 
karriärstegen tar för lång tid på den nuvarande arbetsplatsen eller om andra öppningar 
som ger möjligheter till avancemang finns tillgängliga. Det finns en diskrepans mellan 
vad tidigare studier har kommit fram till och vad denna studie indikerar på. Denna 
studie antyder att deltagarna vill utvecklas och att de vill ha ett rättvist utbyte mellan 
sina egna insatser och vad de får ut av företaget. Här kan resultatet tolkas som att de ser 
sin egen personliga utveckling framför företagets och att de snarare handlar om en 
prioriteringsfråga istället för en fråga om lojalitet. Deal (2007) fann i sin forskning att 
Generation Y känner samma lojalitet som tidigare generationer men att en möjlig 
förklaring till varför de byter jobb handlar om att de är unga och vill kunna öka sin 
kompetens och få fler erfarenheter något som denna studie i större utsträckning 
indikerar på.  
 
Metoddiskussion  
För att få fler intressanta och utförliga beskrivningar av deltagarnas åsikter, kunde fler 
djupgående följdfrågor använts vid intervjuerna. De frågor som ställdes utmanade inte 
deltagarna till att verkligen tänka efter och rannsaka sig själva. Det hade således varit 
önskvärt att uppmuntra deltagarna till att fördjupa sig mer i de situationer de beskrev. 
De sista intervjuerna hade mer följdfrågor på grund av en ökad självsäkerhet och 
trygghet hos författaren vilket kan ha påverkat resultatet, där intervjupersonerna som 
deltog i slutet av studien fick chans att beskriva olika situationer utförligare medan 
deltagarna som var i början av studien inte fick samma möjlighet att verkligen tänka 
efter. 
 
Denna studie baseras på sex undersökningsdeltagare vilket gör det svårt att generalisera 
resultatet till svenska Generation Y populationen. För att få en mer verklighetstrogen 
bild av Generation Y:s arbetsmotivation hade fler intervjuer varit att föredra, på så vis 
hade validiteten kunnat öka och resultatet blivit mer täckande av olika uppfattningar. 
Trots detta är helhetsintrycket att materialet blev mättat och att det inte framkom så 
mycket nytt vartefter att fler intervjuer genomfördes. 
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Deltagarna i pilotstudien hade på ett eller annat sätt en personlig relation till författaren 
vilket kan ha påverkat resultatet genom att deltagarna svarade som de skulle vilja 
framstå samt anpassade sina svar för att tillgodose upplevda önskemål från författaren, 
därmed kan en önskvärdhetsbias ha inverkat på resultatet. Enligt Halvorsen (2006) finns 
det dock en risk för önskvärdhetsbias oavsett om författaren känner deltagarna eller inte. 
För att minska den sociala önskvärdhetsbiasen har samtliga deltagare blivit informerade 
om att vetenskapsrådets regler har följts och vad detta innebär. Detta bl.a. då forskning 
visar att deltagarna kommer att svara mer sanningsenligt om de känner sig trygga 
(Hassmén & Hassmén, 2009). 
 
I denna studie togs det kontakt via Linkedin, vilket kan ha påverkat resultatet på så vis 
att deltagarna är personer som möjligtvis vill synas och utvecklas i större utsträckning. 
Vilket kan ha medfört att deltagarna i denna studie är inom en speciell subgrupp som 
har en homogen upplevelse om drivkrafter i arbetet. Detta kan därmed ha varit en utav 
anledningarna till att alla deltagarna upplevde att utveckling var värdefullt. Det hade 
varit av intresse att fånga individer som inte är lika motiverade i sitt arbete; det finns 
dock en risk oavsett urvalsmetod att dessa individer väljer att inte ställa upp i liknande 
studier. Som tidigare nämndes så har en annan student prov kodat två transkriberingar 
och kommit fram till överensstämmande teman. Att det finns en interbedömarreliabilitet 
ökar reliabiliteten i studien.   
 
Slutsatser 
Resultatet av en tematisk analys indikerar att deltagarna drivs av återkoppling, 
utvecklingsmöjligheter, varierande arbetsuppgifter samt möjligheten till att kunna 
påverka sina arbetstider och uttrycka sina egna åsikter. Deltagarna är även överens om 
att tillhörighet är en viktig faktor som ökar välmående och att lönen skall vara skälig till 
ens arbetsuppgifter och ansvar. Deltagarna är oavsett ålder, roll och branschtillhörighet 
relativt samstämmiga om vilka drivkrafter som de upplever att de har i relation till 
arbetet. 
 
Förslag på vidare forskning 
Forskning som har bedrivits kring Generation Y har fastslagit att samhällsutvecklingen 
har haft stor påverkan. Detta skulle därmed betyda att geografiska skillnader och 
klasskillnader kan ha inverkan på resultatet och deltagarnas värderingar och åsikter 
kring drivkrafter i arbetet. I fortsatt forskning kan det vara intressant att se om 
motivationsfaktorerna har likvärdig betydelse oberoende av samhällsklass samt om 
drivkrafterna i arbetet skiljer sig åt beroende på om man bor i en storstad eller på mindre 
ort. Detta är något som i denna studie inte har funnits med som kriterier vilket ger 
utrymme till vidare forskning.  
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Appendix	  
 
 
 
1. Presentation om ämnet, motivation. 
2. Information om avsikten med intervjun, intervjuns upplägg och hur lång tid 
intervjun tar.  
3. Anonymitet och hantering av information enligt etiska aspekter. 
 
 

Intervjufrågor 
 
1. Vad får dig att bli motiverad i arbetet? 
2. När känner du dig mindre motiverad? 
3. Vad påverkar din arbetsmotivation positivt/negativt idag? 
4. Vad anser du är viktigt för att din arbetsmotivation ska bevaras? 
5. Vad är viktigt för dig för att du skall trivas på jobbet? 
6. I vilken utsträckning är det viktigt för dig att känna att du utvecklas i arbetet? 
7. Hur anser du att arbetsmiljön på jobbet påverkar din trivsel? 
8. I vilken utsträckning påverkar uppgiftsvariation din motivation? 
9. I vilken utsträckning påverkar lönen din motivation? 
10. Vilken betydelse har avancemang och fortbildning för dig? 
11. Har återkoppling någon betydelse för dig? 
12. I vilken utsträckning är tävling i jobbet viktigt för dig? 
13. Vilken betydelse har prestige för dig? 
14. Kan du uttrycka dina åsikter och idéer på jobbet? 
15. Vad innebär det för dig att du kan/inte kan bestämma hur ditt jobb skall 
utföras? 
16. På vilket sätt får du lämpligast bekräftelse på att du är tillräckligt duktig i 
arbetet? 
17. Vilken betydelse har dina arbetskollegor för dig? 
18. I vilken utsträckning är det viktigt för dig att trivas med kollegorna?	  


