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Sammandrag  

Problematisering: Intresset för vad som motiverar människan på arbetsplatsen och hur 

arbetstillfredsställelse skapas har länge varit ett attraktivt territorium för forskare och 

författare. Relevansen av att ta hand om och värna om sina anställda har i stor utsträckning 

ökat och vikten av välmående medarbetare som presterar på en hög nivå utgör en central 

fråga på många arbetsplatser. Forskning visar på att dagens ledare står inför nya 

organisatoriska utmaningar då arbetsplatserna uppges ha anställda härstammande från ett 

större antal olika generationer än någonsin tidigare. Att studera hur olika generationer 

motiveras i arbetet anses därför vara av intresse. Föreligger skillnader mellan olika 

generationer kan organisationer använda dessa kunskaper i sitt arbete med att öka 

motivationsnivån hon sina anställda. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida det föreligger några skillnader i hur 

individer tillhörande olika generationer värderar arbetsplatsrelaterade motivatorer.   

  

Metod: Studien baseras på en enkätundersökning som genomförts i samarbete med tre 

företag inom olika branscher. De generationer som inkluderas i studien är Baby Boomers, 

Generation X och Generation Y. Åldersspannet på de respondenter som deltagit i studien 

sträcker sig mellan 18 och 71 år. 

 

Resultat: Resultaten indikerar att det föreligger vissa skillnader i hur de tre generationerna 

värderar olika motivatorer på arbetsplatsen.  
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Abstract 

Problematization: The interest for what motivates people in the workplace and how job 

satisfaction is created has long been an attractive area for researchers and writers.  

In today's society the relevance of taking care of the employees has grown and the 

importance of healthy employees who perform at a high level is of great importance. 

Research shows that today's managers have faced new organizational challenges, as 

workplaces are said to consist of employees derived from a larger number of generations 

than ever before. To study how different generations are motivated at work are therefore of 

interest. If differences exist organizations can use this knowledge to increase the 

motivational level of their employees. 

 

Purpose: The purpose of this study is to investigate whether there are any differences in 

how individuals of different generations value occupational motivators to a different 

extent.  

 

Method: The study is based on a survey conducted on three companies in three different 

industries. The generations included are Baby Boomers, Generation X and Generation Y. 

The age of the respondents who participated in the study is 18 to 71 years old. 

 

Results: The results indicate that there are some differences in how the three generations 

value different motivators in the workplace.  
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1. Inledning 

Relationen mellan människan och dennes arbetsplats har länge varit ett attraktivt 

territorium för forskare, filosofer och författare (Vroom, 1995). Intresset för vad som 

motiverar människan och hur arbetstillfredsställelse skapas vann mark under andra halvan 

av 1900-talet (Wolvén, 2000). Mycket till följd av det välkända experimentet vid Western 

Electrics Hawthorne-fabriken som utfördes mellan åren 1927 och 1932 av den 

australiensiske psykologen Elton Mayo (1880-1949). Experimenten resulterade bland 

annat i insikten om att arbetskraften faktiskt utgörs av människor med behov av trygghet, 

beröm, uppskattning, gemenskap, identitet, status och prestige samt behov av 

självförverkligande. Insikter som inte fanns tidigare då anställda i hög utsträckning 

behandlades i likhet med maskiner. Att få vara delaktig i olika grupper och erhålla sociala 

belöningar, uppmärksamhet, beröm och kritik blev viktiga incitament på arbetsplatsen 

tillsammans med förbättrade fysiska arbetsförhållanden. Upptäckterna av människans 

sociala drivkrafter skapade intresse för forskare att vidare undersöka hur människan 

motiveras av andra aspekter än enbart pengar. Idag finns omfattande forskning och teorier 

att tillgå inom området. (Wolvén, 2000.) 

 

I dagens svenska samhälle har relevansen av att ta hand om och värna om sina anställda i 

stor utsträckning ökat och Human Resource Management (HRM) har fått större plats inom 

många företag (Lindmark och Önnevik, 2011). Den växande negativa trenden av 

sjukskrivningar och utbrändhet har fått många organisationer att aktivt börja arbeta för att 

hitta lösningar på dessa problem och vikten av välmående och friska medarbetare som 

presterar på en hög nivå är en central fråga på många arbetsplatser (Eriksson, 2015). 

Begreppet HRM växte fram som en reaktion på att arbetsplatser i högre grad än tidigare 

utsätts för hård konkurrens både på nationell och internationell nivå. Detta resulterade i ett 

mer kunskapsbaserat arbetssätt och en växande medvetenhet inom organisationer angående 

de anställdas relevans för att klara av att bemöta den externa konkurrensen och erhålla ett 

stadigvarande konkurrenskraftigt försprång. (Lindmark och Önnevik, 2011.)  

 

Den tekniska utvecklingen och globaliseringen som ägt rum de senaste årtiondena samt det 

faktum att organisationer verkar inom en ständigt föränderlig kontext har bidragit till 

behovet av ökade kunskaper om hur effektiva arbetsmönster och organisationer skapas och 
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upprätthålls. Det har även uppstått krav på en ökad insikt i hur personalpolitiken på bästa 

sätt kan utformas för att erhålla kompetenta, motiverade och effektiva medarbetare. 

(Lindmark och Önnevik, 2011.) Professorerna Ryan och Deci (2000) uppger att just 

motivation har varit frekvent förekommande inom psykologisk forskning på grund av 

sin starka koppling till biologiska, kognitiva och sociala faktorer. Författarna menar att en 

ökad förståelse av motivation är av vikt för exempelvis ledare, lärare, coacher och föräldrar 

på grund av de konsekvenser som bristande motivation kan föra med sig. En arbetsplats 

där de anställda har en låg nivå av motivation, eller rent av är omotiverade, riskerar att bli 

ineffektiv och inte uppnå sin fulla potential då drivkraften och inspirationen att agera är 

svag. (Ryan och Deci, 2000.) Att som ledare ha rätt verktyg och kunskaper för att främja 

ett arbetsklimat som bidrar till motiverade medarbetare är därför av stor vikt för en 

organisations framgång. 

 

På grund av den tuffa konkurrens som råder inom en majoritet av alla branscher gäller det 

för företagare att hitta nya kreativa sätt för att utveckla och optimera sin verksamhet. 

Personalpolitiken har som tidigare nämnt fått en central plats inom många företag men det 

har även börjat uppmärksammas andra typer av utmaningar inom företagsvärlden. Glass 

(2007) menar i sin artikel att dagens arbetsplatser har anställda från olika generationer än 

någonsin tidigare. Detta uppges ligga till grund för nya organisatoriska utmaningar för 

ledare när det kommer till att hantera sin arbetskraft på ett effektivt sätt med tanke på det 

breda åldersspannet. Glass skriver även - “Everyone’s life experiences shapes who they are 

– whether man or woman, and across all races, ethnicities and religions. It is no surprise, 

therefore, that employees who grew up in different time periods would have different world 

views, expectations and values, resulting in preferred methods of communicating and 

interacting with one another” (Glass, 2007, s. 98). Att olika generationer utvecklar olika 

typer av egenskaper, värderingar och attityder under barndomen och uppväxten verkar 

forskare inom området i hög grad vara överens om (Cogin, 2012; Glass, 2007; Twenge et 

al., 2010). Idag har mer och mer uppmärksamhet riktats mot frågan hur och om 

generationstillhörigheten påverkar våra värderingar på arbetsplatsen (Lyons och Kuron, 

2013).  

 

Ett exempel på hur generationsskillnader på arbetsplatsen kan utspela sig ges av Johanna 

Håkansson, HR Manager på Telenor Företag. Hon uppger sig se en tydlig trend bland de 
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unga som söker jobb i dag och det är särskilt de mest ambitiösa och eftertraktade som 

ställer större krav på arbetsgivaren än vad deras föräldrar gjorde. (Telenor Företag, 2017.) 

“De funderar mer på vad arbetsgivaren kan göra för dem för att de ska hitta en bra balans 

mellan arbetet och sina fritidsintressen. De vill ha en större frihet att utföra sina 

arbetsuppgifter på tider som passar dem. Att de får bra digitala arbetsverktyg och vettiga 

tjänster kopplade till verktygen tar de för givet.” (Telenor Företag, 2017.) 

1.1 Problemformulering 

Många har förmodligen varit med om att äldre personer beklagar sig över hur lata dagens 

ungdomar är och att arbetsmoralen var bättre förr och yrkesstoltheten större. Arbetet togs 

på större allvar och att vara lojal mot en arbetsgivare och leverera högkvalitativa resultat 

var högt värdesatt (Arsenault, 2003). Forskning beträffande generationer i stort har varit 

frekvent förekommande under en lång tid. Att däremot sätta generationer och 

arbetsvärderingar i relation till varandra är ett forskningsområde som vunnit mer och mer 

mark och väckt stort intresse de senaste två årtiondena (Lyons och Kuron, 2013). Twenge 

et al. (2010) uppger att ämnet fått större plats i media. De ger exempel på att populära 

kanaler som 60 Minutes, Business Week, The Wall Street Journal och Fortune har 

behandlat och diskuterat ämnet, något som indikerar ett växande samhälleligt intresse.  

 

Även Lyons och Kuron (2013) uppger att det arbetats fram en mängd pressböcker på 

senare år som behandlar ämnet generationer i relation till arbetsvärderingar. De hävdar att 

en ökad förståelse av generationsskillnader skulle kunna bidra till mer framgångsrik 

rekrytering, bättre förutsättningar för att behålla befintlig personal, bättre kommunikation, 

ökat engagemang hos anställda och ökad möjlighet till effektiv konfliktlösning. Lyons och 

Kuron (2013) uppmärksammar fortsättningsvis även ett problem i att många program och 

artiklar gör uttalanden utifrån generationsforskningen som vilar på ostadiga grunder. 

Författarna menar exempelvis på att böcker som behandlar ämnet generationer på 

arbetsplatsen ofta är baserade på kvalitativa intervjuer snarare än kvantitativ data. Detta 

uppges vara mer pålitligt än gissningar men utgör inte några systematiska bevis för 

generationsskillnader.  
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Enligt Cogin (2012) finns det bevis som indikerar att det finns markanta skillnader av 

förväntningar och föredragna motivatorer mellan olika generationer. De empiriska studier 

som hittills genomförts och som inkluderar Generation Y tyder exempelvis på att denna 

grupp av anställda kan vara svåra att motivera i jämförelse med anställda tillhörande 

Generation X (Twenge, 2010). Ett flertal studier tyder på att Generation Y ser arbetet som 

en mindre central del av livet och att de är mer benägna att värdera fritid högt. Det finns 

även indikationer på att Generation Y i lägre utsträckning än Generation X är villiga att 

arbeta hårt och att de har ett högt fokus på work-life balance 1även innan de bildat familj 

och skaffat barn. (ibid.) Twenge et al. (2010) uppmärksammar dock att de empiriska 

studier som genomförts hittills och som inkluderar den yngre Generation Y är få och att det 

därför ofta görs starka uttalanden som vilar på ostadiga forskningsgrunder. De uppger även 

att den kunskap som finns idag angående arbetsvärderingar är otillfredsställande på grund 

av de empiriska begränsningarna som finns när skillnader mellan generationer ska 

studeras.  

  

Enligt Cennamo och Gardner (2008) påverkar generationstillhörigheten individers 

värderingar på arbetsplatsen. Dessa värderingar inkluderar även motivationsaspekten. 

Många av de teorier som behandlar området motivation har i liten utsträckning tagit 

hänsyn till eventuella fundamentala skillnader mellan olika generationer utan utgår ifrån att 

alla människor i olika situationer motiveras på ungefär samma sätt (Lyons och Kuron, 

2013).  Att genomföra en undersökning där motivation sätts direkt i relation till 

generationstillhörighet anses relevant då detta kan utgöra ett användbart verktyg för ledare 

i sin vardagliga styrning. Med ökad insikt i vad som motiverar olika grupper av anställda 

uppstår en möjlighet för ledare att använda dessa kunskaper i syfte att utöva ett mer 

individanpassat ledarskap beroende på vilken generation av anställda ledaren har att göra 

med.  

1.2 Syfte och Forskningsfråga 

Studien ämnar undersöka huruvida det finns ett samband mellan generationstillhörighet 

och olika motivatorer på en arbetsplats. Följaktligen ligger intresse för studiens 

genomförande i om individer från en viss generation tenderar att värdera vissa specifika 

                                                 
1 Med work-life balance menas möjligheten att kunna påverka sina arbetstider och arbetsuppgifter 

(Twenge, 2010). 
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motivatorer i högre eller lägre grad i jämförelse med individer tillhörande en annan 

generation.  

 

Utifrån ovanstående syfte och problemformulering har följande forskningsfråga utformats: 

 

- Hur värderar individer tillhörande olika generationer vissa arbetsplatsrelaterade 

motivatorer? 

1.3 Avgränsningar och förtydliganden 

Nedan presenteras de avgränsningar och förtydliganden som anses relevanta för att öka 

läsarens förståelse för studiens innehåll. 

1.3.1 Avgränsningar 

Denna studie kommer att studera de tre generationer som utgör majoriteten av 

arbetskraften inom dagens organisationer - Baby Boomers, Generation X och Generation 

Y. Detta innebär att den yngsta individen som inkluderas i studien är 18 år och den äldsta 

71 år. Den så kallade “Tysta generationen” med individer mellan åldrarna 72 och 92 år 

(Lyons och Kuron, 2013) exkluderas då samtliga av dessa har nått pensionsålder och 

förmodas utgöra en liten del av dagens arbetskraft. 

1.3.2 Förtydliganden 

Termen ledare kommer användas frekvent genom studien. Inom ledarskapsforskningen 

görs ofta en distinktion mellan begreppet chef och ledare med motiveringen att chefen 

besitter formella befogenheter och ansvarar för bland annat planering, delegering av 

ansvar, kontroll, lydnad, kontrakt och övrig administration (Jacobsen och Thorsvik, 2014). 

Chefens fokus ligger på att driva den dagliga verksamheten och få aktiviteter att fungera 

och flyta på så bra som möjligt. En ledare kan inneha formella befogenheter, men tenderar 

att beskrivas som en titel som en individ förtjänar. Ledaren inspirerar, förmedlar visioner 

och motiverar, är engagerad, visar empati och har förståelse för människor i sin omgivning. 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014.) Genomgående för denna uppsats är att begreppet ledare 

kommer syfta till en individ inom ett företag som besitter någon form av chefsposition och 

samt formella befogenheter och inflytande. Vanligtvis kan en individ vara ledare trots att 
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denne inte innehar formella befogenheter, men i denna studie används begreppet utifrån 

ovanstående definition.  

 

Slutligen bör tas i beaktning att de teorier och forskningsresultat som presenteras i denna 

uppsats gällande generationer nästan uteslutande härstammar från studier genomförda i 

USA. Lyons och Kuron (2013) uppger att svårigheterna kring att jämföra 

generationsskillnader mellan olika länder är stor och att det därför bildats en norm att utgå 

ifrån de populära kategoriseringar som gjorts inom amerikanska studier. Detta medför dock 

ett problem då det inte går att anta att liknande studier utförda i Sverige skulle ge identiska 

resultat.  

1.4 Studiens disposition 

Studien är strukturerad enligt följande. Avsnitt 2 består av den teoretiska referensramen 

som ligger till grund för studien och innehåller utvalda teorier kring generationer och 

motivation. Därefter presenteras i avsnitt 3 den forskningsdesign som använts för att samla 

in det empiriska underlaget. Här görs även en beskrivning av hur insamlad data behandlats 

och vilka statistiska tillvägagångssätt som använts för att identifiera eventuella skillnader 

mellan olika generationer. Avsnitt 4 redogör för resultat och analys genom att presentera 

resultat i tabellform tillsammans med en kort skriftlig redogörelse. I avsnitt 5 hålls 

avslutningsvis en diskussion kring studiens resultat tillsammans med en slutsats. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis teori kring generationer i stort, följt av en mer 

ingående redogörelse av vad forskning säger angående de tre generationer som ingår i 

studien. Därefter presenteras ett urval av motivationsteorier som kommer utgöra grunden 

för studiens genomförande, analys och slutsats. 

2.1 Teori kring generationer 

Twenge (2010) definierar en generation som “individer födda under en avgränsad 

tidsperiod som delar distinkta sociala och historiska händelser under kritiska 

utvecklingsperioder”. Författaren uppger att en generation skapas och influeras av krafter 

från många olika håll, exempelvis föräldrar, vänner, media, kritiska ekonomiska och 

sociala händelser samt populärkultur. Dessa krafter bidrar tillsammans till att forma 

gemensamma grundläggande värderingar hos individer som särskiljer dem från andra 

generationer. (Twenge, 2010.) Schuman och Scott (1989) uppger att varje generations plats 

i historien begränsar dess medlemmar till en avgränsad räckvidd av möjligheter och 

erfarenheter. Författarna menar att individer förses med en typ av kollektiva minnen som 

genom livet kommer utgöra basen för deras attityder och beteenden. Lubinski, Schmidt och 

Benbow (1996) menar på att en individ är som mest påverkbar som barn och under 

uppväxten. Dennes arbetsvärderingar förblir därför relativt stabila från tidig ungdom och 

vidare in i livet som ung vuxen (Lubinski, Schmidt och Benbow, 1996). De värderingar 

som erhållits under uppväxten fungerar som ett ankare som följer med individen under 

livet och påverkar hur denne tolkar och reagerar på framtida upplevelser (Scott, 2000). 

2.1.1 Baby Boomers 

Baby boomers består av individer födda mellan åren 1946 och 1964 (Twenge et al., 

2010).  Denna generation växte upp i en tid av ekonomisk tillväxt men upplevde även en 

politisk och ideologisk oro under 1960-talet (Hoole och Bonnema, 2015). De påverkades 

bland annat av eftersviterna från andra världskriget, medborgerliga rättigheter och 

kvinnorörelser, Vietnamkriget, morden på John F. Kennedy och Martin Luther King samt 

Watergate skandalen i USA (Twenge et al., 2010). Forskning indikerar att individer 

tillhörande denna generation har starka kärnvärden. Dessa individer tenderar att ha respekt 
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för auktoriteter men vill även behandlas med respekt. De är lojala och hängivna (Hoole och 

Bonnema, 2015; Jorgensen, 2003.) men ogillar en auktoritär ledarstil (Eisner, 2005).  

 

Andra typiska karaktärsdrag för Baby Boomers är att de är hårt arbetande och inte backar 

för att arbeta långa arbetspass (Glass, 2007). Fortsättningsvis uppges de ogilla lathet 

(Cogin, 2012; Eisner, 2005) och de anser att de yngre generationerna inte arbetar lika hårt 

som de själva med argumentet att de inte ”stämplar in klockan 7 och ut klockan 16” varje 

dag (Appelbaum et al., 2005). Att arbeta ifrån andra platser än kontoret med hjälp av 

dagens moderna teknik anses oproduktivt (Glass, 2007) De värdesätter personlig 

kommunikation framför dagens elektroniserade kommunikationskanaler så som sms och 

mejl. De känner ofta en plikt att vara lojal mot arbetsgivaren och besitter starka sociala 

färdigheter men viss brist på teknisk kompetens. (Cogin, 2012; Eisner, 2005) 

 

Individer tillhörande Baby Boomers eftersträvar respekt och vill att kollegor och ledare ska 

erkänna de erfarenheter och kompetenser som de besitter (Westerman och Yamamura, 

2007). Att tjäna pengar uppges vara mindre viktigt än att bidra till samhället, utöva gott 

föräldraskap och njuta av ett välbalanserat liv (Eisner, 2005). 

2.1.2 Generation X 

Medlemmar av Generation X är födda mellan åren 1965 och 1981 (Twenge et al., 2010). 

De upplevde AIDS-epidemin, samhällelig ekonomisk osäkerhet och Sovjetunionens fall 

(ibid.). Sannolikheten var större att få bevittna föräldrarnas skilsmässa eller deras förlust av 

arbete på grund av nedskärningar än någon tidigare generation (Cogin, 2012; Twenge et 

al., 2010). Generation X växte upp i en tid av betydelsefull teknisk innovation och uppges 

vara självständiga då de sannolikt har upplevt minimal tillsyn eftersom föräldrarna 

arbetade mycket (Hoole och Bonnema, 2015). När denna generation startade sin 

arbetskarriär var de inte kräsna utan tog de jobb som fanns lediga oavsett bransch. Att 

arbeta i syfte att tjäna ihop pengar var det väsentliga eftersom denna grupp är måna om 

familjeliv och fritid. (Earle, 2003.) De uppges placera stor vikt vid balansen mellan arbete 

och privatliv och en mer informell arbetsmiljö (Twenge et al., 2010). Egenskaper på 

arbetsplatsen som förknippas med individer tillhörande Generation X är teknisk kunnighet, 

de lär sig snabbt och förespråkar mångfald (Twenge et al., 2010). Om generation Baby 

Boomers uppges känna lojalitet mot sin arbetsgivare så tenderar Generation X i högre grad 
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vara lojala mot sitt yrke och sin karriär snarare än ett specifikt företag (Lancaster och 

Stillman, 2002).  

 

Generation X väljer att kommunicera på det sätt som är mest effektivt för tillfället - sms, 

mejl eller personlig kontakt upplevs samtliga som bra alternativ. Denna generation saknar i 

viss mån social kompetens men har däremot starka tekniska färdigheter (Arsenault, 2004; 

Cogin, 2012). De är duktiga på att få arbetet gjort och de är villiga att tänja på gränserna 

om det behövs för att uppnå önskade resultat (Eisner, 2005; Glas, 2007). Slutligen 

kännetecknas Generation X av att de värderar frihet samt möjligheten att växa inom sitt 

yrke (Arsenault, 2004). 

2.1.3 Generation Y 

Generation Y är den yngsta generationen i dagens arbetskraft, de går även under namnet 

“Millennials”, och är födda mellan 1982-1999 (Twenge et al., 2010). De växte upp i en tid 

av sociala medier och tillgång till konstant uppkoppling och är därför ofta tekniskt kunniga 

och vana vid att få tillgång till information snabbt (Jorgensen, 2003; Twenge et al., 2010). 

Hoole och Bonnema (2015) beskriver hur medlemmar av Generation Y vill känna sig 

uppskattade och erkända på arbetsplatsen och att de har en drivkraft att utvecklas och 

tillägna sig nya kompetenser. Samma studie indikerar att denna yngre generation är 

lagspelare med ett starkt behov av att inkluderas i grupp samt att de värderar ärlighet. 

Följaktligen om en arbetsgivare exempelvis inte håller vad de lovar tvekar de inte att lämna 

organisationen (Hoole och Bonnema, 2015).  

 

Forskning visar att Generation Y stannar kvar kortare på sin arbetsplats och beskrivs 

vanligtvis som ”jobb-hoppare”, det vill säga att de tenderar att byta arbetsplats ofta 

(Twenge och Campbell, 2010). En annan bidragande orsak till att denna generation uppges 

byta arbetsplats ofta är att de inte upplever anställningen som trygg och förlitar sig inte på 

arbetsgivaren i lika hög grad som tidigare generationer (Cogin, 2012). Individer tillhörande 

Generation Y tenderar även att vara lätt uttråkade på grund av en vana att vara konstant 

uppkopplad och efterfrågar därför en hög grad av stimulans på arbetsplatsen både socialt 

och gällande arbetet i sig (Cogin, 2012). Denna generation eftersträvar work-life balance 

och om valet står mellan familj/vänner och arbetet så värderas det förstnämnda högre 

(Shaw och Fairhurst, 2008). 
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Fortsättningsvis uppger Twenge och Campbell (2010) i sin studie att individer tillhörande 

Generation Y har orealistiskt höga förväntningar i livet, lägger mer fokus på pengar och är 

positivt inställda till “doing your own thing”. Vidare har dessa individer mindre förtroende 

för andra, tror sig vara mer intelligenta än sina jämnåriga samt har ett begränsat intresse för 

statliga angelägenheter. (Twenge och Campbell, 2010.)  

 

När det kommer till kommunikation är Generation Y mer bekväma med att använda sig av 

snabbmeddelanden via mobil eller mail än personlig kommunikation eller prata i telefon 

(Glass, 2007; Martin, 2005). I övrigt uppges Generation Y vara uppväxta med föräldrar 

som ständigt påpekar hur bra och duktiga de är och att de klarar av att göra vad de vill i 

livet. Konsekvensen av denna uppfostran uppges vara att de har ett starkt självförtroende, 

vågar uttrycka tankar och idéer och är socialt aktiva (Shaw och Fairhurst, 2008). Slutligen 

tenderar Generation Y att ha svårt att fokusera på ett spår i livet och en karriär, de vill 

ständigt gå olika vägar och styra mot nya riktningar (Smola och Sutton 2002). 

2.2 Motivationsteorier 

“Motivation är en psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och 

riktar beteendet mot olika mål” (Lundquist, 2017). 

 

Att anställda innehar någon form av drivkraft för att utföra sitt arbete är av väsentlig 

betydelse för en arbetsgivare (Lindmark och Önnevik, 2011). Enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2014) motiveras individer att agera när de ser möjligheten att tillfredsställa sina 

behov. De uppger att olika personer har olika preferenser och att en arbetsgivare därför inte 

kan ta för givet att alla medarbetare inom en organisation motiveras av samma 

förhållanden. Ryan och Deci (2000) menar även att motivation inte är ett enhetligt 

fenomen. Både graden av motivation en individ upplever och typen av motivation varierar 

mellan olika människor. Att som ledare vara uppmärksam på huruvida olika grupper av 

anställda drivs av olika typer av motivatorer uppges kunna vara av stor vikt för att en hög 

nivå av motivation ska genomsyra hela arbetsgruppen. (Jacobsen och Thorsvik, 2014.) 
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2.2.1 Motivatorer 

Det finns ett antal olika variabler som bevisligen har en inverkan på anställdas motivation 

inom en organisation (Wolvén, 2000). De motivatorer som kommer behandlas i följande 

avsnitt är - Mål, belöningar, inflytande och sammanhang, ledarskap, kommunikation och 

feedback samt arbetsmiljö.  

2.2.1.1 Mål 

Jacobsen och Thorsvik (2014) uppger att mål generellt uttryckt definieras som “en 

beskrivning av ett önskat framtida tillstånd”. Mål uppges kunna ha en motiverande effekt 

på de anställda och ger även riktlinjer för arbetet, sätter gränser för individers beteenden 

och bidrar till att sätta ut riktningen inom företaget så att alla strävar åt samma håll. Rent 

allmänt kan sägas att effektivitet hänger samman med i hur hög grad en organisation når 

sina mål i relation till resursinsatsen. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är det den inre 

positiva tanken om att erhålla en belöning när ett mål uppfylls alternativt rädslan för 

bestraffning när det inte gör det som skapar motivation hos en individ att prestera goda 

resultat.  

 

I en studie genomförd av Latham och Locke (1979) hävdas att mål kan användas som en 

ledningsteknik för att motivera anställda, ett uttalande som stöds i ett antal senare studier 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014). De kom fram till att mål som är tydliga och konkreta, som 

har klara tidsgränser och som uppfattas som utmanande ökar motivationen. Även 

regelbunden bedömning och återkoppling i relation till måluppfyllelse är av central 

betydelse. De menar dock att detta enbart fungerar som en motivationshöjande faktor om 

de anställda accepterar och sluter upp kring de mål som satts upp. Det måste finnas en 

inneboende vilja hos varje individ att nå målen. (Jacobsen och Thorsvik, 2014.) 

2.2.1.2 Belöningar 

Ett motivationsinstrument som länge haft en central plats inom organisationers 

personalarbete är incitament till olika typer av belöningar. Dessa uppges motivera 

medarbetare att utföra de uppgifter de blivit tilldelade, samt förmå dem att förbättra sina 

färdigheter. (Lindmark och Önnevik, 2011.) Belöningar kan delas in i monetära, icke-

monetära och sociologiska. Den absolut vanligaste formen av monetär belöning är pengar 

och utgörs vanligtvis av den lön som den anställde erhåller i utbyte mot en prestation. 
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Utformning av belöningssystem har ägnats stor uppmärksamhet och det finns tydliga 

tendenser att organisationer går mot målstyrningssytem där de anställda belönas vid 

uppnådda resultat (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Forskning visar att monetära belöningar 

utgör en stark motivator men att användandet inte kommer utan konsekvenser. När en 

anställd drivs att prestera på grund av en önskan om att erhålla någonting i utbyte i 

framtiden kommer denna drivkraft försvinna när belöningen mottagits. Samtidigt tenderar 

belöningssystem starkt influera vad ledare och anställa väljer att fokusera på i arbetet. De 

arbetsuppgifter som kan leda till belöning kommer ägnas större intresse även fast detta 

kanske inte är det bästa för organisationen. (ibid.) 

 

Icke-monetära belöningar innefattar sådana förmåner som inte består av rena monetära 

medel utan exempelvis tjänstebil, telefoner, middagar, extra semester, fri sjukvård eller 

friskvårdsbidrag. Sociologiska belöningar erhåller medarbetaren genom att få tillhöra olika 

grupper och när denne känner sig delaktig i det arbete som utförs. Lindmark och Önnevik 

(2011) beskriver att en stark drivkraft hos människan är bli sedd och att få känna 

gemenskap. Även känslan av att lyckas åstadkomma någonting tillsammans med andra 

som grupp uppges vara en tillfredsställande känsla för många (ibid.). I och med insikten 

om att pengar och lön har en begränsad effekt som motivator har forskning fokuserats mer 

på andra organisatoriska förhållanden med syfte att undersöka hur motivation skapas hos 

anställda. 

2.2.1.3 Inflytande och sammanhang 

Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver hur det finns sex psykologiska jobbkrav som 

samtliga medarbetare på en arbetsplats har. Dessa måste tillfredsställas av organisationen 

för att individen ska uppleva motivation och följaktligen även förhöjd prestation. 

Inledningsvis presenteras att arbetet bör innehålla mer än rent uthålliga moment och ett 

visst minimum av omväxling. Det bör bidra till lärande på något sätt, även långsiktigt, 

samt ge möjlighet för den anställde att inom vissa gränser fatta olika typer av beslut. 

Fortsättningsvis uppges erkännande av det utförda arbetets värde vara en viktig 

motivator tillsammans med möjligheten att se sambandet mellan det egna arbetet och 

omvärlden. Avslutningsvis bör den anställda kunna se hur arbetet leder till en önskvärd 

framtida situation (vilket nödvändigtvis inte behöver innebära befordran). (Jacobsen och 

Thorsvik, 2014.) 
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Ovanstående sex psykologiska krav liknas i hög grad det fenomen som Lindmark och 

Önnevik (2011) benämner KASAM – som står för känsla av sammanhang. Författarna 

uppger att detta är viktig aspekt inom arbetslivet för att skapa en god arbetsmiljö och 

motverka skadlig stress. Begreppet innehåller tre variabler - Begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet - som tillsammans utgör förutsättningarna för om anställda mår bra 

eller inte och kan fungera i en verksamhet. Kontentan av dessa tre variabler är att om den 

anställde förstår sin roll i organisationen och finner sitt arbete meningsfullt och 

bidragande till helheten så kan denne agera i företagets anda. Besitter denne även rätt 

kunskaper och kompetenser infinner sig en känsla av motivation eftersom arbetet 

upplevs givande och stimulerande. En individ som upplever KASAM mår bra och har då 

även goda förutsättningar att tillföra mycket till organisationen och dess medarbetare. 

(Lindmark och Önnevik, 2011.) 

2.2.1.4 Ledarskap, kommunikation och feedback 

Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver det situationsanpassade ledarskapet som bygger på 

hur olika situationer och grupper av anställda kräver olika ledarstilar för att på ett effektivt 

sätt prestera goda resultat. Teorins utgångspunkt är att det finns ett samspel mellan ledarstil 

och den aktuella kontexten som ledaren verkar inom. Detta innebär att ledaren alltid måste 

vara uppmärksam på vilken grupp av anställda denne har att göra med i olika situationer 

och sedan anpassa sitt ledarskap därefter. Exempelvis kan vissa individer motiveras av 

ökade befogenheter och ökat inflytande och ansvar medan andra individer presterar som 

bäst när de förses med tydliga direktiv och låg grad av eget ansvar. För att uppnå så hög 

effektivitet som möjligt inom en organisation måste ledaren kunna läsa av eventuella 

skillnader mellan olika individer eller grupper och anpassa sitt handlande och ledarskap 

därefter. (Jacobsen och Thorsvik, 2014.) 

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) är kommunikationen avgörande för moderna 

organisationer och utgör nyckeln till samarbete för att förverkliga en organisations mål. 

Lindmark och Önnevik (2011) utvecklar ytterligare och beskriver hur kommunikation är 

en viktig aspekt inom en organisation för att skapa ett stimulerande och utvecklande klimat 

på arbetsplatsen. De menar på att den interna kommunikationen mellan ledare och 

anställda, anställda emellan samt ledare emellan måste fungera på ett tillfredsställande sätt 

för att erhålla medvetna, informerade och motiverade medarbetare. Wolvén (2000) 
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beskriver i sin tur hur kommunikationen kan bidra till en bra social arbetsmiljö. För att 

skapa en kreativ stämning och underlätta en öppen, ärlig och trygg kommunikation måste 

ledaren vara tillgänglig och engagerad. Denne bör uppmuntra till kreativitet, stödja utbyte 

av tankar och idéer samt ge kontinuerlig feedback. Feedbacken bör innehålla information 

som bidrar till att individen kan se resultatet av sitt eget arbete. Beröm och konstruktiv 

kritik är viktiga variabler som uppges kunna vara med och bidra till att de anställda 

utvecklas både som personer och på det professionella planet. (Wolvén, 2000.) 

2.2.1.5 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön på en arbetsplats är ett område som ägnats stor uppmärksamhet under en lång 

tid och som det idag även finns en omfattande lagstiftning kring. Arbetsmiljö kan delas in i 

fysiska, psykiska och sociala faktorer som påverkar de anställda i arbetsgruppen eller på 

arbetsplatsen. (Lindmark och Önnevik, 2011.) Exempel på fysisk arbetsmiljö är luft och 

ventilation, ljudnivå och buller, ljus och belysning, temperatur, ergonomi och tunga lyft 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Även lokalernas skick och arbetsplatsens visuella design ingår i 

denna kategori. Den psykiska- och sociala arbetsmiljön handlar om mindre konkreta 

faktorer som inte går att ta på. Exempel på den förstnämnda är arbetsmängd, tidspress, 

flexibilitet och arbetets svårighetsgrad (ibid.). Den sociala arbetsmiljön inkluderar villkor 

och förutsättningar för arbetet så som socialt samspel, samarbete och socialt stöd från 

ledare och kollegor (ibid.). Denna kategori innefattar även aspekter som att dina kollegor 

respekterar dig och att de anställda ges möjlighet till flexibilitet för att få ihop 

vardagspusslet (Lindmark och Önnevik, 2011).  

 

I stort är syftet med ett väl strukturerat och omfattande arbetsmiljöarbete inom en 

organisation att de anställda inte ska drabbas av skador eller ohälsa på grund av sitt arbete. 

Idag fungerar det även som ett medel för att öka de anställdas trivsel på arbetsplatsen. 

(Lindmark och Önnevik, 2011.) Enligt Arbetsmiljöverket finns det forskning som visar på 

att förebyggande arbete med de olika arbetsmiljöaspekterna kan leda till ökad produktivitet 

och kreativitet inom en organisation. Lindmark och Önnevik (2011) tar upp förhållandet 

mellan arbete, familj och fritid som en viktig variabel och menar på att fördelningen 

mellan dessa tre har betydelse för produktiviteten inom en organisation. De menar på att 

det, utifrån ett HRM-perspektiv, är viktigt att ledaren känner till hur varje individs 

livssituation ser ut för att organisationen ska kunna bli så effektiv som möjligt. Ledaren bör 
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försäkra sig om att rätt krav, rätt miljö och rätt arbetsbelastning åläggs varje medarbetare. 

Lyckas organisationen med detta skapas goda förutsättningar för att uppnå 

tillfredsställande resultat och motiverade anställda. (Lindmark och Önnevik, 2011.) 
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3. Metod 

Detta avsnitt inleds med en kort bakgrundsbeskrivning angående de problem som finns 

inom generationsforskningen. Därefter presenteras vald forskningsdesign, urvalsstrategi 

samt metod för datainsamling. Slutligen redogörs för operationalisering, reliabilitet samt 

tolkning av data. 

3.1 Bakgrund 

Lyons och Kuron (2013) uppger att det finns ett återkommande problem inom 

generationsforskningen som riskerar att utgöra en störande effekt på de resultat som erhålls 

vid studier gällande generationer. De menar på att mycket av den forskning som 

genomförts där generationsskillnader påstås existera likväl kan förklaras av 

åldersrelaterade effekter. Till naturen genomgår människan en förändringsprocess genom 

livet och passerar olika stadier, exempelvis flyttar hemifrån, börjar arbeta, träffar en 

partner, köper bostad, gör karriär och skaffar familj. Denna typ av händelser kan påverka 

en individs grundläggande värderingar. (Lyons och Kuron, 2013.) En annan aspekt som 

kan påverka är det faktum att en individ genom livet tillhör många olika grupper och 

därmed influeras på olika sätt av andra människor. Dessa två faktorer tillsammans tenderar 

att ha en inverkan på och även förändra beteenden, värderingar och åsikter hos en individ, 

vilket försvårar möjligheten att härleda olika forskningsresultat direkt till 

generationsskillnader. (Lyons och Kuron, 2013.)    

 

Ytterligare ett problem som bör tas i beaktning är att olika forskare använder sig av olika 

avgränsningar gällande vilka individer som inkluderas i respektive generation. Lyons och 

Kuron (2013) uppger att forskning inom området generellt sett kategoriserar de olika 

generationerna inom följande gränser - Baby Boomers klassificeras som individer födda i 

slutet på andra världskriget (år 1945) och fram till mitten på 60-talet. I Generation X ingår 

individer födda mellan mitten på 60-talet och fram till mitten eller slutet av 70-talet. 

Generation Y består av individer födda på sent 70-tal/tidigt 80-tal fram till slutet på 90-

talet. Detta är viktigt att ta i beaktning för att de slutsatser som dras utifrån olika 

forskningsstudier kan få olika utgång beroende på vilka åldrar som inkluderas i respektive 
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generation. Den indelning av generationer som används i denna studie är hämtad från en 

forskningsstudie genomförd av Twenge et al. (2010).  

3.2 Forskningsdesign 

För att undersöka hur individer tillhörande olika generationer värderar vissa 

arbetsplatsrelaterade motivatorer genomfördes en enkätundersökning. Då det aktuella 

intresseområdet för studien handlar om personliga åsikter, attityder och värderingar är det 

kvalitativa icke-numeriska variabler som har studerats. För att kunna tolka den data som 

samlats in och förklara eventuella skillnader mellan generationerna, gällande en kvalitativ 

variabel, ersätts vanligen dess värden inför datorbearbetning genom kodning (Dahlström, 

2011). Detta har gjorts i denna studie. Det bör tas i beaktning att dessa tal kan vara mer 

eller mindre godtyckliga och att de därför inte är lika tillförlitliga som de värden på 

variabler vars ursprung är kvantitativt (ibid.). 

 

Den forskningsdesign som enligt forskare anses bäst lämpad för att identifiera avvikelser 

och skillnader mellan generationer är time-lag studier (Salkind, 2010; Twenge, 2010). 

Denna metod undersöker individer i samma åldrar vid olika tillfällen i tiden, vilket innebär 

att dessa studier ofta är tidskrävande och pågår under många år. Denna typ av 

forskningsdesign är ovanligt förekommande på grund av dess komplexitet då det vid varje 

undersökningstillfälle krävs en population som liknar den tidigare samt att den är beroende 

av att samma frågor ställs. (Twenge, 2010.) Valet föll därför på att genomföra en 

tvärsnittsstudie som samlar in data vid ett och samma tillfälle och där intresset ligger på 

variation mellan olika grupper (Bryman och Bell, 2013). Denna typ av forskningsdesign 

ger enbart möjlighet att studera relationer mellan variabler och rymmer sällan samma 

trovärdighet som kausala slutsatser (ibid). Fortsättningsvis finns även risk för 

skensamband, det vill säga att eventuella likheter, skillnader eller avvikelser kan bero på 

andra variabler än de som faktiskt undersöks (Twenge, 2010). Konsekvensen av detta är att 

en tvärsnittsdesign brister när det gäller intern validitet (Bryman och Bell, 2013). 

 

Genom enkätundersökningar erbjuds möjligheten att generera en stor mängd data till en 

liten kostnad. Dessa data kan även presenteras och analyseras genom statistiska metoder. 

(Bryman och Bell, 2013.) Att använda statistisk analys uppges öka tilltron till de resultat 

som erhålls. Andra fördelar med enkätundersökningar uppges vara att de är enklare att 
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administrera än exempelvis intervjuer bland annat eftersom formuleringen av frågor blir 

konsekvent. Med en enkätundersökning underlättas även möjligheterna att erbjuda 

respondenterna anonymitet vilket är viktigt vid känsliga frågor så att de motiveras att 

svarar så sanningsenligt som möjligt.  

Nackdelar som presenteras av Bryman och Bell (2013) är att respondenterna inte erbjuds 

hjälp att tolka frågorna eller ställa motfrågor, det finns inga garantier att det är ”rätt” 

person som genomför enkäten, det ger inte möjlighet att samla in tilläggsinformation och 

ger ofta även större bortfall. Enligt Mangione (1995) innebär en svarsfrekvens, på en 

enkätundersökning, som överstiger 85 procent ”utmärkt”, 70-85 procent ”bra” och 60-70 

procent ”acceptabelt” (Bryman och Bell, 2013). För att minska bortfallet i denna studie har 

följande åtgärder vidtagits i enlighet med vad Bryman och Bell (2013) rekommenderar. 

Enkäten inleddes med ett försättsblad där tydliga instruktioner angavs angående studiens 

upplägg och mycket tid spenderades på att designa en attraktiv layout. Vidare begränsades 

antalet frågor och formulerades på ett tydligt och lättförståeligt sätt för att minska risken 

för enkättrötthet och missförstånd. 

 

För att öka transparensen i studien har en noggrann beskrivning gjorts beträffande hur 

studien och enkätundersökningen genomförts (Bryman och Bell, 2013). Den enkät som 

legat till grund för denna studie har även bifogats i Bilaga 1 för att bidra till detta ändamål. 

 

För att mäta attityder hos respondenterna används i denna studie Likertsskalan, som är en 

ordinalskala (Bryman och Bell, 2013). Denna typ av skala är ett numeriskt svarsformat och 

passar att använda vid mätningar av just attityder då den skapar möjlighet att ta mått på hur 

starkt eller svagt respondenten känner inför ett påstående (ibid.). Det intervall som används 

går från 1 till 5 där respondenten ges valmöjligheten att sätta ett kryss i fem olika rutor 

beroende på hur väl påståendet stämmer med dennes värderingar.  

 

Tabell 1. Exempel på en av frågorna från enkäten. 

Hur viktigt är det att det finns tydligt angivna  

och utkommunicerade målsättningar inom 

organisationen angående vad man vill uppnå? 

                                      1    2    3    4    5 

I       Inte alls viktigt    ☐  ☐  ☐  ☐  ☐    Mycket viktigt   
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Enligt Bryman och Bell (2013) bör skalan som används i enkäten vändas på vid vissa 

påståenden för att öka tillförlitligheten i de svar som erhålls. Således för att respondenten 

inte slentrianmässigt ska kunna kryssa i svaren utan måste vara uppmärksam så att denne 

exempelvis inte kryssar i 1 där de vill svara 5. Även benämningen på inställningen till 

frågorna bör variera. (ibid.) Den aktuella enkäten bestod av 34 frågor och 2 kontrollfrågor, 

samtliga utformade enligt frågan i Tabell 1 ovan, förutom den sist frågan. Där gavs 6 olika 

påståenden där respondenten instruerades att välja ut de tre viktigaste och rangordna dem 

från 1 till 3 (1= mest viktig, 3= mindre viktig). (Se fullständig enkät i Bilaga 1) 

3.3 Urvalsstrategi 

Urval har skett genom ett bekvämlighetsurval vilket innebär att det bestod av personer som 

för tillfället råkade finnas tillgängliga. Detta innebär att urvalet är ett icke-

sannolikhetsurval. Problemet med en sådan urvalsstrategi är att det är svårt att generalisera 

resultaten då det inte framgår vilken population stickprovet är representativt för samt att 

det öppnar upp risken för skevhet eller ”bias2”. (Bryman och Bell, 2013.) Det utfall som 

erhålls ger alltså inte några definitiva resultat men kan utgöra en språngbräda för fortsatt 

forskning och även ge en indikation på hur verkligheten ser ut. Inom ämnesområden som 

ekonomi och management är det ideligen förekommande att tillämpa bekvämlighetsurval 

och det har en mer framträdande roll inom forskningen än stickprov baserade på 

sannolikhetsurval. (ibid.) 

3.4 Datainsamling 

Undersökningen genomfördes genom att totalt 70 enkäter skickades ut till tre olika företag 

inom tre olika branscher - Eltel Networks Infranet AB, Träna Mer Sigtuna AB och Effekt 

Svenska AB. Åldersspannet för de individer som inkluderats i studien är grundat i vad 

Twenge et al. (2010) uppger. Den undre gränsen för deltagande var individer födda år 1999 

och den övre gränsen var individer födda år 1946. De anställda fick själva avgöra om de 

ville delta i undersökningen eller inte. Respondenter som valde att delta men som visade 

sig ligga utanför åldersspannet 18 till 71 år exkluderades och räknades som bortfall då de 

inte ingår i någon av de tre generationer som avsågs undersökas.  

                                                 
2 Bias betyder metodfel/skevhet och kan uppstå vid bekvämlighetsurval då risken för urvalskevhet finns 

(Bryman och Bell, 2013). 
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Tabell 2 nedan redogör för fördelningen av respondenter mellan de företag som inkluderats 

i studien samt fördelningen mellan de tre generationerna. 
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Tabell 2. Fördelning av respondenter. 

 Eltel Networks  

Infranet AB 

Träna Mer  

Sigtuna AB 

Effekt Svenska AB 

Baby Boomers 29 % 0 % 0 % 

Generation X 9 % 7 % 11 % 

Generation Y 11 % 33 % 0 % 

  

Svarsfrekvensen uppgick till 64 procent, vilket enligt Mangione (1995) ligger inom 

gränsen för vad som är “acceptabelt” (Bryman och Bell, 2013). Eltel Networks Infranet 

AB utgör 49 procent av den totala andelen respondenter, Effekt Svenska AB för 11 procent 

och Träna Mer Sigtuna AB för resterande 40 procent. 

 

Underlaget för datainsamlingen har sina beståndsdelar i kvantitativ primärdata och 

kvalitativ sekundärdata. De insamlade enkäterna utgör studiens primärdata och de 

sekundära data som ligger till grund för studien är dels kurslitteratur, dels vetenskapliga 

artiklar. Den kurslitteratur som utgör underlag för de teoretiska delarna kring motivatorer 

har valts ut på grund av att de ingår i den kurslitteratur som Uppsala Universitet och 

Dalarnas Högskola använder i några av sina kurser som behandlar ledarskaps- och 

organisationslära. Detta antas utgöra ett välgrundat argument för dess tillämpning i studien. 

3.5 Operationalisering 

För att statistiskt kunna analysera resultaten har svaren i enkäten kodats om och formats till 

en binär variabel 3(dummyvariabel). De respondenter som svarat 4 eller 5 på ett påstående 

anses bedöma motivatorn som ”mycket viktig” och tilldelas då siffran 1 på den frågan. De 

respondenter som svarat 1 till 3 anses värdera motivatorn i lägre grad och tilldelas därför 

siffran 0. 

 

För att analysera den kodade datan används Welche’s t-test. Metoden anses lämplig på 

grund av att stickproven i de olika grupperna varierar i storlek vilket medför att det inte går 

att göra ett antagande om att grupperna har samma varians. Detta tar Welche’s t-test tar 

hänsyn till. (Zimmerman och Zumbo, 1993.) Vid stora stickprov (>100 individer) är t-

fördelning och normalfördelning nästan identiska, varav normalfördelning kan antas. Vid 
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mindre stickprovs skiljer sig dock fördelningarna åt och t-fördelningen ger då en bättre 

beskrivning av verkligheten. Då stickprovet i denna studie består av 46 respondenter 

kommer t-fördelningen att användas. 

 

På varje fråga utförs ett difference in mean-test 4  för att se om det finns statistiskt 

signifikanta skillnader mellan två av generationerna gällande hur de värdesätter den 

aktuella motivatorn. Testet erbjuder enbart möjligheten att ställa två grupper mot varandra 

åt gången. Ett t-värde har beräknats fram på respektive fråga som kontrolleras mot den på 

förhand bestämda signifikansgraden, som i denna studie är satt till 5 procent, i ett 

dubbelsidigt t-test. För att göra denna kontroll används en tabell över kritiska värden där 

den aktuella frågans beräknade frihetsgrader används. De hypotestester som genomförs på 

respektive fråga består av en nollhypotes (H0)5 samt en mothypotes (H1)6. Efter genomfört 

hypotestest kommer H0 antingen att accepteras eller förkastas beroende på utfallet (Körner, 

1987). Gränsen för förkastande av H0 bestäms genom den angivna signifikansnivån 7 . 

Således innebär en signifikansnivå som understiger 5 procent att hypotestestet förkastar en 

korrekt H0 i 5 procent av fallen. De värden som erhållits efter genomförandet av Welche’s 

t-test finns att tillgå i Bilaga 2.  

 

En brist som identifierats vid användandet av denna typ av test är att det enbart identifierar 

om signifikanta skillnader föreligger mellan två separata grupper. Värdet som erhålls visar 

dock inte på hur starkt eller svagt gruppen av respondenterna känner för ett visst påstående. 

Konsekvensen av detta blir att testet kan visa på signifikanta skillnader mellan två grupper 

trots att de båda i låg utsträckning uppgett att de upplever en motivator som ett viktigt 

inslag på arbetsplatsen. 

3.6 Reliabilitet 

För att bedöma reliabiliteten i enkätundersökningen genomfördes ett Cronbach´s alpha 

test på samtliga frågor. Cronbach´s alpha är ett mått på intern konsistens och avser mäta 

                                                                                                                                            
3 Binär variabel kan enbart anta två olika värden, exempelvis ”finns något” eller så ”finns det inte”.  
4 Difference in mean är ett hypotestest som mäter skillnaden i medelvärde mellan två grupper för att 

avgöra om det är statistiskt signifikant.  
5 Nollhypotes (H0) innebär att det inte finns skillnader mellan grupperna (Körner, 1987). 
6 Mothypotes (H1) innebär att det finns skillnader mellan grupperna (Körner, 1987). 
7 “Med signifikansnivå menas sannolikheten att förkasta nollhypotesen H0 då den är riktig” (Körner, 

1987). 
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hur väl olika delar av enkäten mäter samma bakomliggande koncept. Om olika frågor 

mäter samma personlighetsdrag hos en individ bör rimligtvis svaren korrelera med 

varandra. Cronbach´s alpha kan anta ett värde mellan 0 och 1 där 0,7 anses som 

acceptabelt. Ett värde så nära 1 som möjligt är att föredra då detta antyder att påståendet 

genererat en hög konsistens gällande den bakomliggande variabeln. 

3.7 Tolkning av data 

I Tabell 3 presenteras ett exempel på hur de värden som erhållits från enkätundersökningen 

bör tolkas samt vilken typ av slutsatser som går att dra utifrån dessa. 

Tabell 3. Utdrag från Bilaga 2. 

 Proportioner Skillnad i proportioner 
Skillnad I medelvärde 

t-test värde 

 BB Gen X Gen Y BB-X BB-Y X-Y BB-X BB-Y X-Y 

Belö_m_1 0,692 0,250 0,350 0,442 0,342 -0,100 2,4722 2,055 -0,609 

Belö_m_2 0,077 0,083 0,350 -0,006 -0,273 -0,267 -0,059 -2,105 -2,002 

Belö_m_3 0,385 0,333 0,450 0,051 -0,065 -0,117 0,268 -0,374 -0,664 

 

Proportionsvärdet visar hur stor andel av respektive generation som har angett siffrorna 4 

eller 5 på den aktuella frågan. Exempelvis är det 69,2 procent (0,692) av Baby Boomers 

som på fråga “Belö_m_1” uppgett attributet som “mycket viktigt” i jämförelse med 

Generation X där andelen enbart uppgår till 25 procent (0,250). Skillnad i proportioner 

anger hur stor skillnaden är mellan två olika grupper angående hur stor andel av 

respondenterna som uppgett attributet som ”mycket viktigt”. Exempelvis skiljer sig 

gruppen Baby Boomers och Generation X åt med 44,2 procentenheter (0,442) på frågan 

“Belö_m_1”.  

 

Skillnad i medelvärde t-test värde anger om slutsatsen kan dras att det på 5 procents 

signifikansnivå föreligger en skillnad mellan hur två av grupperna värderar den aktuella 

motivatorn. Detta föreligger om siffran överstiger det som anges i tabellen över kritiska 

värden (de som överstiger markeras med fet stil). En mer intuitiv förklaring: Givet att det 

inte skulle föreligga en faktisk skillnad mellan grupperna är det 5 procents sannolikhet 

eller lägre att erhålla ett utfall som visar på olikheter. De frågor där signifikanta skillnader 

föreligger är markerade med en färg. Lila innebär att det föreligger en skillnad mellan 
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Baby Boomers och Generation X, Blå en skillnad mellan Baby Boomers och Generation Y 

och Orange innebär en avvikelse mellan Generation X och Generation Y.  
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt redogörs för de resultat som erhållits från enkätundersökningen samt en 

analys. Detta genom att presentera data i relation till de frågor som ställts i 

enkätundersökningen. Varje stycke inleds med en presentation av frågororna som ställts till 

respondenterna följt av resultaten från Cronbach´s alpha testet. Här framgår vilka frågor 

som uteslutits ur studien.  

4.1 Mål 

Cronbach´s alpha testet på de tre frågor som ställdes i enkäten angående mål resulterade i 

ett alpha om 0,814 varav samtliga frågor kunde behållas. 

Tabell 4. Sammanställning av värden angående mål. 

 Proportioner Skillnad i proportioner 
Skillnad i medelvärde 

t-test värde 

 BB Gen X Gen Y BB-X BB-Y X-Y BB-X BB-Y X-Y 

Fråga 30 0,769 0,750 0,950 0,019 -0,181 -0,200 0,112 -1,428 -1,491 

Fråga 31 0,692 0,750 0,950 -0,058 -0,258 -0,200 -0,323 -1,881 -1,491 

Fråga 32 0,769 0,750 1,000 0,019 -0,231 -0,250 0,112 -1,975 -2,000 

Tre frågor ställdes till respondenterna angående användandet av mål som motivator inom 

en organisation - Vikten av tydligt angivna och utkommunicerade målsättningar inom 

organisationen angående vad man vill uppnå? (30), vikten av tydliga individuella 

målsättningar? (31) samt vikten av tydliga målsättningar på gruppnivå? (32). På samtliga 

av dessa frågor accepteras H0 då de tre generationerna uppvisar höga proportionsvärden. 

Andelen respondenter som uppgett motivatorerna som mycket viktiga anses vara hög. 

Detta indikerar att denna typ av motivatorer har ett viktigt syfte på arbetsplatsen och att det 

inte finns några skillnader i värderingar mellan olika generationer huruvida denna variabel 

upplevs som motiverande eller inte. 

4.2 Monetära belöningar 

Gällande monetära belöningar ställdes ursprungligen tre frågor till respondenterna. I hur 

hög grad går du till jobbet enbart på grund av den ekonomiska ersättningen? (1), i hur hög 

grad motiveras du att prestera goda resultat på grund av vetskapen om möjlighet till 
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bonusutdelning? (3) samt hur viktigt är det med ett välutformat och fungerande 

belöningssystem gällande bonusar i ekonomisk form? (14). Efter genomfört Cronbach´s 

alpha test visade det sig att värdet som erhölls var långt under 0,7. För att erhålla ett 

acceptabelt värde uteslöts fråga 1 och 14. 

Tabell 5. Sammanställning av värden angående monetära belöningar.  

 Proportioner Skillnad i proportioner 
Skillnad I medelvärde 

t-test värde 

 BB Gen X Gen Y BB-X BB-Y X-Y BB-X BB-Y X-Y 

Fråga 3 0,077 0,083 0,350 -0,006 -0,273 -0,267 -0,059 -2,105 -2,002 

På fråga 3 gällande prestation i relation till vetskapen om bonusutdelningar förkastas H0 då 

proportionsvärdet visar att det föreligger en signifikant skillnad mellan Baby Boomers och 

Generation Y. Resultatet indikerar att den sistnämnda i högre grad motiveras i arbetet på 

grund av vetskapen om möjlighet till bonusutdelning än den förstnämnda. 

Proportionsvärdena i respektive grupp indikerar att både Baby Boomers och Generation X 

värderar denna motivator i låg grad som mycket viktig. Generation Y har ett något högre 

värde, men sett till helheten är det fortfarande relativt lågt. 

4.3 Icke-monetära belöningar 

Fyra påståenden har redogjorts för angående icke-monetära belöningar. I hur hög grad 

motiveras du av förmåner i form av gåvor, ex. julklappar och julbord, middagar och 

festligare tillställningar? (6), av förmåner såsom tjänstebil, tjänstetelefon etc.? (8), av 

möjligheten till utökade teoretiska kunskaper och ökad kompetens (7) samt 

karriärmöjligheter? (25).  Värdet på Cronbach´s alpha uppgick till 0,692 vid inkludering 

av samtliga frågor. Analysen visade att ett uteslutande av fråga 8 resulterade i ett alpha 

över 0,7 varav det beslutades att avlägsna frågan. 

Tabell 6. Sammanställning av värden angående icke-monetära belöningar. 

 Proportioner Skillnad i proportioner 
Skillnad i medelvärde 

t-test värde 

 BB Gen X Gen Y BB-X BB-Y X-Y BB-X BB-Y X-Y 

Fråga 6 0,154 0,250 0,700 -0,096 -0,546 -0,450 -0,601 -3,813 -2,784 

Fråga 7 0,385 0,917 0,750 -0,532 -0,365 0,167 -3,394 -2,200 1,328 

Fråga 25 0,154 0,583 0,950 -0,429 -0,796 -0,367 -2,469 -7,151 -2,437 
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Angående icke-monetära belöningar så förkastas flera H0 då signifikanta skillnader 

identifierats mellan generationerna. På fråga 6 indikerar proportionsvärdet att Generation 

Y i högre utsträckning än både Baby Boomers och Generation X anser detta som en 

mycket viktig motivator på arbetsplatsen. På fråga 7 som handlar om vikten av möjligheter 

till utökade kunskaper och kompetens visar proportionsvärdet att både Generation X och 

Generation Y anser detta som mycket viktigt i jämförelse med Baby Boomers och att detta 

resultat är signifikant.  

 

Resultaten på fråga 25 angående karriärmöjligheter visar att det finns en signifikant 

skillnad som pekar på att Generation Y anser detta viktigt i högre grad än både Baby 

Boomers och Generation X. Men även att Generation X värdera detta i högre grad än Baby 

Boomers. 

 

Baby Boomers uppvisar låga proportionsvärden på samtliga frågor som ställts angående 

icke-monetära belöningar. Detta indikerar att generationen i låg grad anser de aktuella 

motivatorerna som mycket viktiga. Lindmark och Önnevik (2011) beskriver hur icke-

monetära belöningar generellt tenderar att leda till ökad motivation på arbetsplatsen. 

Resultaten från denna studie indikerar dock att Baby Boomers inte lägger lika stor vikt vid 

denna typ av motivator. Tidigare generationsforskning uppger att både Generation X och 

Generation Y besitter en vilja att växa inom sitt yrke vilket går i linje med ovanstående 

resultat. 

4.4 Sociologiska belöningar 

Två frågor ställdes ursprungligen angående sociologiska belöningar. Efter genomfört 

Cronbach´s alpha test erhölls ett värde om 0,721 vilket är tillräckligt för att behålla båda 

frågorna i studien.  

Tabell 7. Sammanställning av värden angående sociologiska belöningar. 

 Proportioner Skillnad i proportioner 
Skillnad i medelvärde 

t-test värde 

 BB Gen X Gen Y BB-X BB-Y X-Y BB-X BB-Y X-Y 

Fråga 2 0,846 0,500 0,750 0,346 0,096 -0,250 1,971 0,691 -1,438 

Fråga 9 0,308 0,750 0,700 -0,442 -0,392 0,050 -2,472 -2,393 0,309 
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Frågorna som ställdes var - I hur hög grad går du till jobbet för den sociala gemenskapen? 

(2) samt i hur hög grad motiveras du av den sociala gemenskapen i form av exempelvis 

aktiviteter utanför arbetet, gemensamma fikaraster och luncher och teambuilding-

aktiviteter? (9). På fråga 2 accepteras H0 då inga signifikanta skillnader mellan grupperna 

identifierats. På fråga 9 indikerar däremot proportionsvärdet att Generation X och Y 

värderar den aktuella typen av sociala belöningar i högre grad som mycket viktig i 

jämförelse med Baby Boomers. Resultatet är signifikant och därför förkastas H0. Enbart 

30,8 procent i gruppen Baby Boomers har angett motivatorn som mycket viktig medan 

Generation X och Y ligger på 75 respektive 70 procent. 

 

De två typer av belöningar som presenteras ovan är av social karaktär. Resultaten indikerar 

att Generation X och Y värdesätter rent sociala sammanhang i högre grad än Baby 

Boomers, exempelvis som att under arbetsdagen äta lunch och fika tillsammans med sina 

kollegor.  

4.5 Inflytande och sammanhang 

Gällande inflytande och sammanhang som motivator på arbetsplatsen ställdes 6 olika 

påståenden till respondenterna. Hur viktigt är det - Att du som individ får vara med och 

påverka de målsättningar som sätts upp på individnivå? (33) Att du som individ får vara 

med och påverka de målsättningar som sätts upp på gruppnivå? (34) Med decentraliserat 

beslutsfattande? (18) Att du får vara med och tycka till och komma med idéer i den dagliga 

verksamheten? (19) Att se resultatet av ditt arbete och hur det bidrar till slutprodukten? 

(17) Att du har inflytande över ditt eget arbete? (21). Efter utfört Cronbach´s alpha test 

erhölls ett värde på 0,867. Detta kunde inte förbättras varav samtliga frågor behölls. 

Tabell 8. Sammanställning av värden angående inflytande och sammanhang. 

 Proportioner Skillnad i proportioner 
Skillnad i medelvärde 

t-test värde 

 BB Gen X Gen Y BB-X BB-Y X-Y BB-X BB-Y X-Y 

Fråga 33 0,692 0,833 0,950 -0,141 -0,258 -0,117 -0,843 -1,881 -0,988 

Fråga 34 0,615 0,750 0,950 -0,135 -0,335 -0,200 -0,732 -2,332 -1,491 

Fråga 19 0,769 0,833 0,950 -0,064 -0,181 -0,117 -0,404 -1,428 -0,988 

Fråga 18 0,769 0,833 0,800 -0,064 -0,031 0,033 -0,404 -0,209 0,238 

Fråga 17 0,692 0,833 0,900 -0,141 -0,208 -0,067 -0,843 -1,437 -0,526 

Fråga 21 0,923 0,917 0,950 0,006 -0,027 -0,033 0,059 -0,304 -0,357 
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På samtliga av de 6 påståenden som ställdes har de tre generationerna erhållit höga 

proportionsvärden. Detta indikerar att denna typ av motivator generellt sett anses viktig på 

arbetsplatsen. En signifikant skillnad har identifierats mellan Baby Boomers och 

Generation Y på fråga 34 som indikerar att den yngre generationen i högre grad anser det 

viktigt att ges möjligheten att vara med och påverka de målsättningar som sätts upp på 

gruppnivå. 

 

Proportionsvärdena på fråga 33 och 34 anses höga för samtliga generationer. Detta 

indikerar att respondenterna finner det viktigt att ges möjligheten att vara med och påverka 

de målsättningar som sätts inom organisationen både på individ- och gruppnivå.  

4.6 Ledarskap, kommunikation och feedback 

Tre frågor ställdes angående ledarskap, kommunikation och feedback. Hur viktigt är det - 

att ledaren är närvarande och aktivt deltagande på exempelvis fikaraster och luncher? 

(16), att ledaren har förståelse för den anställdes livssituation och ger stöttning för att få 

ihop vardagen? (24) samt av ledaren ger feedback och återkoppling? (10). Efter 

genomfört Cronbach´s alpha test erhölls ett värde om 0,489, vilket är oacceptabelt. För att 

erhålla ett tillräckligt högt värde exkluderades frågorna 16 och 24. 

Tabell 9. Sammanställning av värden angående ledarskap, kommunikation och feedback. 

 Proportioner Skillnad i proportioner 
Skillnad i medelvärde 

t-test värde 

 BB Gen X Gen Y BB-X BB-Y X-Y BB-X BB-Y X-Y 

Fråga 10 0,769 0,750 0,900 0,019 -0,131 -0,150 0,112 -0,971 -1,057 

På fråga 10 angående vikten av feedback och återkoppling från ledaren accepteras H0. 

Proportionsvärdet är relativt högt för samtliga generationer varav inga signifikanta 

skillnader föreligger grupperna emellan.  Generationerna kan antas vara relativt eniga om 

att feedback är ett viktigt inslag på arbetsplatsen. 

4.7 Fysisk arbetsmiljö 

Angående den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen ställdes följande frågor. Hur viktigt är 

det - att din arbetsplats är ergonomiskt utformad när det kommer till skrivbord, stolar och 

datorutrustning? (12), att din arbetsplats är ergonomiskt utformad när det kommer till luft 
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och ventilation, ljudnivå och buller, ljus och belysning samt temperatur? (13) samt att 

lokalerna är i fint skick, exempelvis design, ytskikt och att inredningen är modern och 

tilltalande? (20). För att erhålla ett acceptabelt värde på Cronbach´s alpha elimineras fråga 

20. Värdet hamnar då på 0,818. 

Tabell 10. Sammanställning av värden angående fysisk arbetsmiljö. 

 Proportioner Skillnad i proportioner 
Skillnad i medelvärde 

t-test värde 

 BB Gen X Gen Y BB-X BB-Y X-Y BB-X BB-Y X-Y 

Fråga 12 0,769 0,667 0,650 0,103 0,119 0,017 0,572 0,754 0,096 

Fråga 13 0,615 0,750 0,800 -0,135 -0,185 -0,050 -0,732 -1,140 -0,325 

På fråga 12 och 13 accepteras H0 då inga signifikanta skillnader föreligger. Resultaten 

angående den fysiska arbetsmiljön indikerar att de tre generationerna är relativt homogena 

i sina värderingar kring vikten av en god fysisk arbetsmiljö.  

4.8 Psykisk- och social arbetsmiljö 

Följande fyra frågor ställdes angående psykisk- och social arbetsmiljö. Hur viktigt är det 

för dig - att ha flexibla arbetstider, exempelvis i form av flextid? (22), att dina kollegor 

respekterar dig och uppskattar ditt arbete? (11), att kunna kombinera arbete med familj? 

(23) samt med kollegor i varierande åldrar? (15). Vid genomförande av Cronbach´s alpha 

test analyserades de psykiska- och sociala faktorerna var för sig. Analysen resulterade i 

värden som inte var acceptabla varav två frågor uteslöts. En eliminering av fråga 22 och 

fråga 15 resulterade i acceptabla alpha värden. 

Tabell 11. Sammanställning av värden angående psykisk- och social arbetsmiljö. 

 Proportioner Skillnad i proportioner 
Skillnad i medelvärde 

t-test värde 

 BB Gen X Gen Y BB-X BB-Y X-Y BB-X BB-Y X-Y 

Fråga 11 (psy) 0,846 1,000 0,900 -0,154 -0,054 0,100 -1,537 -0,447 1,491 

Fråga 23 (soc) 0,923 0,583 0,850 0,340 0,073 -0,267 2,119 0,672 -1,634 

På fråga 11 accepteras H0 då inga signifikanta skillnader identifierats mellan 

generationerna. På frågan om vikten av att kunna kombinera arbete och familj föreligger 

signifikant skillnad mellan Baby Boomers och Generation X. 92,3 procent av Baby 

Boomers har uppgett motivatorn som mycket viktig medan motsvarande siffra hos 

Generation X uppgår till 58,3 procent. Proportionsvärdet för Generation Y ligger på 85 
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procent.  

5. Diskussion och slutsats 

Denna studie ämnade undersöka hur individer tillhörande olika generation värderar vissa 

arbetsplatsrelaterade motivatorer. Nedan presenteras de viktigaste bidragen från denna 

studie. 

 

Den genomförda studien indikerar att det föreligger vissa skillnader i hur Baby Boomers, 

Generation X och Generation Y tenderar att värdera vissa arbetsplatsrelaterade 

motivatorer. Studien gör tydligt att det även finns typer av motivatorer där generationerna 

är eniga i sina värderingar.  

 

En viktig insikt från denna studie är indikationen att Generation Y i högre grad än Baby 

Boomers och Generation X värderar möjligheten att göra karriär och erhålla utökade 

kunskaper. Hoole och Bonnema (2015) uppger i sin studie att medlemmar av Generation Y 

har en drivkraft att utvecklas och att tillägna sig nya kompetenser. Samtidigt beskriver 

Cogin (2012) hur denna generation har benägenheten att lätt bli uttråkade på arbetsplatsen 

och kräver en hög nivå av stimulans. Detta tillsammans skulle kunna utgöra ett argument 

för att utbildnings- och karriärmöjligheter är en viktig variabel på arbetsplatsen för att 

stimulera denna yngre generation. Även gällande Generation X finns indikationer att de 

värderar denna typ av möjligheter, dock inte i samma utsträckning som Generation Y.  

 

Tidigare forskning kring generationer tenderar att måla upp Generation Y som individer 

med ett starkt fokus på pengar. Denna studie indikerar dock att generationen värderar andra 

motivatorer på arbetsplatsen i högre utsträckning än just pengar. Exempel på viktiga 

incitamenten är karriär, utbildning, inflytande, work-life balance, arbetsmiljö och 

sociologiska belöningar. Vid en närmare anblick på de proportionsvärden som presenterats 

på samtliga frågor gällande Generation Y kan utläsas att de inte på någon fråga erhållit ett 

lägre värde än 0,7. Detta bortsett från just den fråga som behandlar monetära belöningar. 

Där låg proportionsvärdet på 0,35. Detta är ett intressant resultat eftersom generationen 

utifrån tidigare forskning ges bilden av att vara extra fixerade vid just pengar. Tidigare 

forskning kring motivation beskriver hur belöningar i rent monetär form med tillhörande 

belöningssystem inte nödvändigtvis alltid leder till ökad motivation, vilket skulle kunna 



 

 32 

förklara resultatet från denna studie (Ryan och Deci, 2000).  

Enligt resultaten från studien gällande inflytande och sammanhang påvisar samtliga 

generationer att detta är en mycket viktig motivator på arbetsplatsen. Exempelvis att vara 

delaktig och påverka de beslut som fattas i den dagliga verksamheten. Även möjligheten 

att påverka målsättningar på både individ- och gruppnivå, komma med förslag och idéer, 

ha inflytande över sitt eget arbete samt att se hur den egna prestationen bidrar till 

slutprodukten uppges samtliga vara viktiga faktorer på en arbetsplats. Studien indikerar 

även att samtliga generationer motiveras av att förstå sin roll inom organisationen och att 

denne finner sitt arbete meningsfullt.  

 

Enligt tidigare forskning uppges samtliga generationer värdera familjen och balansen 

mellan arbete och fritid. Resultatet från denna studie angående den psykiska- och sociala 

arbetsmiljön indikerar dock att Generation X avviker i sina värderingar kring just denna 

arbetsmiljöaspekt som handlar om möjligheten att kombinera arbete och familj.   

 

I stora drag indikerar denna studie att individer tillhörande Generation Y ställer högre krav 

på sin arbetsgivare i stort i jämförelse med tidigare generationer. Resultaten visar att 

Generation Y i princip erhållit höga proportionsvärden på samtliga av de påståenden som 

ingått i enkätstudien så när som på vikten av monetära belöningar. I tidigare forskning 

målas individer tillhörande denna generation upp som ”jobb-hoppare”. Detta skulle kunna 

vara en konsekvens av individernas höga förväntningar på livet och arbetet i stort. Samt 

kraven på hög stimulansnivå och deras icke-rädsla för att byta arbetsgivare om dessa inte 

håller vad de utlovat. Studiens resultat indikerar att Generation Y är en grupp av individer 

som är svåra att tillfredsställa och motivera på arbetsplatsen då de upplevs kräva mycket. 

 

I dagens svenska samhälle har relevansen av att ta hand om och värna om sina anställda 

ökat. En växande trenden av sjukskrivningar och utbrändhet har fått många organisationer 

att aktivt börja arbeta för att hitta lösningar på dessa problem. Anledningen till varför 

denna studie bör framhållas som relevant är på grund av att den uppmärksammar ett 

fenomen som till författarnas vetskap ännu inte behandlas i stor utsträckning inom 

organisationer. Arbetsplatser utsätts i högre grad än tidigare för hård konkurrens på både 

nationell och internationell nivå. Därmed har även de anställdas relevans inom 

organisationer ökat för att klara av att bemöta dessa externa krafter och erhålla ett 

stadigvarande konkurrenskraftigt försprång. Motivationsforskningen är idag väl vedertagen 
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och anammad inom många företag. Att däremot ytterligare anpassa användandet av olika 

motivatorer beroende på generationstillhörigheten hos de anställda är till författarnas 

vetskap ett tillvägagångssätt som inte är vedertaget inom organisationer ännu. 

 

För att bemöta eventuella skillnader som föreligger mellan olika generationer kan det 

situationsanpassade ledarskapet komma att vara en framgångsrik metod. Detta går ut på att 

bemöta individer exempelvis beroende på situation, person och uppgift. Att väga in 

ytterligare en aspekt i det situationsanpassade ledarskapet i form av generationstillhörighet 

skulle kunna utöka möjligheterna för ledare att bedriva ett än mer framgångsrikt ledarskap 

gentemot sina anställda. Det erbjuder även ledaren möjligheter att anpassa arbetsplatsens 

fördelning och användande av olika motivatorer exempelvis beroende på hur fördelningen 

av arbetskraften ser ut mellan olika generationer. Enligt motivationsteorin motiveras 

individer att agera när de ser möjligheten att tillfredsställa sina behov. Olika personer har 

olika preferenser och en arbetsgivare kan därför inte ta för givet att alla medarbetare inom 

en organisation motiveras av samma förhållanden. Att som ledare vara uppmärksam på 

huruvida olika grupper av anställda drivs av olika typer av motivatorer uppges kunna vara 

av stor vikt för att en hög nivå av motivation ska genomsyra hela arbetsgruppen. 

 

Resultaten som presenterats i avsnitt fyra ger en indikation om hur verkligheten ser ut. Att 

ta i beaktning är dock att det utifrån denna studie inte är möjligt att redogöra för några 

slutgiltiga resultat. Detta förhindras på grund av den urvalsstrategi som använts samt det 

låga antalet respondenter. De utfall som erhållits ger alltså inte några definitiva slutsatser 

men kan utgöra en språngbräda för fortsatt forskning och även ge en indikation på hur 

verkligheten ser ut. Den aktuella urvalsstrategin påverkar även trovärdigheten i de 

statistiska beräkningarna som gjorts då den inte anses vara av slumpmässig karaktär. Detta 

gör att det blir svårt att generalisera resultaten då det inte framgår för vilken population 

stickprovet är representativt samt att det öppnar upp risken för skevhet eller ”bias”.  

 

Avslutningsvis är det viktigt att ha i åtanke att de skillnader som identifierats genom denna 

studie inte uteslutande kan antas bero på att respondenterna tillhör olika generationer och 

därför innehar olika fundamentala värderingar, egenskaper och attityder. Vissa av de svar 

som erhållits skulle kunna vara relaterade till andra aspekter som exempelvis 

respondenternas ålder. Eftersom valet föll på att genomföra en tvärsnittsstudie och inte en 
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time-lag studie eliminerades möjligheten att separera åldersrelaterade effekter från 

generationseffekter. Alltså går det inte uteslutande att anta att det är 

generationstillhörigheten som ligger till grund för hur individer i denna studie värderar 

olika typer av motivatorer på arbetsplatsen.  

5.1 Förslag på ytterligare forskning 

Indikationerna från denna studie tyder på att det kan finnas skillnader mellan Baby 

Boomers, Generation X och Generation Y gällande hur de värderar olika motivatorer på 

arbetsplatsen. Förslagsvis skulle en vidareutveckling av denna forskningsstudie kunna vara 

av intresse för att på ett mer ingående sätt möjliggöra analys kring om samma skillnader 

och likheter skulle framkomma. Detta skulle kunna göras genom att utöka studiens 

omfattning och inkludera ett större antal respondenter samt genom att använda sig av 

slumpmässigt urval så att resultaten i högre grad kan generaliseras till en större population. 

För att öppna upp möjligheterna att separera åldersrelaterade effekter från 

generationseffekter bör forskningsdesignen utgöras av en time-lag studie.  
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