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Sammanfattning 

 
Tidigare forskning visar på tydliga skillnader mellan olika generationer när det gäller 
inställningen till arbete. Det har gjorts indelningar av de olika generationerna som har 
möjliggjort att det går att forska och dra slutsatser för vad de olika generationerna har 
för karaktärsdrag. Samtidigt har arbetsmotivation och arbetstrivsel blivit en större 
samhällsfråga, vilket har gjort att arbetsgivare behövt ändra sitt sätt att arbeta för att 
möta arbetstagarna. Detta rör specifikt den senaste generationen som är aktiv på 
arbetsmarknaden, Generation Y. Ökade krav och ändrade motivationsfaktorer för den 
generationen skiljer sig från hur tidigare generationer på arbetsmarknaden motiverats 
till arbete. Den här studien har därför ämnat ta reda på hur motivationsfaktorerna 
skiljer sig åt för de olika generationerna som idag är aktiva på arbetsmarknaden. För 
att kunna ta reda på vad som motiverar respektive generation har Deci och Ryans 
(2000) Self Determination Theory legat till grund för undersökningen. Där har 
framförallt inre och yttre motivation lyfts fram i form av tre motivationsfaktorer; 
kompetens, autonomi och samhörighet. Den här undersökningen kan bidra med 
kunskap till arbetsgivare gällande hur olika generationer i nuläget trivs på sin 
arbetsplats och hur man som arbetsgivare ska bemöta de olika generationerna 
beroende på vad de motiveras av. Studiens resultat visar att generationer värderar 
arbete olika samt motiveras olika. Baby Boomers är den generation som trivs bäst på 
arbetsplatsen och drivs av inre motivation medan Generation Y drivs av yttre 
motivationsfaktorer och är den generation som trivs sämst. Generellt visade det sig 
även att svenskar i allmänhet trivs bra på arbetsplatsen, oberoende om de arbetar inom 
privat eller offentlig sektor. Den största motivationsfaktorn för alla generationer var 
autonomi och det som korrelerar mellan arbetsmotivation och arbetstrivsel är nivån av 
social samhörighet.  

 
 

Nyckelord: inre motivation, yttre motivation, Self Determination Theory, 
generationer, arbetstrivsel, arbetsmotivation 
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Abstract 
 
Previous research proves clear differences between different generations when it 
comes to attitude towards work. There have been divisions of the different 
generations which enables research and drawing conclusions of what characteristics 
that are typical for the different generations. Meanwhile, work motivation and job 
satisfaction have become a bigger social discussion, which have resulted with a need 
for employers to change their way of working to reach the employees. This is 
specifically relevant for the latest generation who is active on the labor market, 
Generation Y. Increased demands and changed motivation factors for that generation 
differ how earlier generations on the labor market is motivated to their work. This 
study aims to create understanding for how the different motivation factors differ for 
the different generations who today are active on the labor market. To understand this, 
we used Deci & Ryan’s (2000) Self Determination Theory. That theory explains the 
intrinsic and extrinsic motivation and lifts three motivation factors; competence, 
autonomy and relatedness. This study contributes with knowledge to employers about 
how different generations are satisfied at their work and how you as an employer can 
encounter the different generations depending on what they are motivated by. The 
results of this study show that generations value work different and are motivated in 
different ways. Baby Boomers is the generation who are most satisfied with their 
work and are triggered by intrinsic motivation while Generation Y is driven by 
extrinsic motivation and is the generation who is least satisfied. In general, it showed 
that Swedes are satisfied at work, independent if they work within the private or 
public sector. The biggest motivating factor for all generations was autonomy and 
what correlated between work motivation and job satisfaction is the level of social 
relatedness. 
 

 
Key words: intrinsic motivation, extrinsic motivation, Self Determination Theory, 
generations, job satisfaction, work motivation 
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1. Inledning 
 
Attityden till arbete har ökad relevans i dagens samhälle där arbetstrivsel och 
arbetsmotivation är stora faktorer som påverkar detta. Företag och organisationer har under 
de senaste årtionden genomgått stora förändringar i såväl ledarskap samt 
organisationskulturer. Attityden till arbete grundar sig hos hur den anställde fungerar som 
person, hur väl hen känner sig inkluderad i en grupp och den sociala kontexten, men även 
tillhörigheten spelar allt större roll. Det går inte att undgå att den sociala aspekten har en 
större roll idag än den har haft tidigare decennier och även att det psykiska välmåendet är i 
större fokus idag (Wharton, Rotolo & Bird, 2000). Hur anställda hanterar kombinationen av 
den sociala omgivningen, en högre stressnivå på arbetet och att det förekommer mer 
samarbeten i grupp, är något arbetsgivaren måste ta i beaktning för att kunna säkerställa att 
den anställde trivs på sitt arbete. Vikten av att förstå den anställdes situation och se till att hen 
trivs ligger i arbetsgivarens intresse, då motivationen för arbetsuppgifterna drivs av att den 
anställde trivs på arbetsplatsen. Arbetsplatsen har blivit en större del av en persons liv och 
man spenderar majoriteten av sin tid där. Wharton et. al (2000) menar att det inte längre är en 
stor skillnad mellan arbetsplatsen och privatlivet. Han menar att dessa två liv inte längre har 
någon tydlig gräns då arbetet för många ersatt den sociala del som familjen traditionellt sett 
har spelat (Wharton et. al, 2000).  
 
Motivation på arbetsplatsen har tidigare grundat sig i att den anställde känner sig värdefull 
och respekterad. Det har funnits samband mellan hur prestationen på arbetsplatsen har 
påverkats av hur personen ifråga mår både psykiskt och fysiskt (Kalleberg, 1987). Vidare 
förklaras arbetsmotivation som det som orienterar anställda att arbeta mot de förväntningar 
som finns i de roller som de besitter. Om den anställde kan definiera sig med en roll skapas 
en känsla av trygghet och tillhörighet (Kalleberg, 1987). Flera studier har gjorts på 
arbetsplatser för att mäta vilken typ av motivation som driver de anställda. Begrepp som inre 
och yttre motivation ligger till grund för studierna och undersöker hur olika typer av individer 
och generationer påverkas av dessa. 
 
Många diskussioner i dagens samhälle berör hur olika generationer skiljer sig åt gällande 
inställning till arbete. Många menar att de senare generationerna inte har samma engagemang 
för sitt arbete och att arbetsmotivationen inte är jämförbar med tidigare generationer 
(Kultalahti & Viitala 2014). En tidigare studie i Norden har visat på att relationen mellan 
arbetstrivsel och arbetsmotivation och ålder är linjärt jämförbart. Ju yngre den anställde är, 
desto mindre nöjd var personen i fråga på sitt arbete och det visade sig att den yngre 
generationen är mer motiverade av yttre faktorer (Kultalahti & Viitala 2014).  
 
Diskussionen har förts gällande om valet av arbetsplats beror på vilken typ av individ man är. 
Det har visat sig att personer som är osjälviska och vill bidra till ett bättre samhälle ofta dras 
mer till den offentliga sektorn medan personer med viljan att ha ett prestigefyllt arbete och 
strävan efter högre lön vänder sig till den privata sektorn. Eftersom Generation Y är visat sig 
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vara en mer egoistisk generation är det intressant om detta även utspelar sig när det gäller val 
av offentlig och privat sektor samt om arbetstrivseln inom de båda sektorerna skiljer sig åt.  
 
Det är viktigt att ställa sig frågan om det skiljer sig mellan olika generationers arbetstrivsel 
och om det finns någon generation som har högre arbetsmotivation än någon annan. Eftersom 
olika generationer motiveras av olika faktorer ska vi genom den här undersökningen ta reda 
på vad som driver de olika generationerna och hur relationen mellan arbetstrivsel och 
arbetsmotivation ser ut. Givet att generationerna skiljer sig åt, ska den här studien ta reda på 
vilken generation som trivs bäst på arbetet för att arbetsgivaren ska kunna få en ökad kunskap 
om hur man bäst bemöter och behåller den generationen man vill anställa. Det är relevant då 
den senare generationen skiljer sig markant gällande inställning till arbetsmarknaden på 
grund av att olika faktorer värderas jämfört med tidigare generationer. Det forskningsgap som 
idag finns gällande relationen mellan arbetsmotivation och arbetstrivsel hos olika 
generationer strävar att fyllas efter den här studiens genomförande.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur individer trivs på sin arbetsplats i Sverige och vad 
som påverkar trivseln. Genom att ta reda på om det finns någon generation i Sverige som 
trivs bättre på sin arbetsplats än någon annan kan vi se om det finns en relation mellan 
motivationsfaktorer och arbetstrivsel. Givet att en generation trivs bättre än en annan, går det 
att utläsa olika motivationsfaktorer som grundar sig i att individer motiveras av olika saker. 
För att ta reda på det har vi studerat frågor om inställning till arbete.  
 
Ur studiens syfte har följande frågeställningar lyfts fram: 
 

- Hur trivs anställda i Sverige på sitt arbete i dagsläget? Skiljer det sig mellan olika 
generationer? 

 
- Hur motiveras anställda i Sverige på sitt arbete i dagsläget? Skiljer det sig mellan 

olika generationer? 
 

- Finns det en relation mellan vad som motiverar individer på sitt arbete och hur de 
trivs? 

 
- Finns det en skillnad mellan anställdas arbetstrivsel beroende om de arbetar i privat 

eller offentlig sektor? 
 
Inom ramen för pedagogik i arbetslivet kommer den här studien bidra till en lärandeprocess 
för arbetsgivaren. Då denna studie ämnar att undersöka hur olika generationer trivs och 
motiveras på arbetsplatsen kommer arbetsgivare kunna ta lärdom av hur olika generationer 
trivs och motiveras och hur man på bästa sätt ska kunna bemöta och behålla sin arbetskraft.  
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1.2 Disposition 

I följande kapitel kommer det att presenteras tidigare forskning inom området och en 
genomgång av tidigare litteratur. Därefter beskrivs och förklaras det teoretiska ramverk, Deci 
och Ryans (2000) Self-Determination Theory, som har använts för att kunna tolka resultatet 
och som ligger till grund för fortsatt diskussion. Metoddelen används för att förklara studiens 
genomförande och hur datan har samlats in samt hanterats. Resultatet från datainsamlingen 
presenteras med hjälp av tabeller som redovisar hur de olika generationerna har svarat på de 
enkätfrågor som använts i undersökningen. I det sista kapitlet analyseras resultatet utifrån det 
teoretiska ramverket samt tidigare forskning. Studien avslutas genom en diskussion om vad 
undersökningen resulterat i samt vad som skulle kunna gjorts annorlunda.  

2. Tidigare forskning  
 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning redogöra arbetstrivsel för olika generationer i 
Sverige. De olika generationer som används i den här studien kommer att behandlas, dels 
genom en generationsindelning och dels hur dessa skiljer sig från varandra. Vidare kommer 
kritik mot generationsforskning bearbetas. Därefter kommer det redogöras för vilka 
skillnader som finns mellan privat och offentlig sektor när det kommer till arbetsmotivation.  
 
Redogörelse för sökprocessen 
 
Genom litteratursökning i Uppsala universitetsdatabas, DIVA och Google Scholar har 
relevanta artiklar hittats som berör undersökningens frågeställningar och syfte. De sökord 
som framförallt har används var: job satisfaction, job motivation, job attitudes, motivation, 
generations differences. Dessa ord har använts främst på engelska men även motsvarande ord 
på svenska i olika kombinationer för att kunna leta fram relevant tidigare forskning kring 
ämnet. Alla artiklar var “peer- reviewed” för att säkra att materialet var godkänt 
universitetsmaterial. Utöver detta har referenslistor på de relevanta artiklar som använts för 
att hitta ytterligare tidigare forskning inom området. All använd litteratur är hämtad från 
Uppsala universitetsbibliotekets databas. 

2.1 Attityder till arbeten 
Arbetstrivsel handlar om hur den anställde känner, både positivt och negativt, inför sitt arbete 
och organisation. Arbetsmotivation och arbetstrivsel sägs ofta ha en relation till varandra eller 
bero av varandra både på ett individuellt och organisatoriskt plan. Motivation handlar om att 
prestera och uppnå ett mål på ett tillfredsställande sätt och arbetstrivsel handlar om att 
tillfredsställa det individuella behovet av nöjdhet. Man använder ofta arbetsmotivation för att 
uppnå arbetstrivsel, vissa menar att det är arbetsmotivationen som leder till arbetstrivseln 
(Gudivada & Puvada, 2012 s. 10).  
 



 
 
         7 

En studie som gjordes på relationen mellan prestation och arbetstrivsel visade att de anställda 
som presterar bra på sitt arbete trivs bättre än de som inte presterar bra men att prestation inte 
nödvändigtvis leder till arbetstrivsel. Alltså leder arbetsmotivation till arbetstrivsel men det 
betyder inte att arbetstrivsel leder till ökad prestation för den anställde (Gudivada & Puvada, 
2012 s. 12). Vidare resulterade studien i att lön och ålder visade på betydande positiva 
effekter men att de äldre och mer erfarna arbetstagarna visade sig trivas sämre på 
arbetsplatsen samt ha sämre attityder gentemot organisationen (Gudivada & Puvada, 2012 s. 
12). 
 
Isamail och Razak (2016) har genom andra studier visat på att arbetstrivsel har en stor 
påverkan på prestation och då speciellt arbetsmotivation. När arbetsmotivation behandlas 
förekommer två begrepp; inre och yttre motivation. Inre motivation är det som påverkar 
individen, genom prestation kring en specifik uppgift eller att man utför ett betydande arbete. 
Yttre motivation handlar om mer konkreta faktorer som exempelvis lön och 
karriärmöjligheter. Om en anställd har en hög inre och yttre motivation kommer de anstränga 
sig mer för att uppnå både personliga och organisatoriska mål. Studien visar även att genom 
att uppnå en god arbetstrivsel kommer det resultera i positiva resultat för organisationen 
(Ismail & Razak, 2016, s. 31). 

2.1.1 Arbetsmotivation 

Studier visar att anställdas uppfattningar om behovet av arbetstrivsel är relaterat till 
gynnsamma attityder, välmående och prestation. För att uppnå denna arbetstrivsel på arbetet 
har det framkommit att det är viktigt för anställda att känna tre typer av motivationsfaktorer; 
autonomi, kompetens och samhörighet (Stenling & Tafvelin, 2018, s. 2). 
 
Belöningar är yttre motivationsfaktorer men det behöver inte betyda att de är skadliga för den 
inre motivationen. Forskning visar att inre motivation hjälper medarbetare att utföra 
arbetsrelaterade uppgifter mer effektivt. Genom att använda sig av Deci och Ryans (2000) 
Self Determination Theory (SDT) försöker man optimera de anställdas motivation på två sätt. 
Dels genom autonomi som kan förklaras som att arbetet är förenligt med den anställdes 
värderingar och kontroll vilket är när den anställde känner sig pressad av andra faktorer att 
utföra uppgifterna. Studier visar även att vilken typ av motivation den anställde har, spelar 
större roll än hur mycket motivation hen har att utföra en arbetsuppgift  (Stenling & Tafvelin, 
2018, s. 3).  
 
Arbetsgivare kan använda sig av de tre motivationsfaktorerna, autonomi, kompetens och 
samhörighet för att skapa arbetstrivsel. Exempelvis kan en arbetsgivare uppmuntra 
arbetstagare att utforska nya möjligheter eller ta egna initiativ vilket gör att hen känner att 
behovet av självbestämmande blir uppfyllt. Fortsättningsvis kan arbetsgivaren använda 
kompetens genom att ge klara instruktioner eller förklaringar och feedback till arbetstagaren 
vilket gör att arbetstagaren känner sig mer effektiv och då mer kompetent. Den sista 
motivationsfaktorn, samhörighet, uppnår arbetsgivaren genom att spendera tid med sina 
anställda och lyssna på deras frågor och problem. Genom att göra detta förmedlar 
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arbetsgivaren en känsla av förståelse och då lever de upp till behovet av att känna 
samhörighet (Stenling & Tafvelin, 2018, s. 3). Studier har visat att arbetsgivarens stöd är en 
viktig faktor för arbetstagares arbetstrivsel. Dock bör nämnas att det saknas ett instrument för 
att kunna mäta hur de tre motivationsfaktorerna autonomi, kompetens och samhörighet skiljer 
sig på arbetet och därför har relationerna mellan dessa varit svåra att undersöka (Stenling & 
Tafvelin, 2018, s. 3).  

2.1.2 Hur svenskar generellt förhåller sig till arbetstrivsel 

Tidigare forskning visar att Sverige generellt har en hög nivå av arbetstrivsel jämfört med 
andra länder. Gallie (2003) lyfter frågan om Skandinaviska länder skiljer sig åt när det gäller 
kvaliteten på arbetslivet jämfört med omvärlden. Detta undersöker han genom frågor om hur 
stort inflytande de anställda har på arbetsplatsen och om de får ta del av beslutsfattandet på 
arbetsplatsen. Gallie (2003) finner genom sina undersökningar att 63 % av svenska 
medarbetare anser sig trivas då de har ett stort inflytande över sitt arbete. Det visade sig även 
att autonomin är hög på arbetsplatser med anställda som arbetar med okvalificerade uppgifter 
(Gallie, 2003 s. 69). Sverige har det högsta indexet gällande arbetssäkerhet, vilket visar på en 
hög grad av skydd mot snabb uppsägning inom företaget tillsammans med arbetssäkerheten 
som är hög i Sverige (Kaufman &  White, 2015 s. 280). 
 
En studie som gjorts om arbetstrivsel och inre motivation på nordiska länder visar att 
anställda med högre utbildning trivs mindre på arbetet och detta gäller för alla de nordiska 
länderna och då även Sverige. Studien visar även på att chefer generellt sätt trivs bättre på 
arbetet än vanliga medarbetare och att trivseln minskar beroende på organisationens storlek. 
Vidare visar studien att inre motivation och trivsel på arbetet har ett linjärt samband med 
ålder och att personer med högre utbildning har en högre nivå av inre motivation (Eskildsen, 
Kristensen, Westlund, 2004 s. 134-135).  

2.2 Generationer 

Följande kommer indelningar av olika generationer beskrivas där fokus kommer att ligga på 
vilka motivationsfaktorer som finns angående arbetstrivsel och hur dessa skiljer sig mellan de 
olika generationerna. Slutligen framkommer den kritik som tagits upp mot 
generationsforskning enligt tidigare forskning.  

2.2.1 Indelning av generationer 

Generation är ett begrepp som ofta används vid exempelvis släktforskning, dock har det 
under senare tid blivit vanligt förekommande när man talar om bredare sociala trender. En 
generation enligt ett socialt perspektiv kan definieras som en grupp individer som är födda 
under samma tidsperiod, både historiskt och sociokulturellt, som upplever samma 
erfarenheter och sedan utvecklar gemensamma förhållanden (Lyons & Kuron, 2014). Lynons 
och Kuron (2014) beskriver att varje grupp av individer upplever endast ett begränsat antal 
möjligheter och upplevelser under sin historiska tidpunkt och det är dessa som ligger till 
grund för hur varje generationen beter sig och hur dess värderingar blir. Varje individ är ett 
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subjekt för utveckling för den generationens livscykel eftersom alla är med om en unik 
historisk upplevelse som sedan formar hur generationens livscykel blir. Så även om 
generationer har samma historiska erfarenhet, kommer de agera olika beroende på hur deras 
livscykel har formats genom de värderingar som ligger till grund för den specifika 
generationen (Lyons & Kuron, 2014) 
 
Det har gjorts en del forskning kring hur olika generationer värderar sitt arbete. Twenge 
(2010) har i sin empiriska undersökning om arbetsattityder funnit en del skillnader mellan de 
olika generationerna. Han har börjat med att dela upp dem i olika grupper för att kunna 
definiera vad som skiljer dem åt. Bland dessa grupper finns Generation Y (1982-2000), 
Generation X (1965-1981) och Baby Boomers (1946-1964). I indelningen av generationer 
framkommer att Baby Boomers ofta har svårt att ändra på sig och anser att arbetet är en 
mycket central del av livet. Generation X däremot anses vara individualistiska och 
Generation Y behöver bekräftelse på ett sätt som inte kan jämföras med exempelvis Baby 
Boomers. Somla och Suttons (2002) studier menar på att både Generation X och Y inte anser 
arbetet som den mest centrala delen av livet utan istället anser att frihet är en stor del av livet. 
Studien visar även på att arbetets roll som den mest centrala delen i livet har minskat. 
Twenges (2010) studie visar på att arbetsmoralen är större hos Baby Boomers, eftersom de 
även värdesätter arbetet som det mest centrala i livet, medan Generation X och Y hellre 
värdesätter fritid och en balans mellan fritid och arbete från en ung ålder. Twenge (2010) 
fortsätter att behandla yttre och inre arbetsmotivation, där det inte var särskilt stora skillnader 
när det gällde den inre arbetsmotivationen, däremot när det gäller de yttre faktorerna så har 
det visat på en ökning från generation till generation och speciellt från Baby Boomers till 
Generation Y. Dessa yttre faktorer är pengar, prestige och status i arbetet.  
 
Twenge (2010) menar att när det gäller anknytning till organisationen och viljan att byta 
arbete visar det sig att Generation Y var den generation som var nöjdast på arbetet och att det 
även är den generation som söker säkerhet i sitt arbete. De säger att de är säkrast när de är på 
ett arbete som kan ge dem en ekonomisk stabilitet och då känner de inte någon vilja att 
avsluta sin tjänst. Trots detta kan man se en trend av att Generation Y lätt kan ändra sin 
inställning om en ny arbetsmöjlighet visar sig. En viktig aspekt är dock motivationen som har 
visat sig vara en nedåtgående trend mellan generationerna, där Generation X och framförallt 
Generation Y har visat en betydligt lägre motivation på arbetsplatsen än Baby Boomers. I 
Twenges (2010) studie framgår att motivation hos unga arbetstagare kommer att vara det 
svåraste för arbetsgivaren att hantera för framtiden. Tulgan (2009) menar på att Generation Y 
kommer bli den generation som man behöver underhålla för att behålla, men han 
argumenterar även för att det kommer vara den mest produktiva generationen.  
 
Tillslut benämns det för- och nackdelar med Generation Y. Fördelen är att de redan från en 
ung ålder, värderar balansen mellan arbete och fritid. Det negativa är att arbetsmoralen och 
motivationen till arbete generellt har minskat hos denna generation och att man är rädd att 
produktiviteten kommer att följa i de spåren (Tulgan, 2009). 
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2.2.2 Kritik mot generationsforskning  

Twenge (2010) redogör för att det inte finns särskilt mycket empiriska bevis när det gäller 
generationsforskning. Det finns böcker om generationer på arbetsplatsen, exempelvis, 
Lancaster and Stillman (2003); Tulgan (2009), dock riktar dessa fokus på kvalitativa 
intervjuer som gjorts vid ett specifikt tillfälle istället för att använda sig av kvantitativ data för 
att dra slutsatser angående skillnader mellan generationer.  
 
Fortsättningsvis menar Twenge (2010) att de flesta undersökningar som gjorts endast har 
undersökt olika åldrar vid ett specifikt tillfälle. Detta kritiseras eftersom det då är, enligt 
Twenge (2010), omöjligt att veta om det skett förändringar på grund av ålder och karriär eller 
på grund av generationer. Han argumenterar för att det bästa sättet att undersöka 
generationsskillnader är genom en tidsförskingrande studie, som undersöker människor med 
samma ålder vid olika tidpunkter. Där ålder är konstant och att förändringarna då sker genom 
antingen generationer eller tidpunkt (Twenge, 2010). Lyons och Kuran (2014) menar också 
på att tidsförskingrande studier är bra eftersom de ger bevis på att generationsbegreppet 
skiljer sig från åldersrelaterade effekter, men de kritiserar att den typ av studie inte tar hänsyn 
till åldersrelaterade förändringar inom faktorerna som man undersöker.  
 
Wang och Peng (2015) framför, i enlighet med Lyons och Kuran (2014), att kategoriseringen 
och avgränsningen av generationsbegreppet blir problematiskt för generationsforskning. 
Exempelvis menar de på att det blir problematiskt att dela in individer utefter ålder eller 
födelseår eftersom alla forskare gör olika då det inte är bestämt vilka födelseår 
generationerna ska gå efter (Wang och Peng, 2015). Det andra och viktigaste som Wang och 
Peng (2015) trycker på är problematiken att alla människor indelade i en specifik generation 
ska uppleva och hantera situationer på samma sätt. De menar att man inte har i åtanke hur 
individerna själva hanterar situationen och att dela in människor i generationer hänvisat till 
att de har upplevt samma sak är inte tillräcklig nog (Wang & Peng 2015).   
 
Som nämnt ovan riktar även Lyons och Kuran (2014) kritik mot indelning av generationer 
och hur detta påverkar generationsforskningen. De hänvisar till att indelningen av 
generationer kan se olika ut i olika länder eftersom historien har påverkat länders samhällen 
på olika sätt. De nämner att trots detta antar de flesta länder oftast USA:s indelning på 
generationer. Mannheim (1952) menar att generationer tar sin form i sitt specifika socio-
historiska samhälle och därför borde inte andra samhällen anta generationsindelning från 
varandra (Lyons & Kuran, 2014 s. 142). USA är ett exempel där generationsindelningen bör 
se annorlunda ut för att kunna få mer precisa generationsskillnader. Historien påverkar 
generationsindelningen och Costanza och Finkelstien (2015) menar på ett 
generationsindelningen kan bli annorlunda bara man byter historisk kontext. Vidare menar de 
att forskning kring generationsskillnader i arbetslivet ofta saknar empiriska bevis då de ofta 
baseras på stereotyper. Enligt Anantatmula & Shrivastav (2012) finns ytterligare en fjärde 
generationsgrupp som benämns som Veteraner. I den här studien har den gruppen valts att 
uteslutas ur studien då den generationen inte längre är aktiv på arbetsmarknaden och därför 
inte blir relevant att ha med som respondenter.   
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Trots kritik mot indelningen av generationer, har vi valt att använda den vanligaste 
indelningen, som ofta förekommer i Sverige, vilken är enligt det amerikanska sättet som 
Lyons och Kuran (2014) presenterade i sin studie. Vi har valt dessa specifika grupper 
eftersom de är aktiva på arbetsmarknaden och därför är relevanta. Indelningen är gjord enligt 
Twenge (2010).  
 
Tabell 1. 

 
Generation  Baby Boomers  Generation X  Generation Y 
Tidsperiod   1946-1964  1965-1981  1982-2000 

 
Källa: Twenge, 2010 

2.3 Motivationsfaktorer inom privat respektive offentlig sektor 
Under detta avsnitt kommer det redogöras för tidigare forskning om motivationsfaktorer 
inom privat respektive offentlig sektor och hur dessa skiljer sig åt.  
 
Tidigare forskning om motivation inom arbetet visar på skillnader mellan privat och offentlig 
sektor. Buelens & Van den Broeck (2007) menar på att anställda i offentlig sektor ofta drivs 
och motiveras av viljan att tjäna samhället och allmänintresset, på ett sätt som inte finns inom 
den privata sektorn. Forskning visar även på att man inom den offentliga sektorn har starkare 
moral när det gäller service än i den privata sektorn. En motivationsfaktor som har visat sig 
vara stor för den offentliga sektorn är känslan av att göra nytta för samhället och känslan av 
att kunna påverka och skapa social rättvisa i samhället (Buelens & Van den Broeck, 2007).  
 
Studier visar att man inom den privata sektorn värderar ekonomisk belöning som motivation 
betydligt högre än inom offentlig sektor. För chefer inom den privata sektorn har det visat sig 
vara en stor skillnad gällande en direkt ekonomisk motivation såsom lön jämfört med chefer 
inom den offentliga sektorn (Buelens & Van den Broeck, 2007). Enligt studier angående 
motivationsfaktorer sker konsensus att den offentliga sektorn till hög grad motiveras av de 
inre motivationsfaktorerna, exempelvis känslan av att göra nytta för samhället. Den privata 
sektorn styrs till högre grad av de yttre motivationsfaktorerna, exempelvis högre lön (Buelens 
& Van den Broeck, 2007). 
 
Lyons, Duxbury & Higgins (2006) argumenterar för att valet av arbete inom offentlig eller 
privat sektor beror på vilken typ av individ man är. Ofta drar sig individer som anser sig vara 
osjälviska och som vill göra en skillnad för samhället till den offentliga sektorn. Lyons, 
Duxbury & Higgins (2006) menar att det då inte spelar roll om den privata sektorn erbjuder 
ett arbete med exempelvis högre lön, eftersom personen i fråga värderar sin moral om att vilja 
bidra till samhället och då hellre vill arbeta inom den offentliga sektorn. Inom den privata 
sektorn däremot, dras individer som vill ha ett högre betalt arbete eller ett prestigefyllt arbete 
(Lyons, Duxbury & Higgins, 2006). Lee och Wilkins (2011) menar även att personer inom 
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den privata sektorn är mer villiga att ta ett större ansvar och att de även är mer engagerade i 
hela organisationen. En annan studie visade även att anställda inom privat sektor är 
signifikant nöjdare med sitt arbete än anställda inom offentlig sektor (Devi, Puvada & Rao, 
Gudivada, 2012 s. 11).  

3. Teori 
 
Följande kapitel kommer diskuteras de teoretiska utgångspunkter som kommer användas i 
den här studien. Teorin som ligger som grund för studiens analys är Deci och Ryans (2000) 
Self-Determination Theory (SDT) vilken är en teori som behandlar olika typer av mänsklig 
motivation, personligheter och den optimala situationen för hur man motiveras till att utföra 
handlingar. Ytterligare basala behov som ligger till grund för arbetsmotivation är kompetens, 
autonomi och samhörighet vilka kommer presenteras närmare. 
 
En central del av SDT är skillnaden mellan autonom motivation och kontrollerad motivation. 
Autonom motivation handlar om att individen med vilja eller av erfarenhet har ett val när 
man utför handlingar. Dworkin (1988) uttrycker att autonomi betyder att man stödjer sina 
handlingar med reflektioner. Ett exempel på detta är inre motivation, som handlar om att 
individer gör något för att de tycker att det är intressant, exempelvis att man arbetar för att 
man tycker att det är kul. Motsatsen till detta är kontrollerad motivation, då agerar man 
utifrån en känsla av prestation av att behöva utföra en uppgift. Detta kan kopplas till yttre 
motivation i form av belöningar. Dessa två skiljer sig alltså åt och kan förklaras genom inre 
och yttre motivation (Deci & Gagné, 2005 s. 332).  
 
“To be motivated means to be moved to do something. A person who feels no impetus or inspiration to act is 
thus characterized as unmotivated, whereas someone who is energized or activated toward an end is considered 
motivated” (Deci och Ryan, 2000, s. 54).  
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Figur 1. Self-Determination Theory. 
 

 
Deci och Ryan (2000). 
 
Som ovan nämnt har Deci och Ryan (2000) studerat inre och yttre motivation och vad som 
skiljer dem åt då relationen mellan dessa grundar sig i de basala behoven hos människor för 
att känna kompetens, autonomi och samhörighet. Varje individ har olika nivåer av motivation 
samt motiveras av olika faktorer. Det påverkar hur man förhåller sig till det man ämnar göra 
eftersom man drivs av mer motivation för det som intresserar en. Det är de underliggande 
attityderna och målen man har som ligger grund för dessa dessa handlingar. För att kunna 
uppnå inre motivation måste ett genuint intresse för handlingen finnas och för att kunna 
uppnå det måste en känsla av kompetens uppstå. Dock menar Deci och Ryan (2000) att den 
känslan endast kan uppstå om den följs av en känsla av autonomi. Yttre motivation däremot, 
innefattar inte ett genuint intresse utan måste inledningsvis vara externt uppmanad. Den 
främsta anledningen till varför människor är villiga att bete sig utefter den externa 
uppmaningen är för att de känner samhörighet till andra. Nästa steg för yttre motivation är en 
känsla av kompetens inför sitt mål och att personen i fråga respekterar sitt mål. Detta betyder 
dock endast att människan känner sig tillfredsställd gällande kompetens och samhörighet, 
men det betyder inte att de är självbestämmande. För att en människa ska blir 
självbestämmande måste den även känna autonomi, vilket endast kan göras om personen i 
fråga har förståelse för handlingens mening och värde (Deci & Ryan, 2000 s. 64).  
 
Kompetens innebär behovet av att vara effektiv i hur man hanterar sin omgivning genom att 
man själv känner sig ansvarig för sin framgång. Man har ett behov av att kontrollera 
omgivningen och veta vad ens handlingar kommer att resultera i. Autonomi handlar om att 
man som människa har behov av att kontrollera sin livssituation. Man vill grunda sina 
handlingar utifrån reflektion och eftertanke innan man agerar. Man har behovet av att vara 
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och agera i harmoni med sitt integrerade jag. Deci och Ryan (2000) menar att autonomi inte 
innebär att man är självständig, utan det handlar om att ha den fria viljan av att göra 
någonting eller agera utifrån sina egna intressen och värderingar. Samhörighet omfattar det 
behov av att ha tillgivna relationer till andra människor och att känna en social tillhörighet. 
Man har en önskan om att interagera med och vara sammankopplad samt bry sig om andra 
människor. Våra dagliga handlingar involverar andra människor och genom dessa handlingar 
söker vi en känsla av att tillhöra (Deci & Gagné, 2005 s. 334).  
 
I Self-Determination Theory pekar Deci och Ryan (2000) ut detta, att motivation grundar sig 
i vad man har för mål med handlingen som ska utföras. De delar upp motivation i inre och 
yttre motivation och menar att det är relevant. Nedan förklaras dessa två typer av motivation. 

3.1 Inre motivation 
Inre motivation kan förklaras som det man gör för den tillfredsställelse själva utförandet ger 
istället för att tänka på de konsekvenser det leder till.  
 
“...doing of an activity for its inherent satisfactions rather than for some separable consequences” (Deci & 
Ryan, 2000 s. 56). 
 
En person som motiveras av inre faktorer gör det som upplevs som kul eller att det är 
utmanande och inte av konsekvenserna eller belöningarna. Människan är i det ultimata 
tillståndet aktiv, nyfiken på att lära sig och utforska världen där man är mer motiverad för 
vissa aktiviteter än andra. Inre motivation kan dock benämnas olika å ena sidan sägs inre 
motivation finnas inneboende hos individen, å andra sidan sägs det att inre motivation 
handlar om relationen mellan individen och aktiviteten och att alla individer inte har inre 
motivation för samma aktiviteter.  
 
Delade meningar har därför skett angående i fall det är själva aktiviteten som är intressant 
eller om det är själva tillfredsställelsen från aktiviteten som motiverar individen (Deci & 
Ryan, 2000 s. 56). Dessa delade meningar har förekommit på grund av att själva konceptet av 
inre motivation uppstod som en reaktion på två behavioristiska teorier som dominerade den 
empiriska psykologin på 40- och 60-talet, Skinner och Huff. Där Skinner ansåg att motivation 
handlar om belöning medan Huff ansåg att att motivation handlar om psykologiska 
drivkrafter och därför började forskare undersöka hur “basic needs”, de basala behoven, 
tillfredsställs genom inre motivation (Deci & Ryan, 2000 s. 57).  
 
Deci och Ryan (2000) presenterar även underteorin till SDT som kallas Cognitive Evaluation 
Theory (CET) för att specificera faktorer i sociala sammanhang som ger variationer i inre 
motivation. Den teorin menar att interpersonella händelser som exempelvis belöningar, 
kommunikation eller feedback som leder till en känsla av kompetens kan öka den inre 
motivationen för den specifika handlingen. Den tillåter en känsla av tillfredsställelse för det 
grundläggande psykologiska behovet för kompetens (Deci & Ryan, 2000 s. 58). Dock menar 
denna teori att känslan av kompetens inte kommer öka den inre motivationen om den inte 
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följs av en känsla av autonomi. Deci och Ryan (2000) menar att för att öka och behålla den 
inre motivationen måste alltså en individ uppleva både en känsla av kompetens och att deras 
beteende är självbestämt. Dock bör understrykas att inre motivation endast förekommer om 
det finns ett inre intresse hos individerna för aktiviteterna. Det måste finnas ett inre värde och 
om detta inte finns kan CET inte appliceras (Deci & Ryan, 2000 s. 60). 
 
Inre motivation handlar om att det är själva aktiviteten som individen drivs och motiveras av 
och inte av belöningen. Det primära inom inre motivation är det behov som finns med sedan 
födseln av att känna autonomi, kompetens och samhörighet. Den inre motivationen triggas 
och ökas av känsla av självständighet och positiv återkoppling och feedback (Deci & Ryan, 
2000 s. 59). Hos en människa leder den inre motivation till bättre resultat sett från de kreativa 
och kvalitativa aspekterna och tiden det tar att utföra en uppgift beror på graden av inre 
motivation.  

3.2 Yttre motivation 
Även fast inre motivation är förekommande och en viktig del av motivation är det inte alla 
som känner sig motiverade att utföra vissa aktiviteter. Efter barndomen begränsas friheten att 
endast drivas av inre motivation då sociala roller och samhällets krav och förväntningar på en 
individ att ta sig an uppgifter eller utföra vissa aktiviteter uppkommer. Yttre motivation är när 
man drivs till att utföra en uppgift eller delta i en aktivitet för att man ska få något i utbyte 
från det och det är ofta av instrumentellt värde. De beskriver detta händelseförlopp som en 
konstruktion av en handling som gäller när en aktivitet genomförs för att uppnå separerbara 
utfall (Deci & Ryan, 2000 s. 60).  
 
Deci och Ryan (2000) förklarar vidare olika stadier av motivation och grundar dessa stadier i 
termen självbekräftelse. De menar att dessa stadier påverkas av graden av autonomi hos en 
person och ju högre grad autonomitet en individ besitter, desto mer självständig är individen. 
Det gränsar då till den inre motivationen och Deci och Ryan (2000) beskriver detta som 
internalisering och integration; 
 
“Internalization is the process of taking in a value or regulation, and integration is the process by which 
individuals more fully transform the regulation into their own so that it will emanate from their sense of self.” 
(Deci & Ryan 2000 s. 60). 
 
Deci och Ryan (2000) förklarar vidare internalisering som den process som sker då den yttre 
motivationen hos en individ övergår till en känsla av inre motivation istället. Inom 
organisationer används ofta instrumentella belöningar för att motivera och det uppmanar yttre 
motivation till arbetet. Det kan leda till att anställda inte känner samma motivation och 
engagemang för sitt arbete och reducerar känslan av att använda sin kompetens för sin 
personliga utveckling. Det SDT fokuserar på är vikten av internalisering och att på så sätt öka 
den inre motivationen genom exempelvis återkoppling eller beröm.  
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Inom SDT finns även en underteori för yttre motivation, som kallas Organismic Integration 
Theory (OIT), som introducerades för att få en mer detaljerad bild över de olika formerna av 
yttre motivation och hur dessa faktorer antingen främjar eller förhindrar internalisering och 
integration för beteenden. OIT delar upp motivation efter graden av självbestämmande som 
därefter placeras på ett kontinuum (Deci & Ryan, 2000). Till vänster på detta kontinuum 
placeras amotivation som också innehar den lägsta graden av självbestämmande.  
 
Amotivation innebär att individen inte upplever att hen har något specifikt intresse till att 
utföra handlingar eller aktiviteter, att de inte är “self-determined” (självbestämda). Den 
mittersta faktorn är yttre motivation som innefattar fyra undergrenar. Extern reglering är den 
typ av motivation som görs för att omgivningen ställer krav på oss eller att man strävar efter 
att få en extern belöning. Därefter är introjekterad reglering som innefattar att motivationen 
hos en individ grundar sig på självkänslan. Huruvida individen känner sig tvingad att agera 
på ett visst sätt kan skapa skuld och oro ifråga hos individen beroende på hur omgivningen 
bedömer en. Därefter kommer identifierad reglering som handlar om att individen vill 
identifiera sig med de handlingar som utförs då motivet till att agera anses vara individens 
egna. Den fjärde formen av yttre motivation är integrerad reglering som innefattar att 
individen rannsakar sig själv för att ens normer och värderingar för ett agerande är i linje med 
ens egna värderingar och normer. Den sista formen av OIT på kontinuumet är inre motivation 
som då har den högsta graden av självbestämmande (Deci & Ryan, 2000 s. 61). Figuren 
nedan redogör på ett övergripande sätt hur inre och yttre motivation delas upp.  
 
Figur 2. Amotivation, Yttre motivation och inre motivation 

 
Källa: Deci & Ryan, 2000 
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Vidare menar Deci och Ryan (2000) att processen för internalisering är viktig för 
utvecklingen för sociala värderingar och regleringar som kontinuerligt internaliseras över 
tiden hos en individ. Dock menar de att man inte behöver genomgå varje steg av 
internaliseringen, utan man kan anta en ny beteendereglering när som beroende på tidigare 
erfarenheter eller andra faktorer (Deci & Ryan 2000 s. 63).  
 
Eftersom yttre motivation handlar om externa faktorer som påverkar och motiverar individen 
är en av de viktigaste anledningarna till hur individer beter sig grundat i hur man värderar 
andra människor, exempelvis familj, en grupp eller liknande som man känner en anslutning 
till. Deci och Ryan (2000) menar att för att individer ska känna yttre motivation och för att 
kunna underlätta internaliseringen måste en känsla av att samhörighet finnas, vilket de kallar 
“relatedness” (Deci & Ryan 2000 s. 64). Den andra faktorn Deci och Ryan (2000) redogör för 
är upplevd kompetens, för att kunna uppnå yttre motivation, om ett specifikt mål måste 
individen känna sig effektiv med respekt till det, och därför stödjer kompetens underlättandet 
av internaliseringen. Enligt SDT kan en reglering som blivit internaliserad endast inledas och 
detta kan lämna individer tillfredsställda när det gäller behoven kompetens och samhörighet.  
 
Dock uttrycker Deci och Ryan (2000) att om en reglering endast inleds, känner inte 
människor att de har självbestämmande och därför menar de att autonomi också underlättar 
internaliseringen och det är den viktigaste faktorn för att en reglering ska bli integrerad och 
inte endast inledas. För att helt internalisera en reglering och då bli självbestämmande måste 
människor inse och förstå dess värde vilket görs genom miljöer som ger stöd till kompetens, 
samhörighet och autonomi (Deci & Ryan 2000 s. 64).  
 
Det här kapitlet har behandlat Deci & Ryans (2000) Self Determination Theory som 
innefattar inre och yttre motivation samt de tre motivationsfaktorerna Autonomi, Kompetens 
och Samhörighet. Figur 2 förklarar hur graden av självbestämmande förhåller sig utifrån 
motivation och de begrepp som förklaras i den kommer vidare användas i diskussionen.  

4. Metod 

 
I det här avsnittet kommer datamaterialet som använts i den här studien att presenteras samt 
tillvägagångssättet som använts vid bearbetning av datamaterialet. Datasetet till den här 
kvantitativa studien har hämtats från ISSP och frågor gällande arbetstrivsel har bearbetats. 
För att besvara frågeställningarna har de olika generationer som är aktiva på arbetsmarknaden 
idag studerats för att ta reda på hur de förhåller sig till arbetstrivsel och arbetsmotivation.  

4.1 Datainsamling och deltagare 

Datan som används i denna studie har samlats in från undersökningen gjord av International 
Social Survey Programme (ISSP) från 2015 “ISSP 2015 - Work Orientations IV”. ISSP 
samlar in data från hela världen och har som mål att samla in data för ämnen med 
sociopolitiskt bakgrund. Enkäterna har genererat data från hela världen och varje år skickas 
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nya, uppdaterade enkäter ut samt nyskapade enkäter för att använda nya teman (ISSP, 2015). 
Den enkät som används i den här studien är den senaste enkäten för temat arbetsförhållanden.  
 
ISSP 2015 - Work Orientations IV har skickats ut till sammanlagt 38 länder men de enkätsvar 
som har använts i den här studien kommer från 1162 respondenter från olika delar i Sverige. 
Respondenternas minimiålder är 18 år och medelåldern för respondenterna var 52 år. Det var 
552 män och 610 kvinnor som deltog i studien varav 490 arbetar inom offentlig sektor och 
581 inom privat sektor. Den procentuella svarsfrekvensen för respondenterna är 61,1 % och 
urvalet har skett genom ett obundet slumpmässigt urval. Det som krävs att ha i åtanke vid 
kvantitativa undersökningar är att medräkna de bortfall som uppkommer. Då det är 
respondentens egen tolkning av frågorna samt om frågorna ska besvaras eller ej, kan en del 
av frågorna väljas att lämnas obesvarade. Det leder till bortfall och det är även det som är den 
största problematiken samt begränsningen med enkäter (Bryman, 2013, s. 231). Bortfall kan 
vara en stor andel av osäkerheten kring resultatet och därför är det viktigt att veta hur stort 
bortfallet är i relation till svarsfrekvensen (Djurfeldt et al. 2003 s. 112). Eftersom 
svarsfrekvensen för denna studie är hög, minskar dock osäkerheten. 
 
För att kunna ta reda på vilken generation som trivs bäst på sin arbetsplats har vi medräknat 
alla respondenter vars födelseår faller inom de generationsindelsningar som använts i den här 
studien (år 1946 - år 2000). Alltså väljs de respondenter bort från urvalet som föddes år 1945 
och tidigare. Totalt uppgick det antalet till 90 respondenter. Den totala antalet respondenter 
blir därför 1072. Enkäten skickades ut till 3000 slumpmässigt utvalda respondenter från hela 
landet (ISSP, 2015).            

4.2 Utvalda frågor i enkäten  

Enkäten består av 92 olika frågor som berör arbetsrelaterade frågor samt attityder gentemot 
arbetet och vad som kan vara bakomliggande orsaker till dem. Utöver valet att bara bearbeta 
data från Sverige har vi valt de frågor som är relevanta för denna studie. Frågorna som 
använts i den här studien valdes ut då de var de enda frågorna i enkäten som mätte 
arbetstrivsel, nöjdhet på arbetsplatsen samt vad som motiverar till arbete. Dessa frågor valdes 
ut för att kunna få information gällande frågeställningarna som valts att besvaras. Då en fråga 
mätte vilken sektor man arbetar i valdes den att tas med då det uppfattades intressant att 
undersöka och bidra till kunskap. För att ta reda på inom vilken sektor trivselfaktorn är högst 
kombineras frågan om arbetstrivsel samt arbetsmotivation med huruvida man arbetar inom 
offentlig eller privat sektor att tas med. Frågorna som använts från enkäten besvaras inte 
direkt efter varandra då de har nummer 2, 23, 24 och 59 vilket är värt att nämna då de första 
frågorna som mäter trivsel och motivationsfaktorer bevaras tidigt i enkäten vilket då kan 
förmodas att respondenten fortfarande svarar alert. Fråga 59 behandlar om man arbetar inom 
offentlig eller privat sektor vilket inte kräver någon reflektion för respondenten och det gör 
därför ingenting att den frågan är placerad långt bak i enkäten.  
 
Frågorna nedan ligger till grund för undersökningen. Det som dock ska tilläggas är att Fråga 
2 är den som studien främst kommer grundas på. Det är den frågan som kommer att kopplas 
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samman med det teoretiska ramverket då den innehåller flera underfrågor som i sin tur har 
operationaliserats genom SPSS till teorin. Fråga 23 och 24 bidrar till ökad förståelse för 
studiens syfte då det bidrar till en helhetsförståelse. Fråga 23 har använts för att ta reda på hur 
de olika generationerna trivs genom att de har kunnat svara enligt en intervallskala.  
  
Fråga 23: Hur nöjd är du med ditt arbete. Svarsskalan går från Helt nöjd - Helt missnöjd. 
 
Fråga 2: Hur viktigt du själv anser att vart och ett av följande är i ett arbete. Svarsskalan för 
varje alternativ går från Mycket viktigt - Inte alls viktigt. 
 
“arbetssäkerhet”, “hög inkomst”, “goda karriärmöjligheter”, “intressanta arbetsuppgifter”, 
“ett arbete där man får arbeta självständigt”, “ett arbete där man kan hjälpa andra människor”, 
“ett arbete som är nyttigt för samhället”, “ett arbete där man kan styra sina arbetstider”, “ett 
arbete som innebär personlig kontakt med andra människor”. 
 
Fråga 24. Svarsalternativen går mellan instämmer starkt - tar starkt avstånd 
 
“Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att hjälpa det företag eller den organisation 
där jag arbetar att bli framgångsrikt”,  “Jag är stol över att arbeta för mitt företag/min 
organisation”, “Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön, skulle jag tacka nej 
och fortsätta arbeta för min nuvarande organisation”. 
  
Fråga 59. Arbetar du för en offentlig eller privat arbetsgivare? 
      
(ISSP, 2015). 

4.3 Bearbetning av data 
Inledningsvis valde vi bort alla länder i datasetet förutom Sverige genom att studera vilken 
kod i datasetet Sverige hade. I det här faller betyder Sverige 752 på “data view” i SPSS. Då 
vår frågeställning utgår ifrån hur svenskar generellt trivs på arbetsplatsen undersökte vi först 
hur alla respondenter i Sverige hade svarat, utan att dela in i generationer. För att kunna 
anpassa resultatet efter våra frågeställningar delade vi därefter in respondenterna efter 
respektive generationer. Genom att skapa en ny variabel som vi kallade “Generationer” blev 
detta möjligt och det gjordes genom att gå in på “transform”, “recode into different 
variables”. Därefter tog vi variabeln ålder och ändrade värdet genom att bestämma de olika 
åldersspann som bestämmer vilken generation respondenten tillhör i “range”. Då 
respondenterna har utgett vilken ålder de har konverterade vi födelseåren som bestämmer de 
olika generationerna till ålder. 
 
För att ta reda på hur svenskar trivs på sitt arbete använde vi oss av en enkätfråga som lydde;  
“hur nöjd man var med sitt arbete”, som hade 7 stycken svarsalternativ. Genom att kombinera 
denna med den nya variabeln “Generationer” kunde korrekt data avläsas för varje generation 
för att sedan kunna kopplas till den valda frågeställningen. Detta gjordes genom en 
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frekvenstabell i statistikprogrammet SPSS. Genom att göra denna typ av tabell får man en 
lättöverskådlig bild hur de olika generationerna trivs på sin arbetsplats.  
 
För att bearbeta datan har statistikprogrammet SPSS använts. SPSS gör det möjligt att 
analysera och hantera olika dataset och det har genomförts i olika steg för att möjliggöra att 
frågeställningarna besvaras. För att ta reda på hur de olika generationerna trivs på sin 
arbetsplats användes fråga 2 i enkäten. Den frågan har 9 underfrågor som fungerar som 9 
olika variabler. När man hanterar flera variabler bör en faktoranalys genomföras för att 
undersöka om det finns variabler som korrelerar med varandra. Enligt Pallant (2016, s.108) 
visar en faktoranalys genom samband mellan olika variabler huruvida variablerna har 
potentiella bakomliggande faktorer som ligger grund för vad variablerna visar. 
Faktoranalysen möjliggör då att man analyserar de bakomliggande faktorerna istället för att 
studera de enskilda variablerna. I den här undersökningen studeras då de nio olika variablerna 
i fråga 2 för att se om några av dem korrelerar för att hitta några bakomliggande faktorer.  
 
En faktoranalys tar även fram det så kallade Eigenvärdet för datamaterialet. Ju högre 
Eigenvärdet är desto mer förklarar den variationen som uppkommer i datamaterialet. 
Statistiskt sett brukar man bara ta med faktorer som har ett Eigenvärde över 1 vilket i det här 
fallet blev tre av de nio faktorerna. Hur stor andel procent av variansen visar hur stor 
variation som förklaras av faktorerna. Procentsatsen för de faktorerna som används i studien 
bör förklara 60 % av variationen för att förklara variationen på ett trovärdigt sätt. Den första 
faktorn förklarar ca 31 % av variationen, den andra 16%, den tredje 13 % vilket totalt blir 
60%. 
 
Faktoranalysen har genererat 3 stycken faktorer med ett Eigenvärde över 1. Genom att 
studera faktorladdningarna får man information om variabeln är accepterad och då innehar en 
positiv korrelation. För att på ett adekvat sätt kunna bestämma vilka variabler som accepteras 
i den här studien användes .5 som gräns för faktorladdningen (Pallant, 2016). Då fler 
variabler gör att risken för fel minskar menar Pallant (2016, s. 108) att en faktoranalys tillåter 
att fler variabler komprimeras för att lättare kunna hantera dem. Genom undersökningens 
teori förmodas att några av variablerna skulle kunna komprimeras och faktorladdningarna 
bestämmer om det är möjligt.  
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Tabellen nedan presenterar de relevanta siffror som studien fortsättningsvis grundar sig på.  
 
Tabell 2. Faktoranalys för hur de olika generationerna värderar sitt arbete

 
          Komponent

 
     1     2    3 

 
Fråga 
2a)   ,471  -,453  ,389 
2b)   -,0,21  ,110  ,840 
2c)   ,130  ,226  ,758 
2d)   ,293  ,567  ,212 
2e)   ,211  ,747  ,015 
2f)   ,855  ,140  -,005 
2g)   ,821  ,087  ,057 
2h)   ,023  ,658  ,248 
2i)   ,655  ,241  ,083 

 
Eigenvalue  2,779  1,442  1,198   
% av variansen  30,882  16,026  13,310   = 60,218  

 
Källa: ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om arbeten och arbetslivet? 
https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 
 
Faktorladdningarna visar att det är möjligt att komprimera fråga f, g och i, fråga d, e och h 
samt fråga b och c då alla dessa variabler har faktorladdning över .5 samt att det är möjligt 
grundat på den teori som används. Fråga f,g och i handlar om kontakt och att hjälpa andra 
människor samt gör nytta för samhället vilket kan anses korrelera med samhörighet. Fråga d, 
e och h handlar om frågor om autonomi genom intressanta arbetsuppgifter och 
självständighet. Fråga b och c behandlar kompetens genom att hög inkomst och 
karriärmöjligheter har en godkänd faktorladdning. Då fråga a inte har en faktorladdning över 
.5 valdes den att uteslutas ur studien.  
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Följande figur visar hur studien byggdes upp grundat på faktoranalysen kombinerat med 
teorin.  
 
Figur 3. Indelning av motivationsfaktorer 
 
 

 
 
 
 
Skapandet av index 
 
För att ta reda på hur de olika generationerna besvarade frågorna skapades ett index. Ett index 
tillåter summering av de olika värdena för flera variabler och skapar en totalsumma. De olika 
svaren i underfrågorna summerades till ett index som möjliggör en helhetsbild av resultatet. 
Då de olika underfrågorna har svarsalternativ där det första svarsalternativet representerar det 
mest positiva och det sista alternativet representerar det mest negativa är det viktigt att ta i 
beaktning. Därför motiveras det i de olika resultatdelarna för respektive fråga så att 
medelvärdet inte misstolkas. När vi nedan i resultatdelen refererar till ett högt medelvärde 
betyder det alltså att det är negativt jämför med ett lågt medelvärde som är positivt eftersom 
svarsalternativen går från positivt till negativt.  

4.4 Studiens tillförlitlighet 

4.4.1 Validitet 

Djurfeldt et al. (2003) beskriver en studies validitet genom om frågorna mäter det som avses 
att mätas och att validiteten behandlar giltigheten för det som mäts. Frågorna som ställs ska 
vara grund för att besvara frågeställningen. En utmaning gällande säkerställandet av en hög 
validitet är operationaliseringen av frågorna i studien. I den här studien har frågorna 
operationaliseras efter teorin som använts i studien för att stärka validiteten. Enkäten från 
ISSP inom temat “Work orientations” skickades ut första gången i Sverige 1987. Sedan dess 

Generation Y 
 
Generation X 
 
Baby Boomers 

    Kompetens 

     Autonomi 

    Samhörighet 
f - hjälpa andra människor 
g - göra nytta för samhället 
i - personlig kontakt med andra 

e - arbeta självständigt 
d - intressanta arbetsuppgifter  
h - styra sina arbetstider  

b - hög inkomst 
c - goda karriärmöjligheter 
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har enkäten omformulerats något och även skickats ut 1997, 2005 och 2015. Eftersom detta 
är en redan beprövad enkät minskar risken för en låg validitet. Huruvida undersökningen går 
att generalisera till en större population mäter den externa validiteten. Enkäten har skickats ut 
genom ett slumpmässigt obundet urval vilket resulterade i ett dataset som är beprövat på en 
stor population, samt under olika år, och det gör att studien har en hög extern validitet.  

4.4.2 Reliabilitet 

Gällande studiens reliabilitet förklarar Djurfeldt et al. (2003) att det grundar sig på hur pass 
tillförlitliga frågorna i enkäten är men även om det skulle bli samma resultat om studien 
skulle replikeras. Replikation innebär upprepning och handlar om att återupprepa en 
undersökning och även dess resultat som andra forskare har kommit fram till, detta görs 
exempelvis om det finns misstankar om att det ursprungliga resultatet är fel (Bryman, 2013, 
s. 49).  
 
Beroende på vilket mätinstrument som används påverkas reliabiliteten då det är olika faktorer 
som spelar in vid datainsamling. Den här studiens reliabilitet har stärkts genom att 
dokumentera de steg som har genomförts vid hantering och analys av datasetet för att på ett 
tydligt sätt kunna hjälpa läsaren att förstå tillvägagångssättet. Då det dataset som används 
utgår från en standardiserad enkät som skickats ut flera gånger tidigare ger det ytterligare 
styrka till reliabiliteten för studien.  
 
För att styrka reliabiliteten ytterligare mäts studiens Cronbach’s alfa (α). För att studien ska 
ha en godtagbar reliabilitet bör α vara omkring 0.7. Det som påverkar värdet av α är hur 
många variabler som ingår i studien då ju fler variabler som förekommer, desto högre blir 
värdet för α.  
 
Tabell 3. 

 
Cronbach’s Alfa: Hela fråga 2 

 
N  9 
α   .72 

 
Källa: ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om arbeten och arbetslivet? 
https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 
 
De åtta olika faktorerna som användes i faktoranalysen hade ett α-värde på .72 vilket anses 
godtagbart. Då α -värdet för alla underfrågor var godtagbart valdes hela frågan att användas 
som underlag för att mäta arbetsvärderingar. När underfrågorna sedan kategoriserades till 
Kompetens, Autonomi och Samhörighet genomfördes ytterligare ett test för att mäta α-värdet. 
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De två olika faktorerna som användes för att mäta Kompetens i faktoranalysen hade ett α-
värde på .61 vilket anses vara något svag reliabilitet. De tre olika faktorerna som användes 
för att mäta Autonomi i faktoranalysen hade ett α-värde på .57 vilket även det anses vara 
något lågt. De tre olika faktorerna som användes för att mäta Samhörighet i faktoranalysen 
hade ett α-värde på .75 vilket anses vara en godtagbar reliabilitet.  

4.4.3 Motivering till låg reliabilitet för två av kategorierna 

Då faktoranalysen resulterade i faktorladdningar som möjliggjorde att underfrågorna kunde 
normeras valdes de olika kategorierna Kompetens, Autonomi och Samhörighet att 
fortsättningsvis ligga grund för indelningarna av arbetsvärderingar. Kompetens och 
Autonomi hade en något låg α-värde men det teoretiska ramverket tillåter denna indelning då 
bakomliggande förklaringar till de olika kategorierna hör ihop med vad de olika frågorna 
tenderar att mäta. 

4. 5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har tagit fram fyra etiska huvudkrav som ska finnas med och följas för att 
kunna skydda de deltagare som är med i någon form av samhällsvetenskaplig eller 
humanistisk forskning. Dessa krav benämns som informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och dessa togs fram 2002. Från enkäten som 
använts i den här studien har informationsbrevet studerats för att se att enkäten är i linje med 
Vetenskapsrådets krav. 
 
Informationskravet är till för att se till att deltagaren blir informerad av forskningsprojektet 
och dess villkor. Det ska tydligt framgå att det är frivilligt för deltagaren att besvara 
undersökningen samt ytterligare information för att deltagaren ska vara medveten om vilka 
andra faktorer som kan påverka deltagandet (Vetenskapsrådet 2002). Informationsbrevet i 
studien från ISSP 2015 beskriver tydligt att deltagandet är frivilligt för de som vill var med i 
studien.  
 
Gällande samtyckeskravet handlar det om att deltagaren själv ska vara den som bestämmer 
om hen vill delta i studien (Vetenskapsrådet 2002). Även detta beskrivs tydligt i ISSP 2015 
där även bortfall beskrivs för att uppmana deltagarna att ändå besvara studien då uteblivna 
svar ger ett mindre reellt resultat för studien.  
 
Konfidentialitetskravet gäller anonymiteten för deltagarna i studien, deras rätt att förbli 
anonyma i sina svar (Vetenskapsrådet 2002). Genom att bevara personuppgifterna till 
deltagarna på ett säkert sätt som endast behöriga kan komma åt följs kravet. I ISSP 2015 
sparades inte den personliga informationen för deltagarna och anonymiteten är då säkerställd 
för deltagarna.  
 
För att följa nyttjandekravet ska materialet endast få användas i forskningssyfte där den som 
ska ta del av materialet måste ansöka från behörig ägare till materialet (Vetenskapsrådet 
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2002). När ISSP ger ut materialet måste man ansöka om informationen genom att förklara sitt 
syfte till materialet då materialet bara ges ut i forsknings- eller utbildningsrelaterade studier.  
 
Då ISSP 2015 följer dessa fyra etiska huvudkrav från Vetenskapsrådet är det en pålitlig enkät 
som har legat grund för den här studien.  

5. Resultat 
 
Syftet med studien var att ta reda på huruvida olika generationer motiveras och värderar sitt 
arbete och om det finns någon skillnad mellan generationerna gällande arbetstrivsel och 
arbetsmotivation. Genomgående för de tabeller som kommer att presenteras är att resultaten 
är indelade utifrån de olika generationsgrupperna. För att tydliggöra de olika 
generationsindelningarna kommer en frekvenstabell av detta presenteras. Därefter tas 
resultatet från den första frågan upp, hur nöjda de olika generationerna är med sitt arbete. 
Därefter redovisas medelvärdesanalys samt Anova som visar hur de olika generationerna 
förhåller sig till de tre motivationsfaktorerna kompetens, autonomi och samhörighet, som 
presenterades i det teoretiska ramverket och hur de förhåller sig statistiskt signifikant. 
Avslutningsvis återges resultaten från de kompletterande frågor som hämtats från datasetet 
för att ytterligare ge styrka till de tre motivationsfaktorerna som studien grundar sig på. 
Genomgående i presentationen av resultatet är att svarsskalorna för frågorna går från starkt 
till svagt. Detta betyder exempelvis att 1 är starkast och 5 är svagast, vilket gör att ju lägre 
medelvärde är, desto starkare instämmer respondenten. Detta är viktigt att ha i åtanke när 
resultatet tolkas genom tabellerna. 
 
Nedan följer en tabell som visar de generationsavgränsningar som har gjorts och hur dessa är 
kodade till nya variabler, då Generation Y är 1, Generation X är 2 och Baby Boomers är 3 
samt vilka åldrar respektive generation innehåller. Den visar även hur många respondenter 
från varje generation som har medverkat i studien.  
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Tabell 4. Generationsindelning av respondenterna 

 
 
Variabel        Generation   Åldersspann   Antal 

 
1  Generation Y   18-36    226 
2  Generation X   37-53    369 
3  Baby Boomers   54-74    477 

 
Total          1072 
Bortfall         90 
Total inklusive bortfall       1162 

 
Källa: ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om arbeten och arbetslivet? 
https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 
 
Varför grupperna varierar kan bero på många faktorer, exempelvis hur många barn som föds 
ett år, vilket skulle kunna vara förklaringen att Baby Boomers har den största andelen av 
enkätsvar, eller hur stora åldersspannen är, där exempelvis Generation X har 16 år och Baby 
boomers har 20 år.  

5.1 Medelvärdesanalys 
Hur trivs anställda i Sverige på sitt arbete i dagsläget? 
 
Tabell 5. Medelvärde för arbetstrivsel i Sverige (fråga 23).  
Svarsskala: 1 = Helt nöjd - 7= Helt missnöjd. 

 
Antal respondenter  735 
Medelvärde   2,78   

 
Källa: ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om arbeteen och arbetslivet? 
https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 
 
För att få en överblick om hur arbetstrivseln ser ut i Sverige räknades medelvärdet ut utifrån 
enkätfrågan Hur nöjd är du med ditt arbete? Som nämnt ovan går svarsskalan från 1-7 och 
därmed betyder det att ju lägre medelvärde desto mer instämmer respondenten, som visade att 
det är få av svenskarna som känner sig helt nöjda på arbetsplatsen och med sitt arbete. Vidare 
visas att den generella trivseln ändå är hög i Sverige, då flest respondenter svarade “mycket 
nöjd” eller “ganska nöjd” på frågan och det är väldigt få som har svarat “helt missnöjd”.  
 
Då denna studie ämnar att jämföra de olika generationerna och om de skiljer sig åt, räknades 
medelvärdet därefter ut för arbetstrivsel för respektive generation.  
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Tabell 6. Medelvärde för hur generationerna trivs i Sverige (fråga 23).  
Svarsskala: 1 = Helt nöjd - 7= Helt missnöjd. 

 
 
Generation Y      2.91    
 
Generation X      2,79    
 
Baby Boomers     2,68       
 

 
Källa: ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om arbeteen och arbetslivet? 
https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 
 
Genom tabellen ovan kan utläsas respektive medelvärde för generationerna. Här kan utläsas 
att Baby Boomers har lägst medelvärde, eftersom svarsskalan går från 1 till 7 där 1 är “helt 
nöjd” är det den generation som svarat högst på svarsskalan och 7 är “helt missnöjd”. 
Därefter kommer Generation X och till sist Generation Y. Medelvärdet ligger mellan 
svarsalternativen “helt nöjd” och “ganska nöjd” för alla generationer men Generation Y är 
den generation vars svar ligger närmast “ganska nöjd” och det kan därför utläsas en liten 
skillnad mellan Baby Boomers och Generation Y.  
 
Vidare genomfördes en anova för att se om det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan 
de olika generationerna i fråga om hur de trivs på sina arbetsplatser i Sverige. Pallant (2016) 
beskriver anova som ett verktyg för medelvärden för två eller fler grupper och hur dessa 
förhåller sig till varandra när man studerar en fråga. Resultatet visade F (2, 729) = 1.74, p 
=.176 vilket innebär att det inte fanns en statistisk signifikant skillnad. Trots att medelvärdena 
skiljer sig kan ingen statistiskt signifikant skillnad urskiljas.  
 
Hur motiveras anställda i Sverige på sitt arbete i dagsläget?  
 
Motivationsfaktorerna kompetens, autonomi och samhörighet skapades genom att para ihop 
svarsalternativen med relevant begrepp. Följande uppdelning framkom; kompetens har 
svarsalternativ B (hög inkomst) och C (karriärmöjligheter), autonomi har D (intressant 
arbetsuppgifter), E (självständigt arbete) och H (bestämmande av arbetstider), samhörighet 
har I (personlig kontakt), F (möjlighet att hjälpa andra) och G (nyttigt arbete för samhället).  
 
För att ta reda på hur svenskar generellt motiveras räknades medelvärdet ut för de olika 
kategorierna och då uppkom följande; kompetens hade 2,34, autonomi hade 1.93 och 
samhörighet hade 2,16. Det kan utläsas att svenskar generellt motiveras av kategorin 
autonomi eftersom ju lägre medelvärde desto starkare instämmer respondenten till frågan.  
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Tabell 7. -  Medelvärdesanalys. Hur respondenterna i Sverige på en skala 1-5 värderar 
de olika motivationsfaktorerna. Svarsskala: 1 = Mycket viktigt - 5= Inte alls viktigt.  

 
   Kompetens       Autonomi      Samhörighet 
 
Total       2,34    1,93    2,16 

 
Källa: ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om arbeten och arbetslivet? 
https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 
 
Därefter undersöktes om det skulle bli samma resultat om man delade in respondenterna i de 
olika generationerna. Detta är av intresse för att se om autonomi är den största 
motivationsfaktorn då den faktorn har lägst medelvärde vilket innebär att det är den största 
motivationsfaktorn eftersom svarsskalan går från 1-5, där 1 är “mycket viktigt” och 5 är “inte 
alls viktigt”. I tabellen nedan visas de olika generationernas medelvärden kring 
arbetsvärderingar, där minimivärdet är 0 (helt nöjd) och maxvärdet är 1 (inte alls nöjd). Detta 
gjordes genom en Anova och eftersom det är tre stycken generationer som behandlas i denna 
undersökning var det därför relevant att göra en Anova. Resultatet visar hur generationerna 
förhåller sig till Deci och Ryans (2000) Self- Determination theory, mer specifikt begreppen 
kompetens, autonomi och samhörighet.  
 
Tabell 8. Medelvärdesanalys. Hur generationerna på en skala 1-5 värderar de olika 
motivationsfaktorerna. Svarsskala: 1 = Mycket viktigt - 5= Inte alls viktigt.  
 

 
 
   Generation Y       Generation X   Baby Boomers 
 
Kompetens      2,23    2,36    2,45 
 
Autonomi      2,03    1,83    1,94 
 
Samhörighet      2,17    2,17    2,15 
 

 
 
Källa: ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om arbeten och arbetslivet? 
https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 
 
I tabell 10 framgår olika trender bland generationerna när det gäller kompetens, autonomi och 
samhörighet. Om man först studerar varje kategori för sig jämfört med de tre generationerna 
har Generation Y har lägst medelvärde när det gäller kategorin kompetens om man jämför 
med Baby Boomers som har högst, vilket då betyder att Generation Y värderar kompetens 
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högst av de tre generationerna. Detta är på grund av den vända svarsskalan där 1 är “mycket 
viktigt” och 5 är “inte alls viktigt”. När det gäller autonomi har Generation Y högst 
medelvärde och Generation X lägst vilket betyder att Generation Y värderar autonomi lägst 
och Generation X högst. Samhörigheten skiljer sig ytterst lite mellan generationerna, det 
finns ingen signifikant skillnad generationerna emellan. Om man sedan jämför varje enskild 
generation med de tre kategorierna kompetens, autonomi och samhörighet kan utläsas att 
bland alla generationer är autonomi den största motivationsfaktorn.  
 
Sedan gjordes en anova för att se om det fanns några statistiskt signifikanta skillnader. Det 
som hittades var; Kompetens, F (2, 1056) = 7.41, p =.001), vilket visar att det finns statistiskt 
signifikant skillnad mellan generationerna. Autonomi, F (2, 1057) = 9.67, p =.000) även 
denna motivationsfaktor visar en statistiskt signifikant skillnad mellan generationerna. Till 
sist visade Anova för Samhörighet, F (2, 1057) = 0.13, p =.882), som då inte visade någon 
statistiskt signifikant skillnad mellan generationerna. 
 
Genom ett post-hoc test kunde det sedan utläsas exakt mellan vilka grupper det skiljer sig 
signifikant. Där framgår att det fanns signifikanta skillnader mellan Generation Y och 
Generation X, (p =.031), och mellan Generation Y och Baby Boomers, (p =.000),  när det 
gällde motivationsfaktorn kompetens. Skillnaden mellan Generation X och Baby Boomers är 
inte statistiskt signifikant, (p =.068). Vidare visade det sig att det fanns signifikanta skillnader 
när det kom till autonomi för alla generationer. Mellan Generation Y och Generation X blev 
det (p =.000,  mellan Generation Y och Baby Boomers (p =.044) och mellan Generation X 
och Baby Boomers (p =.004). När det gällde samhörighet fanns det inga signifikanta 
skillnader mellan någon av generationerna då signifikansvärdet var betydligt högre än (p 
=.05).  
 
Tabell 9. Korrelationstabell mellan trivsel och motivation 
 

 
     Kompetens      Autonomi       Samhörighet 

 
Fråga 23.  
Hur nöjd är du med ditt arbete?     -.03                .05  .12 
 
Sig.         .384   .178  .001 

 
Källa: ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om arbeten och arbetslivet? 
https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 
 
Korrelationer är signifikanta på nivå 0.05 vilket innebär att det inte är ett slumpmässigt 
resultat. Trivsel korrelerar ej med kompetens då resultatet visar p =.384 samt ej med 
autonomi då resultatet visar på p =.178. Det trivsel visar sig korrelerar signifikant med är 
samhörighet då resultatet visar på p =.001.  
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Tabell 10. Medelvärdesanalys. Hur generationerna förhåller sig till sitt 
företag/organisation. Svarsskala: 1 = Instämmer starkt - 5= Tar starkt avstånd. 
 
a - Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att hjälpa det företag eller den 
organisation där jag arbetar att bli framgångsrikt 
 
b - Jag är stolt över att arbeta för mitt företag/min organisation 
 
c- Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön, skulle jag tacka nej och fortsätta 
arbeta för min nuvarande organisation 
 

 
   Generation Y       Generation X  Baby Boomers 
Fråga A      2,53    2,54    2,62 
 
Fråga B      2,25    2,29    2,29 
 
Fråga C           3,88    3,62    3,34 

 
Källa: ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om arbeten och arbetslivet? 
https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 
 
Generation Y och Generation X är inställda på att arbeta något hårdare än Baby Boomers 
som har ett något högre medelvärde vilket indikerar på att de inte vill arbeta extra hårt för att 
hjälpa företaget, eftersom svarsskalan går från 1-5 där 1 är “instämmer starkt” och 5 är “tar 
starkt avstånd”. 
 
Generation Y är stoltare än vad Generation X och Baby Boomers är när det gäller att arbeta 
för sin organisation då deras svarsfrekvens har ett lägre medelvärde jämför med de andra 
generationerna.  
 
Baby Boomers är de som har högst svarsfrekvens gällande att de instämmer starkt/instämmer. 
Generation Y har högst andel som svarar likgiltigt i den här frågan och även högst andel som 
tar avstånd, alltså att de skulle stanna på den nuvarande organisationen oavsett en potentiell 
högre lön.  
 
En Anova genomfördes för att ta reda på om det fanns några signifikanta skillnader och den 
enda signifikanta skillnaden mellan generationerna var för samhörighet (p =.000). 
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Finns det en skillnad mellan anställdas trivsel beroende på om de arbetar inom offentlig eller 
privat sektor? 
 
Tabell 11. Medelvärde för hur respondenter i offentlig och privat sektor trivs på sitt 
arbete. Svarsskala: 1 = Helt nöjd - 7= Helt missnöjd. 
 

 
    Offentlig sektor     Privat sektor 

 
Medelvärde för    2,75    2,8  
trivsel 
 
Svarsfrekvens   319    399 

 
Källa: ISSP 2015 – Vilka är dina åsikter om arbeten och arbetslivet? 
https://dbk.gesis.org/DBKsearch/SDESC2.asp?no=6770&tab=3&db=E 
 
Precis som för tidigare tabeller går svarsskalan från 1 som högsta värde då det innehar värdet 
“helt nöjd” till det lägsta 7 som är att vara “helt missnöjd”. Svarsfrekvensen var nästintill en 
fjärdedel högre för respondenterna inom den privata sektorn jämfört med den offentliga 
sektorn. Resultatet tolkas därför som snarlikt då det endast skiljer 0,05 i medelvärde mellan 
de två olika sektorerna. Därefter gjordes en Anova som visade att det inte fanns en statistisk 
signifikant skillnad mellan den privata och offentliga sektorn när det gällde arbetstrivsel (p 
=.578).  
 
Sedan genomfördes en korstabell för att kunna utläsa hur de olika sektorerna svarade på vad 
som de värderar i arbetet efter de olika motivationsfaktorerna Kompetens, Autonomi och 
Samhörighet. Den privata sektorn hade Kompetens och Autonomi som de högsta faktorerna 
och den offentliga sektorn visade sig värdera Samhörighet högst. Därefter gjordes en Anova 
för att ta reda på om det fanns några signifikanta skillnader mellan motivationsfaktorerna och 
de olika sektorerna. Resultatet visade att Samhörighet var den enda motivationsfaktorn som 
hade en signifikant skillnad för de olika sektorerna (p =.000). 

6. Analys och diskussion 

 
Frågeställningarna som studien grundar sig på är “Hur trivs anställda i Sverige på sitt arbete i 
dagsläget? Skiljer det sig mellan olika generationer?”, “Hur motiveras anställda i Sverige till 
arbete i dagsläget? Skiljer det sig mellan olika generationer?”, “Finns det en relation mellan 
vad som motiverar individer på sitt arbete och hur de trivs?” samt “Finns det skillnad mellan 
anställdas trivsel beroende på om de arbetar i offentlig eller privat sektor?”. Den teoretiska 
begreppsram som använts är Deci och Ryans Self Determination Theory från 2000 (SDT), 
som delar upp motivation efter inre och yttre motivation samt graden av självbestämmande. 
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Ytterligare områden som bearbetas inom SDT är de basala behoven för kompetens, autonomi 
och samhörighet och hur de spelar stor roll för en individs motivation. Kapitlet nedan inleds 
med att se över eventuella mönster för de olika generationerna i hur de trivs på 
arbetsmarknaden. Resultatet från de besvarade frågorna har delats upp efter kompetens, 
autonomi och samhörighet samt efter de olika generationerna som studerats. Grundat på de 
fynd och trender som visats i resultatdelen kommer analyskapitlet behandla de skillnader och 
likheter som framkommit mellan generationerna och om det finns någon generation som 
uppfattas ha högre nivå av arbetstrivsel samt arbetsmotivation.  

6.1 Indelning av generationerna utifrån SDT 
Efter att ha studerat teorin och de tre underkategorierna av motivation enligt SDT har  
Kompetens, Autonomi och Samhörighet sammankopplats med delfrågorna i Fråga 24. 
Kompetens hörde enligt faktoranalysen ihop med frågor som mätte hög lön och 
karriärmöjligheter samt yttre motivation. På teoretisk grund har underfrågan “om jag erbjöds 
ett annat arbete med avsevärt högre lön, skulle jag tacka nej och fortsätta arbeta för min 
nuvarande organisation” därför kopplats samman med Kompetens. Eftersom Kompetens 
innebär behovet av att kontrollera sin situation och omgivning samt sin framgång är det 
ytterligare ett argument till att den här frågan kopplas samman med Kompetens. Tidigare 
forskning pekar även på att yttre motivation grundar sig i faktorer som hög lön och 
karriärmöjligheter.  
 
Utifrån faktoranalysen normerades frågor som mätte att arbeta självständigt och att kunna 
styra sina arbetsuppgifter och arbetstider till Autonomi. Underfrågan “jag är villig att arbeta 
hårdare än jag behöver, för att hjälpa det företag eller den organisation där jag arbetar att bli 
framgångsrikt” kopplades ihop med Autonomi för att det behandlar att man gör ett val för att 
arbeta hårdare eller inte. Autonomi gränsar till inre motivation och mäter graden av 
självständighet hos en individ. Då den här frågan mäter valet man tar gällande sin 
arbetssituation går den att kopplas ihop med Autonomi. 
 
Faktoranalysen tillät kategorin Samhörighet att skapas utifrån frågor som mätte att göra nytta 
genom sitt arbete och huruvida man värdesätter personlig kontakt med andra. Samhörighet 
kan sammankopplas med underfrågan “jag är stolt över att arbeta för mitt företag/min 
organisation” då det tolkas som att vara stolt innefattar en tillgiven relation till organisationen 
och ens kollegor. Samhörighet omfattar fortsättningsvis integrationen med andra människor 
och relationer.  
 
Generation Y 
 
Generation Y är mellan 18-36 år och därmed den yngsta generationen på arbetsmarknaden. 
Enligt tidigare forskning är denna generation den med lägst arbetsmoral samt den generation 
som är minst motiverad på arbetsplatsen. En faktor som enligt tidigare studier, påverkar 
motivationen för Generation Y är att de värderar frihet betydligt mer än tidigare generationer. 
Detta gäller framförallt jämfört med Baby Boomers och att arbetet är inte lika centralt i livet 



 
 
         33 

för denna generation. De resultat som framkommit visade på att den största 
motivationsfaktorn för Generation Y var autonomi vilket då tydligt kan kopplas ihop med 
tidigare forskning om fritid. Eftersom denna generation värderar sin fritid menar de att de 
trivs bättre på arbetsplatsen om de har möjligheten att bestämma över sin egna 
arbetssituation. Detta görs genom att kunna bestämma över sina egna arbetstider och att ha 
frihet i sina arbetsuppgifter, vilket även var de svarsalternativ som presenterades i fråga 2.  
 
Twenges (2010) studie menar även att yttre motivation har ökat bland generationerna och 
spelar störst roll för Generation Y. När det gäller arbetstrivsel visade tidigare forskning på att 
Generation Y är nöjdast och strävar efter ekonomiska stabilitet, dock visade det sig att de 
kunde ändra sin inställning om en ny arbetsmöjlighet uppkom, vilket anses vara en yttre 
motivationsfaktor. Efter vårt resultat uppkommer motstridigheter när det gäller arbetstrivsel, 
då det enligt frågan om arbetstrivsel framkommer att Generation Y är den generation som 
trivs sämst jämfört med de andra generationerna. Dock finner vi en likhet när det gäller att 
Generation Y motiveras av exempelvis karriärmöjligheter, då kompetens är en 
motivationsfaktor som Generation Y värderar näst högst. Varför detta skiljer sig kan bero på 
att studien av Twenge är från 2010 och enkätstudien för vår undersökning är från 2015. Fem 
år för den teknologiska förändringen är mycket tid där det hänt otroligt mycket som påverkar 
både arbetsplatserna och arbetsuppgifterna. Denna förändring gör att Generation Y har 
kommit att bli både föränderlig och anpassningsbar, vilket gör att Twenges (2010) studie 
endast kan appliceras på en del av Generation Y. 
 
Deci & Ryan (2000) menar att autonomi är den viktigaste aspekten för att en reglering ska 
kunna integreras och inte endast inledas. När det gäller Generation Y visar resultatet att de 
värderar sin frihet på ett sätt som exempelvis inte Baby Boomers gör. Generation Y vill ha en 
balans mellan frihet och arbete, vilket gör att det går att koppla till identifierad reglering 
eftersom denna generation då anpassar sig utefter sina egna värderingar. Men det visar även 
att det är framförallt genom den yttre motivationen som motiverar dem på arbetsplatsen vilket 
kan kopplas till viljan att ha hög lön och strävan efter karriärmöjligheter och då tillfredsställa 
behovet av kompetens. Detta kan vidare kopplas till den externa regleringen som benämndes 
i SDT eftersom det handlar om att individen strävar efter en extern belöning.  
 
Genom studien har det uppdagats skillnader mellan generationernas arbetstrivsel, då 
Generation Y trivs något sämre på arbetsplatsen än de andra generationerna. Detta kan anses 
bero på att den yngsta generationen har andra förutsättningar på arbetsmarknaden om man 
jämför med exempelvis Baby Boomers, då den nuvarande generationen har betydligt fler 
alternativ och val men även kan ställa andra krav än tidigare generationer kunde. Generation 
Y kan således anses vara en mer egoistisk generation vilket visas på typen av motivation som 
de motiveras av.  
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Generation X 
 
Generation X är födda mellan 1965-1981 och är en generation som anses vara 
individualistiska och inte centrera arbetet som det främsta i livet utan värdesätta frihet och 
fritid. Andelen respondenter från Generation X är relativt nöjda på hur de trivs på sitt arbete 
vilket kan kopplas ihop med det Twenge (2010) menar om att denna generation trivs bra på 
sitt arbete då de förmodligen inte arbetar för mycket och värdesätter sin fritid. Det är en låg 
andel som svarat att de är missnöjda med sitt arbete. Jämfört med de andra generationerna 
ligger Generation Xs svarsalternativ mellan Generation Y och Baby Boomers vilket även det 
stämmer in med vad Twenge (2010) diskuterat är typiskt för Generation X. 
 
Då Fråga 2 undersökte de olika motivationsfaktorerna svarade Generation X att de värderar 
autonomi något högre än kompetens och samhörighet då de svarat högt på att arbeta 
självständigt och ha möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter så att de blir intressanta. Då 
Generation X är mellan Generation Y och Baby Boomers som är generationer som skiljer sig 
åt relativt signifikant, är det precis som tidigare forskning antyder en generation som går från 
att värdera och prioritera arbete till att föredra frihet i sitt arbete. Gällande kompetens som 
kopplas ihop med en strävan efter en hög lön samt karriärmöjligheter är det en hög andel av 
respondenterna som värdesätter detta och skulle vara beredda att lämna sin organisation för 
att nå detta. Detta kan kopplas samman med extern reglering inom SDT. Det som framgår 
genomgående för Generation X är att det på många av svaren är en lika stor andel som 
“instämmer” som “varken instämmer” eller “tar avstånd”. Detta tolkas som en generation 
som är relativt splittrad i om de värderar arbetet högt eller inte riktigt har någon åsikt.  
 
Överlag är dock Generation X en generation som präglas av identifierad och integrerad 
reglering enligt SDT då fritid och frihet i sitt arbete är något som värderas högt. Att 
generationen drivs och motiveras av hög lön eller karriär betyder inte att de kopplar bort 
intresset för att själva kunna påverka och styra sitt arbete. Det är en generation som ligger på 
gränsen mellan att drivas av yttre och inre motivation. Deci & Ryan (2000) menar att yttre 
motivation påverkas av omvärldens krav att utföra uppgifter som sedan utförs för att få 
belöning och då i sin tur bekräftelse från omvärlden. Då Generation X är uppfostrade av Baby 
Boomers har de fått en viss typ förväntningar på sig gällande arbetsmoral och hur 
inställningen till arbete “bör vara”.  
 
Genom samhällets utveckling har sedan Generation X tolkat arbete utifrån omvärlden och det 
förändrade sättet att förhålla sig till arbete. Det i sig har lett till att motivationen och 
värderingar till arbete har anpassat sig därefter. Graden av självbestämmande är relativt hög 
då motivationen gränsar mellan yttre och inre motivation. Generation X har enligt Dworkins 
(1988) indelning av motivation en blandning av autonom motivation och kontrollerad 
motivation. Då Generation X har svarat att autonomi är det som värderas högst för dem, kan 
detta kopplas ihop med tidigare forskning då autonomi tillåter att man kontrollerar sin 
situation och omgivning. Att Generation X medelvärde för svarsalternativen ligger mellan de 
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andra generationerna visar fortsättningsvis på att tidigare forskning korrelerar med vår 
undersökning.  
 
Baby Boomers 
 
Inledningsvis ska tilläggas att antalet respondenter i den här kategorin uppgår till ungefär 
dubbelt så många som Generation Y. Baby Boomers är den generation som har indelats till de 
som är födda mellan 1946 och 1964 därav är inte alla Baby Boomers fortfarande är aktiva på 
arbetsmarknaden men de har nyligen avslutat sin karriär. Det som enligt Twenge (2010) 
karaktäriserar den här generationen är att de har hög arbetsmoral på grund av att de värderar 
arbetet högt och sätter det som en central del i livet. Baby Boomers var den generation som 
svarade högst på att de trivs på sin arbetsplats. Resultaten visade därför att det stämmer in på 
hur Baby Boomers resonerar gällande arbete enligt tidigare forskning och det som var 
intressant var att många svarade att majoriteten trivdes mycket eller ganska bra på sitt arbete. 
Det var en låg svarsfrekvens på de respondenter som vantrivs på sitt arbete och inte är nöjda.  
 
Baby Boomers värderar även autonomi som främsta motivationsfaktor vilket var ett 
spännande fynd då de andra trenderna för Baby Boomers inte verkade självklart att koppla 
ihop till en hög nivå av autonomi. Det kan dock höra ihop med Twenges (2010) tidigare 
forskning som menar att Baby Boomers har svårt att ändra på sig och då har nöjt sig med 
arbetet. På så sätt uppfattar de situationen som deras val vilket då blir ett autonomt beslut 
enligt dem. Gällande samhörighet var det även där en liknande grad som de andra 
generationerna vilket i den aspekten lutar mot en inre motivation. Graden av kompetens som 
motivationsfaktor är det som värdesattes minst av de tre olika faktorerna. De var generellt 
stolta över att arbeta för den organisation de arbetar på, i relation till hur många som var 
stolta var det hälften så många som inte brydde sig om de var stolta eller inte över den 
organisationen de arbetade på. Gällande frågan om de skulle byta arbetsplats om de blev 
erbjudna ett annat arbete med högre lön var Baby Boomers den generation som hade lägst 
intresse till detta jämfört med de andra generationerna vilket kan kopplas ihop med deras 
lojalitet mot deras arbetsplats. 
 
Överlag är Baby Boomers drivna av både inre och yttre motivation då de centrerar arbete i 
livet men samtidigt nöjer de sig enklare än de andra generationerna då de inte gärna byter 
arbete och generellt är relativt nöjda med sitt arbete. Detta kan kopplas samman till att de 
respondenter som faller inom ramen för Baby Boomers har varit yrkessamma i flera 
decennier och några kanske redan har pensionerat sig. Det kan leda till att vissa helt enkelt 
inte kan byta arbete och att de då nöjer sig med de sitt nuvarande arbete. Graden av 
självbestämmande ligger därför och väger mellan amotivation och inre motivation eftersom 
viljan att ha ett arbete är något som kopplas samman med integrerad reglering och att det 
samtidigt tillfredsställer de yttre krav som finns vilket omfattas av extern reglering.  
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6.2 Besvarande av frågeställningar 
Hur trivs och motiveras anställda i Sverige på sitt arbete i dagsläget? Skiljer det sig mellan 
olika generationer? 
 
Tidigare forskning angående arbetstrivsel i Sverige visade att svenskar generellt trivs bra på 
sin arbetsplats. Den visade även att svenskar anser sig själva ha stort inflytande på 
arbetsplatsen samt att den uppfattade autonomin är hög. Den tidigare forskningen visade även 
att det fanns ett linjärt samband när det gäller inre motivation och ålder samt högre 
utbildning, ju högre utbildning desto högre inre motivation besitter en individ. Dock visar 
tidigare forskning att personer med högre utbildning generellt trivs mindre bra på 
arbetsplatsen. Gudivada & Puvadas (2012) studie diskuterade att arbetsmotivation, i form av 
prestation, och arbetstrivsel har en relation till varandra då prestation leder till arbetstrivsel 
men att arbetstrivsel inte nödvändigtvis behöver leda till prestation. Detta går i linje med att 
Baby Boomers som trivs bäst på arbetsplatsen och som drivs av inre motivation var den 
generation som var minst villig att arbeta hårt för att den organisation de arbetar på ska bli 
framgångsrikt. Det var även den generation som främst tog avstånd till att byta arbetsplats 
även om de blev erbjudna en högre lön. När man studerar resultatet över hur svenskar trivs 
utifrån enkäten stämmer detta överens med tidigare forskning. Överlag är svenskar nöjda med 
sitt arbete då de flesta respondenter har svarat allt i från “Helt nöjd” till “Ganska nöjd”. 
Svarsskalan gick från 1 - 7 där 1 var att “trivas mycket bra” och 7 klassades som att “inte 
trivas alls”. Det var 735 av respondenterna som besvarade den här frågan och medelvärdet 
uppgick till 2,78 vilket enligt svarsskalan indikerar en hög nivå av trivsel.  
 
Gällande motivationsfaktorer för respondenterna i Sverige kunde autonomi utläsas vara den 
främsta motivationsfaktorn. I linje med vad som tidigare diskuterats om generationerna var 
Samhörighet den näst mest motiverande faktorn och sist kom Kompetens. Tidigare forskning 
menar att 63 % av medarbetare i Sverige trivs på sin arbetsplats på grund av deras inflytande 
i arbetet vilket kan kopplas ihop med den höga nivån av autonomi (Gallie, 2003, s. 69). 
Vidare menar Gallie (2003) att chefer trivs bättre än arbetstagare vilket också kan motiveras 
av att chefer har en högre grad av autonomi (2003, s. 69).  
 
Enligt tidigare studier värderar Baby Boomers sitt arbete högst och det är även den generation 
som anser att arbetet är det mest centrala i livet. Vår studies resultat visar även på detta, att 
Baby Boomers är den generation som trivs bäst på arbetet. Våra resultat indikerar en del 
skillnader när det gäller vad de olika generationerna motiveras av och hur de trivs på 
arbetsplatsen där Baby Boomers, i likhet med tidigare forskning, är den generation som trivs 
bäst på arbetsplatsen och Generation Y sämst. Tidigare forskning visade även på 
problematiken med att Generation Y värderar sin frihet högt och hur denna generations 
arbetsmoral är mycket lägre än de tidigare generationernas.  
 
Tulgan (2009) menade på att Generation Y å ena sidan kommer vara den svåraste att 
underhålla, å andra sidan kommer vara den mest produktiva av generationer. Som visat med 
våra resultat är arbetsmoralen lägre hos Generation Y än hos Generation X och Baby 
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Boomers, detta kan bero på att Baby Boomers nöjer sig lättare eftersom de dels har varit på 
arbetsmarknaden betydligt längre men även att deras förutsättningarn såg annorlunda ut. 
Detta är i linje med vad Twenge (2000) diskuterade som en av de största skillnaderna mellan 
Baby Boomers och Generation X och Y.  
 
I dagens samhälle behövs en utbildning till högre grad än vad det gjorde för några decennier 
sedan och som tidigare forskning visar på trivs personer med högre utbildning generellt sätt 
sämre än personer utan utbildning. Eftersom högre utbildning är ett större krav idag, har även 
Generation Y i större grad en högre utbildning, vilket gör att de trivs sämre och ställer även 
egna krav på arbetsplatsen. Dock visar tidigare forskning att man med högre utbildning också 
har behov av inre motivation till högre grad, vilket inte vår studie visade på att Generation Y 
hade. 
 
Generation Y motiveras snarare av yttre motivation. Exempelvis att Generation Y värderar 
autonomi högre och Baby boomers värderar kompetens högre styrks av tidigare forskning 
som trycker på att Generation Y motiveras av yttre faktorer. Dock visade det sig överlag att 
alla generationerna värderade Kompetens som den lägst betydande motivationsfaktorn. Det 
man bör ha i åtanke är att kritik har förts mot generationsforskning då det är svårt att mäta. 
Man hade egentligen velat, likt tidigare forskning benämner, velat ha en tidsförskingrande 
studie, som avser att mäta människor med samma ålder vid olika tidpunkter. En sådan studie 
hade givit en betydligt mer omfattande bild och fler empiriska bevis över vilka skillnader som 
finns mellan generationer.  
 
Finns det en relation mellan vad som motiverar individer på sitt arbete och hur de trivs? 
 
Den här studien har visat på olika grad av relationer mellan vad som motiverar en anställd 
och hur de trivs. Dock har det inte framkommit några signifikanta skillnader eller samband 
för hur dessa relationer ter sig. Korrelationsanalysen visade att den enda signifikanta 
relationen mellan vad som motiverar individer på sitt arbete och hur de trivs finns inom 
Samhörighet. Det innebär att de andra motivationsfaktorerna inte har någon relation till 
arbetstrivsel. Det är viktigt att komma ihåg att det är skillnad mellan trivsel som faktor och 
motivationsfaktor. Även om autonomi kan sammankopplas till inre motivation och 
kompetens till yttre är det ändå det sociala, alltså samhörighet, det som har en relation till 
trivsel.  
 
Ytterligare studier skulle behöva utföras för att komplettera med fakta som bidrar till den här 
typen av forskning. Det som framgick i den här studien är att Generation Y är den yngsta 
generationen som innehar högre krav på sin omvärld jämfört med de andra generationerna. 
Dagens globaliserade samhälle med ökade kostnader i och med det utvecklade 
konsumtionssamhället har lett till högre krav på lönen. Som tidigare forskning bevisar finns 
det en relation mellan kompetens i form av högre utbildning och högre krav på lön. Detta går 
även att motivera med att man inte kan acceptera en för låg ingångslön efter avslutade studier 
då man har studielån samt lever i ett dyrare samhälle. Då det är fler som utbildar sig måste 
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man vara egoistisk på arbetsmarknaden och med utbildning kan man även ställa krav, något 
som tidigare generationer inte gjort i samma utsträckning. Studien visar även på att chefer 
generellt sätt trivs bättre på arbetet än arbetstagare och att trivseln minskar beroende på 
organisationens storlek.  
 
Generellt trivs svenskar bra på arbetsplatsen idag. Den högsta motivationsfaktorn oberoende 
av generation är Autonomi, följt av Samhörighet och sist Kompetens. Baby Boomers trivs 
som tidigare nämnt bäst på arbetsplatsen och detta kan sammankopplas med att de har lägst 
nivå av autonomi jämfört med hur de andra generationerna värderar autonomi. Det stämmer 
överens med att Generation Y och X värdesätter sin frihet mer och därför motiveras mer av 
autonomi på arbetsplatsen, då detta är något de behöver till en hög grad för att motiveras. 
Generation Y trivs sämst av de tre studerade generationerna på arbetsplatsen då det är många 
olika krav som ska fyllas, dessa krav återfinns inom autonomi och kompetens. Tillsammans 
med att Generation Y har en högre utbildning bidrar det enligt tidigare forskning till att nivån 
för trivsel har minskat.  
 
Som det framgick i resultatet var det endast motivationsfaktorn Samhörighet som korrelerade 
med arbetstrivsel. Detta blir därför, trots det faktum att de olika generationerna inte värderade 
Samhörighet som högsta motivationsfaktorn, viktigt för en arbetsgivare att ta i beaktning när 
det gäller att motivera sina anställda. Av detta kan tolkas att den sociala aspekten på en 
arbetsplats blir viktig för trivseln. Människan är programmerad att vara en del av ett 
sammanhang och att leva i grupp vilket gör att man naturligt känner ett behov av social 
samhörighet. Oavsett att andra faktorer också har inverkan på motivation hos individer så är 
det viktigt att känna sig delaktig. I Sverige framgick det att trivselnivån är hög och att 63 % 
angav att de upplevde sig delaktiga i beslut och självständiga i sitt arbete. Då den högsta 
faktorn för alla generationer var Autonomi går detta att kopplas ihop med att det är viktigt 
med självständighet för svenskar. Generellt anses svenskar ha en hög arbetsmoral och även 
detta kan kopplas ihop med att autonomi värderas högt, oavsett generation.  
 
Generation Y har visat sig ha ett större behov av Autonomi och behöver yttre motivation till 
större grad än exempelvis Baby Boomers som motiveras mer av kompetens. Det vi kan se är 
ett samband av att de generationer som behöver mer autonomi och frihet i arbetet generellt 
sett trivs sämre än de generationer som inte behöver samma grad av autonomi. Detta stämmer 
då överens med hur Generation Y och Baby Boomers trivs på arbetsplatsen.  
 
Men trots hur man vet vad som motiverar de olika generationerna blir utmaningen för 
arbetsgivarna att applicera detta på verkligheten eftersom det är själva arbetsplatsen och 
organisationskulturen som bestämmer klimatet. På grund av att det antagligen är och 
fortsättningsvis kommer vara en blandning mellan alla generationer på arbetsplatsen blir det 
svårt för arbetsgivaren att möta motivationskraven för de olika generationerna. Det blir därför 
arbetsgivarens utmaning och uppgift att kartlägga de olika kraven de olika generationerna har 
för trivsel och motivation och på bästa sätt försöka bemöta dem. 
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Finns det en skillnad mellan anställdas trivsel beroende på om de arbetar i offentlig eller 
privat sektor? 
 
Gällande de två olika sektorerna på arbetsmarknaden, privat eller offentlig, svarade 
respondenterna relativt lika för hur de trivdes på arbetsplatsen. Medelvärdet för trivsel på 
arbetsplatsen för den offentliga sektorn var 2,75 och för den privata sektorn 2,8. Som tidigare 
nämnt, har de individer med högre utbildning svårare att nöja sig och trivas på arbetsplatsen. 
Inom den privata sektorn menar Buelens & Van den Broeck (2007) att man motiveras av 
exempelvis hög lön jämfört med individer inom den offentliga sektorn. En högre utbildning 
genererar vanligtvis högre lön när man kommer ut på arbetsmarknaden. Det kan därför 
förmodas vara fler med högre utbildning inom den privata sektorn jämfört med den 
offentliga. Detta förklarar den högre nivå av trivsel för respondenterna i den offentliga 
sektorn.  
 
Samtidigt kan det diskuteras hur vårt resultat motsätter sig tidigare forskning som säger att 
man generellt trivs bättre i den privata sektorn. Enligt Lee och Wilkins (2011) har man en 
vilja att ha större ansvar inom den privata sektorn samt att man har ett större engagemang till 
organisationen jämfört med den offentliga sektorn. Att ha viljan till att besitta större ansvar 
kan kopplas till viljan att kunna styra över sin situation samt ha större frihet över sina 
arbetsuppgifter vilket kan kopplas till autonomi, men även det faktum att man inom den 
privata sektorn motiveras av yttre faktorer såsom högre lön kan kopplas till kompetens.  
 
Medelvärdet för privat och offentlig sektor skilde sig inte signifikant och skillnaderna kan 
bero på att svarsfrekvensen var nästintill en fjärdedel högre inom den privata sektorn jämfört 
med den offentliga sektorn, och därför väljer vi att se resultatet som lika i trivsel. Som 
resultatet visade var respondenter som arbetade inom den privata sektorn mer motiverade av 
faktorer tillhörande Autonomi och Kompetens vilket stämmer överens med tidigare forskning 
som menar på att den privata sektorn motiveras av yttre motivation. Den offentliga sektorn 
ska enligt Lyons, Duxbury & Higgins (2006) motiveras av inre motivationsfaktorer såsom att 
hjälpa till och skapa mening, vilket går i linje med att respondenter inom den offentliga 
sektorn motiveras främst av Samhörighet. 

6.3 Slutsats 

Efter denna undersökning har det framkommit skillnader när det gäller arbetsmotivation och 
arbetstrivsel mellan de olika generationerna som undersökts. Överlag trivs svenskar bra på 
arbetsplatser i Sverige och det har visat sig att det inte är någon signifikant skillnad mellan 
individer som arbetar inom den privata respektive den offentliga sektorn. De största 
skillnaderna när det gäller arbetstrivsel var mellan Baby Boomers och Generation Y, då Baby 
Boomers relativt överlägset trivs bättre på arbetsplatsen. Genom studien har det visat sig att 
Baby Boomers motiveras även främst av inre motivationsfaktorer medan Generation Y 
motiveras av yttre faktorer. Detta gör att Generation Y är den generation som är minst 
motiverad och i allmänhet mer kräsen och ställer mer krav på sin arbetsplats och arbetsgivare 
än tidigare generationer. Undersökningen påvisade dock inget självklart samband mellan de 
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olika motivationsfaktorer och arbetstrivsel. Den relation som uppkom genom undersökningen 
mellan motivationsfaktorer och arbetstrivsel var Samhörighet. Sammanfattningsvis, har vår 
studie besvarat de frågeställningar som ställts, och visat på att Generation Y är den senaste 
generationen på arbetsmarknaden med högre krav än någonsin på arbetsgivaren. Genom 
denna studie kan arbetsgivare därför lära sig vad det faktiskt är som den generationen 
efterfrågar både när det kommer till arbetsmotivation i form av inre och yttre motivation samt 
arbetstrivsel.  

6.4 Rekommendationer till framtida forskning 
Studiens resultat visar att det finns skillnader mellan de olika generationerna och att de trivs 
olika bra på arbetet samt värderar arbetet olika. Den här studien kan därför bidra till ökad 
kunskap för organisationer och hur de ska nå ut till generationer och kanske framförallt till 
Generation Y. Däremot behövs det kompletteras med ytterligare forskning för att nå kunskap 
inom ämnet.  
 
Det vi vill rekommendera till framtida forskning är det som tidigare nämnts vara 
begränsningen med den här studien, att respondenterna i den här studien har olika åldrar. Då 
respondenterna i den här studien har olika åldrar kan det ha påverkat resultatet på hur 
frågorna besvarats. Det som vore intressant och skulle bidra till att täcka eventuella brister 
vore därför att studera samma enkät från tidigare år. Enkäten finns att tillgå från 1989, 1997 
och 2005 vilket då tillsammans med 2015 års enkät uppgår till mer analysbar data (ISSP, 
2018). Då skulle en djupare genomgång och studie av de tidigare generationerna kunna 
genomföras och de skulle då inneha den ålder som den yngre generationen har idag. Det vore 
intressant att se om det uppkom någon skillnad mellan hur exempelvis Baby Boomers 
resonerade år 1989 jämfört med år 2015. Det skulle bidra med information till hur olika 
generationer utvecklas över år och om det skulle vara intressant att se om det finns något 
möjligt mönster.  
 
Det är inte planerat när nästa enkät om “Work orientations” kommer att genomföras av ISSP 
men det som kan förväntas är att det kan vara en skillnad då eftersom Generation Y är en 
föränderlig generation som påverkas mycket av det föränderliga samhället vi idag lever i. 
Dagens samhälle påverkas ständigt av nya förändringar och utvecklingar, teknologiska såväl 
som ekonomiska och detta påverkar arbetsmarknaden och de aktörer som är aktiva i 
arbetslivet.  
 
Ytterligare intressant forskning skulle vara att studera generationer i olika länder för att se om 
generationerna i andra länder motiveras av andra faktorer. I och med att arbetsmarknaden 
nationellt sett krymper och fler och fler arbetar i andra länder skulle det vara intressant att ta 
reda på så att företag blir medvetna om hur de ska motivera sin arbetskraft.  
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6.5 Styrkor och svagheter  
Den här studiens resultat har i kombination med de metodologiska överväganden som gjorts 
resulterat i en studie som anses vara generaliserbar. Bidragande faktorer till att den är 
generaliserbar är att den är i linje med tidigare forskning om generationer och att enkäten som 
använts är beprövad. Vi har kompletterat forskningen genom att studera tidigare forskning 
och teorier och kopplat samman dem med hur de olika generationerna förhåller sig till 
arbetstrivsel och arbetsmotivation. 
 
Syftet med den här studien var att ta reda på hur olika generationer i Sverige skiljer sig åt i 
arbetstrivsel och arbetsmotivation samt om det finns någon generation som i dagsläget visar 
sig trivas bättre än någon annan. Detta undersöktes för att kunna hjälpa företag och 
arbetsgivare att se ett eventuellt mönster i hur olika generationer motiveras till arbete och vad 
som är den bakomliggande motivationsfaktorn till arbetstrivsel och arbetsmotivation. Det 
gynnar företag att veta detta för att veta hur de ska arbeta för att attrahera arbetskraft och 
kunna påverka hur anställda ska uppfatta arbetsplatsen.  
 
Värt att ta i beaktning är att den enkäten som använts för studien är från år 2015 och därmed 
har de olika respondenterna som medverkat i studien olika åldrar, vilket resulterar i olika 
nivåer av erfarenhet. Detta kan påverka hur man uppfattar sin arbetsplats eller vad man 
värderar i sitt arbete då man varit aktiv på arbetsmarknaden under olika lång tid. Det vore 
därför intressant att genom vidare forskning studera enkätundersökningar som besvarats av 
Baby Boomers och Generation X när de var i samma ålder som Generation Y är nu för att se 
hur stor påverkan åldern har som faktor. Dock stämmer det resultat som uppkommit överens 
med  tidigare forskning på trender som är typiska för de olika generationerna. Dessa trender 
har formats under åren och skapat karaktärsdrag för de olika generationerna. En annan aspekt 
med enkäten som krävs att nämna är svarsskalan i enkäten har 1 som högsta värde istället för 
tvärtom. Enkäten är utformad på så sätt att 1 har det högsta positiva värdet (instämmer helt, 
mycket nöjd) vilket kan ses som en svaghet då det mer logiska skulle vara att ha 1 som lägsta 
värde. Detta uppmärksammades efter arbetet skrivits och det har förklarats vid varje tabell i 
resultatdelen för att påminna läsaren. 

6.6 Avslutande ord  
I framtiden kommer Generation Y ta över arbetsmarknaden och därför är det viktigt för 
företag att veta vad de värderar och vad som karaktäriserar den generationen. Det går inte 
längre att förlita sig på de anställda som arbetat på företaget eller organisationen i hur de har 
förhållit sig till arbetstrivsel och arbetsmotivation. En ytterligare dimension av 
arbetsmarknaden studerades när vi undersökte om det fanns någon skillnad i inställning till 
arbetstrivsel samt arbetsmotivation mellan anställda på privata jämfört med offentliga 
sektorer. Det finns många antaganden för att anställda inom de olika sektorerna motiveras av 
olika faktorer men vår studie visade att det faktiskt inte är någon större skillnad för hur 
anställda motiveras till arbete eller har för inställning till arbete. Genom vidare forskning vore 
det intressant att studera de olika sektorerna närmre och undersöka ett större urval. En annan 
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intressant aspekt att studera vore huruvida de olika könen skiljer sig åt gällande arbetstrivsel 
och arbetsmotivation. Då samhället har segregerat och uppmärksammat de olika könen 
genom den ökade diskussionen rörande feminism har Generation Y en annan kvinnosyn än 
tidigare. Baby Boomers och Generation X förhöll sig mer traditionellt sätt till arbete och 
arbetsplatser än hur det ser ut i dagsläget i Sverige. Därför vore det intressant att ta reda på 
om kvinnor inom Generation Y förhåller sig olika till arbetstrivsel och arbetsmotivation än 
vad kvinnor tillhörande Baby Boomers och Generation X gör. Det viktigaste är att försöka 
möta de olika individer som finns på arbetsplatsen och försöka förstå vad som motiverar dem 
och vad som gör dem nöjda. Den här undersökningen har bidragit till ökad kunskap för att 
hjälpa arbetsgivare till att lyckas med det.  
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