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Sammanfattning 
Den tekniska utvecklingen har bidragit till att den digitala sektorn har blivit näringslivets största 

tillväxtområde. Statistiska undersökningar visar att den svenska arbetsmarknaden år 2022 

kommer sakna 70 000 individer som besitter rätt IT-kompetens. Inom en snar framtid kommer 

de tidigare generationerna lämna arbetsmarknaden och Millennials kommer utgöra en allt större 

del. Motivation är ett viktigt begrepp inom företagsvärlden då det är en förutsättning för att 

individer ska vilja utföra en arbetsuppgift. Ett sätt för företag att skapa och upprätthålla 

motivation hos sina medarbetare är välanpassade belöningssystem. Syftet med denna uppsats 

utgörs av två delar. Den första delen syftar till att få en djupare förståelse för hur Millennials i 

den digitala sektorn upplever att de motiveras av olika motivationsfaktorer. Den andra delen 

syftar till att med hjälp av resultat och analys av syftets första del ge vägledning i vad svenska 

företag i den digitala sektorn bör ta hänsyn till vid utformning av belöningssystem för att 

motivera och behålla Millennials på arbetsplatsen. För att besvara syftet har semistrukturerade 

intervjuer genomförts med Millennials från ett svenskt IT-företag. Resultatet visar att de 

betydande motivationsfaktorerna för Millennials i den digitala sektorn är: ansvar, balans mellan 

arbete och fritid, flexibilitet, personlig utveckling, gemenskap och kultur, meningsfulla 

arbetsuppgifter, samt snabb och kontinuerlig feedback. Samtidigt visar studien att lön inte 

upplevs vara en motivationsfaktor, trots detta betraktas hög lön som en självklarhet i IT-

branschen. Belöningssystem bör därmed utformas med hänsyn till både finansiella och icke-

finansiella belöningar med fokus på dessa motivationsfaktorer.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund och problematisering 

Den tekniska utvecklingen har bidragit till att den digitala sektorn har blivit näringslivets största 

tillväxtområde. Digitaliseringen har resulterat i att företag efterfrågar hög kompetens inom 

kunskapsintensiva branscher, inte minst i den digitala sektorn. Statistiska undersökningar visar att den 

svenska arbetsmarknaden år 2022 kommer sakna 70 000 individer som besitter rätt IT-kompetens. Som 

ett resultat av detta är individer med denna kompetens eftertraktade i det svenska näringslivet, vilket i 

sin tur har lett till att denna yrkesgrupp har fått ett övertag gentemot företagen. (IT och 

Telekomföretagen, 2017) Detta övertag har bidragit till att dessa arbetstagare har stora valmöjligheter 

och kan därmed på ett lättare sätt byta arbetsplats. Företag i den digitala sektorn behöver därför hitta 

verktyg för att behålla och motivera kompetent personal (Memon et al., 2014).  

På arbetsmarknaden existerar idag tre generationer, Baby Boomers, Generation X och Millennials. Baby 

Boomers är födda mellan åren 1946–1964, Generation X är födda mellan åren 1965–1981 och 

Millennials är födda mellan åren 1982–1999 (Twenge et al., 2010). Inom en snar framtid kommer de 

tidigare generationerna lämna arbetsmarknaden och Millennials kommer år 2020 utgöra 50 procent av 

världens totala arbetskraft (PwC, 2011). Millennials har vuxit upp i ett ständigt kommunicerande 

samhälle, där den tekniska utvecklingen har haft en betydande roll. Detta har bidragit till att denna 

generation besitter hög kompetens inom IT och digitalisering. (Parment, 2008; Glass, 2007) I en rapport 

av IT och Telekomföretagen (2017) beskrivs att Millennials besitter en ny typ av kunskap jämfört med 

tidigare generationer. Detta skapar stor efterfrågan på Millennials bland företag i den digitala sektorn. 

Forskning visar att Millennials skiljer sig från tidigare generationer gällande typiska karaktärsdrag och 

syn på arbete, vilket ställer krav på företag att anpassa sig efter generationen. (Parment, 2008; Twenge, 

2006, 2010; Twenge et.al., 2010; Glass, 2007; Smola & Sutton, 2002) 

I en rapport av Deloitte (2018) visas att en femtedel av studerade Millennials har bytt arbetsplats inom 

de senaste 12 månaderna. Vidare visar denna studie att generationen tenderar att lämna sitt arbete inom 

två år från anställningsdagen. Rapporten beskriver att Millennials själva valt att lämna arbetsplatsen och 

att det inte beror på att arbetsgivaren avskedat eller sagt upp dem (Deloitte, 2018). Schlechter, 

Thompson och Bussin (2015) menar att det är ineffektivt att frekvent rekrytera nyanställda då de behöver 

läras upp och integreras i företaget. Kostnaden för att ersätta förlorad personal uppskattas variera mellan 

1,5 och 2,5 gånger den årliga lönen för en anställd (Cascio, 2006). Detta innebär en problematik för hur 

företag ska behålla Millennials på arbetsplatsen, inte minst för företag i den digitala sektorn då de tampas 

med en utbredd kompetensbrist (IT och Telekomföretagen, 2017). För att företag ska lyckas med detta 

är det viktigt att skapa och upprätthålla motivation bland dessa arbetstagare.  
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Motivation är viktigt inom organisationer då är en förutsättning för att individer ska vilja utföra en 

arbetsuppgift. (Ryan & Deci, 2000a) Ett sätt för organisationer att skapa och upprätthålla motivation 

hos sina anställda är genom välanpassade belöningssystem. Att anpassa belöningssystem utefter 

organisationens medlemmar, karaktär och förutsättningar är betydelsefullt eftersom det inte finns ett 

styrsystem som passar alla företag. (Anthony et al., 2014) Tidigare forskning visar att individer uppfattar 

belöningar på olika sätt, vilket är ett resultat av skilda preferenser, erfarenheter och värderingar 

(Schlechter, Thompson & Bussin, 2015; Nilsson & Olve, 2013). Genom att använda välanpassade 

belöningssystem kan organisationer engagera anställda, skapa motivation och behålla personal. 

(Parment, 2010; Arvidsson, 2005; Nilsson & Olve, 2013) 

Med bakgrund till detta finns ett intresse i att undersöka hur Millennials i den digitala sektorn upplever 

att de motiveras av olika motivationsfaktorer samt med hjälp av det ge vägledning i vad företag i den 

digitala sektorn bör ta hänsyn till vid utformning av belöningssystem för att motivera och behålla 

Millennials på arbetsplatsen.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats utgörs av två delar. Den första delen syftar till att få en djupare förståelse för 

hur Millennials i den digitala sektorn upplever att de motiveras av olika motivationsfaktorer. Den andra 

delen syftar till att med hjälp av resultat och analys av syftets första del ge vägledning i vad svenska 

företag i den digitala sektorn bör ta hänsyn till vid utformning av belöningssystem för att motivera och 

behålla Millennials på arbetsplatsen.  

Syftet kan konkretiseras till två frågeställningar.    

 

1. Hur upplever Millennials i den digitala sektorn att de motiveras av olika motivationsfaktorer? 

 

2. Vad bör företag i den digitala sektorn ta hänsyn till vid utformning av belöningssystem  för att 

motivera och behålla Millennials på arbetsplatsen?  

 

1.3 Kunskapsbidrag 

Denna studie ämnar bidra med praktisk relevans och kunskap gällande hur Millennials i den digitala 

sektorn upplever att de motiveras av olika motivationsfaktorer och vad svenska företag i den digitala 

sektorn bör ta hänsyn till vid utformning av belöningssystem för att motivera och behålla Millennials 

på arbetsplatsen. Den digitala sektorn tampas med en stor kompetensbrist som uppskattas att öka i 

framtiden varpå detta kunskapsbidrag är högst relevant (IT och Telekomföretagen, 2017). 
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2. Teoretiskt ramverk  
Följande avsnitt innehåller en redogörelse för begreppet motivation som följs av studiens 

teoretiska ramverk, motivationsteorin Self Determination Theory (Deci & Ryan, 1985; Ryan & 

Deci, 2000a, 2000b). Därefter presenteras tidigare forskning om Millennials på 

arbetsmarknaden. Ett sätt för organisationer att påverka motivation hos sina arbetstagare är 

genom belöningssystem, vilket kommer beskrivas i detta avsnitt. Vidare redovisas kritik mot 

belöningar och hur de ska användas effektivt. Avsnittet avslutas med en teoretisk 

sammanfattning.  

 

2.1 Motivation  
 
Motivation är ett komplext fenomen som studerats av många forskare genom tiderna, vilket har 

fört med sig ett flertal teorier och modeller (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Motivation som 

appliceras i arbetslivet kallas arbetsmotivation och är ett viktigt begrepp inom organisationer 

då är en förutsättning för att individer ska vilja utföra en arbetsuppgift. (Ryan & Deci, 2000a) 

Om en organisation inte kan skapa motivation hos sina medarbetare kan det leda till minskad 

prestation och arbetstrivsel samt dålig arbetsmoral bland medarbetarna (Merchant & Van der 

Stede, 2012; Anthony et al., 2014). En välkänd teori som beskriver arbetsmotivation är Self 

Determination Theory (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000a, 2000b). Denna teori är 

relativt ny inom motivationsforskningen och passar därför att analysera ett nytt fenomen som 

Millennials. Teorin har även tillämpats vid en tidigare studie om generationer på arbetsplatsen 

(Heyns & Kerr, 2018). Med bakgrund till detta kommer Self Determination Theory användas 

som ett verktyg för att besvara studiens syfte.  

 

2.2 Self Determination Theory 
 
Self Determination Theory presenterades av Deci och Ryan år 1985 och vidareutvecklades 

sedan år 2000 (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000a). Teorin fokuserar i huvudsak på två 

typer av motivation: inre motivation och yttre motivation. Inre motivation innebär att individer 

utför något som ett resultat av ett genuint intresse. Yttre motivation innebär istället att individer 

motiveras av yttre stimuli vid genomförandet av en handling. (Gagné & Deci, 2005; Ryan & 

Deci; 2000a)   
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2.2.1 Inre motivationsfaktorer 
 
Ryan och Deci (2000a) beskriver inre motivation som en individs vilja att utföra en handling 

som ett resultat av ett intresse. Individer som motiveras av inre faktorer utför uppgifter för att 

de upplevs vara intressanta och inte för att få belöningar. Människor upplever olika aktiviteter 

och uppgifter som motiverande, vilket bidrar till att den inre motivationen ser olika ut för alla 

individer. Inre motivation baseras på tillfredsställelsen av tre behov: autonomi, kompetens och 

samhörighet. (Ryan & Deci, 2000a, 2000b)  

 

2.2.1.1 Autonomi 
 
Autonomi beskriver en individs önskan om självbestämmande (Deci & Ryan, 1985; Ryan & 

Deci, 2000a). Autonomi kan uppnås till hög eller låg grad. En hög grad av autonomi betyder 

att individen finner ett intresse i att utföra en aktivitet. Vidare beskriver Ryan och Deci (2000a) 

att autonomi uppnås genom att individen får utrymme för frihet och eget ansvar. Forskning 

visar att individer med hög grad av autonomi känner tillfredsställelse på arbetsplatsen. Dessa 

individer tenderar att föredra personlig utveckling framför yttre belöningar. Inre motivation har 

en hög grad av autonomi då individen utför aktiviteten utan någon yttre påverkan. (Gagné & 

Deci, 2005)  

 

2.2.1.2 Kompetens 
 
Self Determination Theory beskriver en individs behov av att känna kompetens, vilket 

innefattar en individs önskan att utvecklas. Ryan och Deci (2000a) beskriver värdet i att en 

individ känner sig kompetent vid utförandet av en uppgift. Det handlar även om en vilja att vara 

effektiv i sin omgivning och känna en möjlighet till utveckling och lärande. För att en individ 

ska lyckas med detta behövs självförtroende och kunskap, vilket kan skapas genom uppmuntran 

från individens omgivning och utbildning på arbetsplatsen. (Ryan & Deci, 2000a; Ryan et al., 

2009)  

 

2.2.1.3 Samhörighet  
 
Self Determination Theory beskriver en individs behov av att känna samhörighet och 

gemenskap. I detta behov inkluderas vikten av relationer med kollegor och chefer samt 

identifikation med företagets kultur och värderingar. Uppfyllelse av detta behov är nödvändigt 

för att en individ ska känna välbefinnande, vilket i sin tur genererar motivation. Teorin menar 
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att detta är ett begär som under en lång tid har funnits hos människan och som fortfarande har 

en betydande roll. (Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000a)  

 

2.2.2 Yttre motivationsfaktorer 
 
Ryan och Deci (2000a) beskriver även att individer kan känna yttre motivation, vilket innebär 

att individen utför aktiviteter som ett resultat av yttre påverkan. Teorin beskriver att yttre 

motivation uppfylls när individen genomför en aktivitet i syfte att uppnå ett visst utfall eller 

belöning. De yttre motivationsfaktorerna kan delas upp i två delar, finansiella och icke-

finansiella faktorer. Finansiella yttre motivationsfaktorer är exempelvis lön och bonus medan 

icke-finansiella yttre motivationsfaktorer är exempelvis befordran och feedback. (Deci & Ryan, 

1985; Ryan & Deci, 2000a)  

  

2.3 Millennials på arbetsmarknaden 
 
Det råder delade meningar om mellan vilka år generationen Millennials är födda. Parment 

(2008) definierar att Millennials är individer födda efter år 1982 medan Myers och Sadaghiani 

(2010) definierar att Millennials är individer födda mellan åren 1979-1994. Denna uppsats 

kommer baseras på definitionen som Twenge et al. (2010) utgår från i sin studie, vilken är 

individer födda mellan åren 1982-1999.  

 

Det har gjorts ett flertal studier kring hur Millennials karaktärsdrag och värderingar skiljer sig 

från andra generationer såsom Baby Boomers och Generation X (Parment, 2008; Twenge et.al., 

2010; Glass, 2007; Smola & Sutton, 2002). Parment (2008) har utfört en empirisk studie där 

Millennials som konsumenter och medarbetare undersöktes. I studien beskrivs att Millennials 

ständigt har blivit uppmuntrade till att tänka enskilt och att vara möjlighetsmaximerare 

(Parment, 2008). Parment (2008) tillsammans med andra forskare argumenterar för att 

Millennials är en generation som präglas av stark individualisering och har stora förväntningar 

på framgång och arbetsgivare (Twenge & Campbell, 2001, 2009; Twenge, et al., 2008). Vidare 

beskrivs denna generation som självsäkra och självupptagna. Detta har i sin tur resulterat i att 

Millennials har en bild av att samhället består av oändliga möjligheter och få motgångar. 

(Parment, 2008; Myers & Sadaghiani, 2010) Forskning visar att Millennials har ett stort intresse 

av att kunna bidra till samhällsnytta och efterfrågar intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter 

där de kan uppnå självförverkligande (Parment, 2008). Parment (2008) argumenterar att 

generationen värdesätter ett stort kontaktnätverk som i många fall är nationsöverskridande. 
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Författaren menar att anledningen är att Millennials är den generation som genom hela sin 

uppväxt har påverkats av utvecklingen av IT och digitalisering, vilket har genererat tekniska 

färdigheter och expertkompetens inom kommunikation. Glass (2007) delar Parments (2008) 

syn och beskriver att Millennials är orädda för ny teknologi och är snabba på att ta till sig nya 

digitala lösningar.  

 

Twenge et al. (2010) har utfört en studie gällande arbetsattityder som har visat skillnader mellan 

de olika generationerna. Studien visar att Millennials precis som Generation X värdesätter 

harmoni mellan arbete och fritid och söker sig till arbetsplatser där det finns utrymme för detta. 

Parment (2008) bekräftar även det i sin studie om Millennials. Vidare visar både Twenge et al. 

(2010) och Parment (2008) studier att Millennials efterfrågar flexibilitet gällande arbetstider 

och utformning av arbetsuppgifter. Flera studier visar även att Millennials till skillnad från 

tidigare generationer tenderar att vara lojala mot sig själva och sitt sociala nätverk snarare än 

mot sina arbetsgivare. (Twenge, 2010; Twenge et al., 2010; Parment, 2008) Amundson (2007) 

menar att generationen tenderar att välja arbete utifrån att deras preferenser överensstämmer 

med organisationens värderingar, snarare än finansiell kompensation. Dock menar Twenge et 

al. (2010) att yttre faktorer såsom status och pengar är mer betydelsefulla för Millennials i 

relation till Baby Boomers. Samtidigt visar Twenge et al. (2010) studie att Generation X 

värderar dessa faktorer högre jämfört med Millennials.  

 

Vidare visar tidigare forskning att Millennials tenderar att fokusera mer på om arbetsplatsen är 

rätt för dem snarare än om de är rätt för arbetsplatsen, vilket skiljer sig från tidigare generationer 

(Twenge, 2010; Twenge et al., 2010). Glass (2007), Twenge (2010) och Benson (2016) 

beskriver att Millennials till skillnad från tidigare generationer ställer krav på arbetsgivare 

gällande kontinuerlig feedback och utvecklingspotential.  

 

2.4 Belöningssystem 
 
Ett styrsystem som organisationer kan tillämpa för att skapa och upprätthålla motivation hos 

anställda är belöningssystem. Ett väl utformat belöningssystem kan generera ett ökat värde till 

organisationen genom att motivera och behålla värdefulla medarbetare. För att ett 

belöningssystem ska vara effektivt krävs att det är anpassat efter organisationens medlemmar. 

Fortsättningsvis är det viktigt att se till att belöningssystem utformas med värdefulla belöningar 
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och inte endast med syftet att kontrollera och styra de anställda. (Anthony et al. 2014; Nilsson 

& Olve, 2013) 

 

2.4.1 Olika former av belöningar 
 
Belöningssystem kan delas upp i finansiella och icke-finansiella belöningar. Finansiella 

belöningar karaktäriseras av en finansiell ersättning och finns i olika former som fast lön, rörlig 

lön och finansiell bonus. Icke-finansiella belöningar kan delas upp i två kategorier, sociala 

belöningar och psykologiska belöningar. Sociala belöningar baseras på antagandet att 

arbetsmiljön påverkar arbetstagarens motivation och prestation. Dessa belöningar syftar till att 

skapa gemenskap på arbetsplatsen genom exempelvis personalaktiviteter. Psykologiska 

belöningar används för att uppmuntra arbetstagarens prestation och stimulerar medarbetare 

genom uppskattning och utvecklingsmöjligheter. Det kan även handla om befordran, ökat 

ansvar, mer frihet och utmanande arbetsuppgifter. (Anthony et al., 2014; Nilsson & Olve, 2013) 

Belöningssystem kan delas upp i individuella och gruppbaserade belöningar. Detta innebär att 

organisationer kan utforma belöningssystem utefter individens eller gruppens prestationer. 

Genom gruppbaserade belöningssystem belönas gruppens gemensamma prestation i syfte att 

öka samarbetet och gemenskapen mellan organisationens medlemmar. Individuella 

belöningssystem syftar istället till att motivera och uppmuntra den enskilda prestationen. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008) 

 

Belöningar kan både långsiktigt och kortsiktigt påverka en individs motivation och prestation 

på arbetsplatsen. En kortsiktig belöning innebär en ersättning som tillfälligt stimulerar 

individen. Detta innefattar finansiella bonusar och tillfälliga belöningar såsom resor och 

företagsaktiviteter. Dessa är oftast starkt kopplade till extraordinära prestationer på 

arbetsplatsen och kan leda till direkt motivation hos medarbetare. Långsiktiga belöningar 

innebär istället en ersättning som på lång sikt påverkar arbetstagarens motivation. Exempel på 

långsiktiga belöningar är karriärsutveckling och löneökning, där ersättningen inte begränsas till 

en viss period. (Nilsson & Olve, 2013) 

 

2.4.2 Kritik mot belöningar 
 
Deci och Ryan (1985) har utvecklat en subteori till Self Determination Theory som kallas 

Cognitive Evaluation Theory. Cognitive Evaluation Theory beskriver hur yttre incitament 

såsom finansiella belöningar, kan tränga undan individens inre motivation (Deci & Ryan, 1985; 
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Ryan & Deci, 2000a). Deci och Ryan (1985) menar att dessa belöningar kan bli 

kontraproduktiva då det kan tränga undan inre motivation och på det sättet minska den totala 

motivationen hos en individ. Detta beror på att dessa belöningar kan uppfattas som 

kontrollerande och på det sättet minska tillfredsställelsen av behovet autonomi (Deci & Ryan, 

1985; Ryan & Deci, 2000a). Forskning visar dock att andra belöningar som icke-finansiella 

belöningar, inte behöver leda till denna utträngningseffekt utan istället kan få en positiv effekt 

på individers motivation (Frey & Jegen, 2001). Vidare menar forskning att om finansiella 

belöningar är utformade i syfte att uppmuntra de anställdas kompetens och inte för att 

kontrollera de anställdas prestationer kan de öka den inre motivationen. (Wiersma, 1992).  

 

2.5 Teoretisk sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis utgår denna studie från Self Determination Theory (Deci & Ryan, 1985; 

Ryan & Deci, 2000a). Teorin beskriver inre och yttre motivationsfaktorer som grunden för 

människans totala arbetsmotivation. De inre motivationsfaktorerna är uppdelade utefter de tre 

behoven: autonomi, kompetens och samhörighet. De yttre motivationsfaktorerna är uppdelade 

utefter finansiella yttre motivationsfaktorer och icke-finansiella yttre motivationsfaktorer. 

Teorin Self Determination Theory tillsammans med tidigare forskning om Millennials kommer 

användas för att besvara första delen syftet. Vidare kommer resultat och analys av detta 

tillsammans med beskrivningen och kritiken mot belöningssystem användas för att besvara 

syftets andra del.  
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3. Metod 
 
I kommande avsnitt beskrivs och argumenteras för metodvalen för denna studie. Avsnittet 

innehåller även en genomgång av undersökningens genomförande. Vidare presenteras en 

operationalisering av Self Determination Theory samt eventuella risker och fallgropar med 

studiens metodval. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats och forskningsdesign 
 
Denna undersökning baseras på en kvalitativ fallstudie för att besvara studiens syfte. Kvalitativa 

fallstudier fokuserar på att skapa en helhetsbild för ett fenomen utifrån en grupp, situation eller 

miljö. (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2015) I denna studie studeras gruppen Millennials i 

den digitala sektorn. En fallstudie anses som en fördelaktig metod för denna studie eftersom 

den ämnar undersöka hur individer upplever något och syftar att skapa en djupare förståelse för 

ett fenomen. (Ahrne & Svensson, 2011) Genom att använda en kvalitativ fallstudie skapas en 

mer detaljerad bild i relation till den kvantitativa forskningen. (Bryman, 2011) Denna 

undersökning baseras på en kvalitativ fallstudie av instrumentell karaktär eftersom fallföretaget 

endast studerats som ett verktyg för att undersöka en bred frågeställning (Baxter och Jack, 

2008). I kvalitativa fallstudier studeras fenomen vanligen genom observationer eller intervjuer 

(Ahrne & Svensson, 2011). Då denna studie ämnar undersöka upplevd motivation, är inte 

observationer lämpligt eftersom det är svårt att observera hur individer upplever något. Enligt 

Yin (2009) är det fördelaktigt att använda fallstudier då undersökningen rör en aktuell 

omständighet och ämnar besvara hur något är utifrån individens egna uppfattningar, vilket 

stärker studiens metodval.   

 

Denna uppsats har en deduktiv utgångspunkt då den utgår från en befintlig teori i syfte 

undersöka hur väl den fungerar i praktiken. Genom att använda befintliga teorier syftar studien 

att skapa en djupare förståelse för hur Millennials i den digitala sektorn upplever att de 

motiveras av olika motivationsfaktorer (Bryman, 2011). Alternativet till detta hade varit att 

använda en induktiv ansats, vilket innebär att en undersökning ämnar bilda teorier utifrån 

observationer. (Bryman & Bell, 2015) 
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3.2 Urvalsprocess 
 
3.2.1 Icke-sannolikhetsurval 
 
Denna uppsats baseras på icke-sannolikhetsurval med målinriktad karaktär eftersom både 

fallföretaget och respondenterna valts utifrån förutbestämda kriterier. Ett målinriktat urval 

innebär att forskarna väljer ut studieobjekt som är lämpliga för att besvara studiens syfte. 

(Bryman & Bell, 2015) Kriterierna för denna undersökning gällande fallföretaget var att det 

skulle verka i den digitala sektorn, ha anställda Millennials och vara en aktör på den svenska 

marknaden. Ett flertal företag som uppfyllde kriterierna kontaktades via mail, varpå ett av dem 

var intresserade att delta i denna studie. Vidare valdes även respondenterna genom ett 

målinriktat urval för att uppfylla studiens syfte. Kriterierna för respondenterna var att de skulle 

ha IT-relaterade arbetsuppgifter och ingå i generationen Millennials. Författarna gav även 

restriktioner om spridning i ålder och kön. Respondenterna valdes ut av en chef på företaget 

med hänsyn till dessa kriterier och restriktioner som författarna därefter kontaktade via telefon 

för att boka tid för intervju.  

 

3.2.2 Fallföretag 
 
Fallföretaget för denna studie är ett svenskt konsultföretag med inriktning på IT och 

management. Företaget har kontor i Stockholm och har i dagsläget 373 anställda med 

expertkompetens inom IT och digitalisering. Vidare har företaget 211 stycken anställda som 

tillhör generationen Millennials och verkar i den digitala sektorn samt är en aktör på den 

svenska marknaden. Detta uppfyller kriterierna för att besvara studiens syfte. Företaget har valts 

att hålla anonymt av etiska skäl, vilket även var ett önskemål från fallföretaget (Bryman & Bell, 

2015). 

 

Tabell 1: Fakta om fallföretaget, inhämtat internt inom företaget.  

Fakta om fallföretaget                        
 

Antal anställda 2019 (st) 373 (100%) 

Antal anställda Millennials 2019 (st) 211 (57%) 

Medelålder 2019 (år) 36  
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3.2.3 Respondenter 
 
För att besvara studiens syfte erhölls information från fem anställda Millennials på fallföretaget. 

Av de valda respondenterna arbetar fyra som IT-konsulter och en som Vd för ett av 

dotterbolagen. Antalet respondenter påverkades dels av studiens tidsbegränsning men även av 

begränsning i medarbetarnas tillgänglighet. Antalet respondenter kan inte vara för stort 

eftersom genomförande och bearbetning tar tid (Dalen, 2015). Fem stycken respondenter 

ansågs vara lämpligt, dels för att färre respondenter inte hade lett till tillräckligt med material 

för att besvara studiens syfte och dels på grund av begränsningar i tid, gällande bearbetning av 

material. Bryman och Bell (2015) menar att anonymitet minskar risken för att respondenterna 

svarar det som förväntas av dem. Utifrån detta argument beslutades att respondenterna skulle 

vara anonyma i undersökningen. Företaget är dock medvetna om vilka som har deltagit i studien 

men har ingen vetskap om vilka svar respektive respondent angivit i undersökningen.  

 

3.3 Datainsamling 
 
3.3.1 Primärdata 
 
Denna uppsats grundas på primärdata som samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer. 

Primärdata användes i syfte att få en djupare förståelse för Millennials upplevda motivation i 

den digitala sektorn och ligger till grund för studiens empiri. Intervjuformen tillämpades för att 

få tillgång till detaljerad och informativ data om respondenternas uppfattningar kring hur de 

upplever att det motiveras av olika motivationsfaktorer. (Bryman, 2011) Semistrukturerade 

intervjuer är fördelaktigt för denna studie eftersom både respondenterna och intervjuarna kan 

ställa frågor under intervjuns gång och på så sätt kan intervjusvaren bli mer omfattande. 

Följdfrågor var något som förekom vid alla intervjutillfällen, de ställdes för att förstå hur 

respondenterna resonerar och tänker. Detta var även viktigt då intervjuarna kunde be 

respondenterna exemplifiera genom tidigare situationer och händelser. Ännu en fördel med 

personliga intervjuer är att intervjuarna kan uppfatta kroppsspråk och tolka reaktioner när 

frågorna ställs, till skillnad från andra kvalitativa intervjuformer, såsom telefonintervjuer. 

(Bryman, 2011; Bryman & Bell, 2015; Ahrne och Svensson, 2011). Detta blev en viktig aspekt 

i denna studie då respondenterna visade olika reaktioner under intervjuernas gång, vilka 

antecknades av författarna för att sedan ta hänsyn till detta vid kodningen av materialet. Det var 

betydande eftersom det gav en ytterligare nivå på tolkning av det som respondenterna sagt.
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3.3.2 Operationalisering 
 
Deci och Ryans (1985) Self Determination Theory operationaliserades och översattes till 

konkreta intervjufrågor för att få tillgång till relevanta svar från respondenterna. Motivation är 

ett komplext och omfattande fenomen, av denna anledning var det betydelsefullt att 

konkretisera teorin för att på det sättet kunna koppla den till studien. För att enkelt utforma 

intervjufrågor som kunde kopplas till Self Determination Theory utformades en tabell med 

nyckelord som motsvarar teorins centrala delar (se tabell 2). De centrala delarna för inre 

motivation är: autonomi, kompetens och samhörighet medan de centrala delarna för yttre 

motivation är: finansiella och icke-finansiella yttre motivationsfaktorer. Operationaliseringen 

utformades till en intervjuguide där frågor kopplades till respektive del (se bilaga 1). Teorins 

begrepp användes medvetet inte i intervjufrågorna eller under intervjutillfället för att undvika 

att styra och påverka respondenternas svar.  

  
Tabell 2: Nyckelord för inre- och yttre motivationsfaktorer baserat på Self Determination Theory 

(Deci & Ryan, 1985; Ryan & Deci, 2000a, 2000b). 

Inre motivationsfaktorer Yttre motivationsfaktorer 

AUTONOMI 
Intresse i arbetsuppgifter, ansvar, tillit, 
självständighet, frihet, balans mellan arbete 
och fritid, flexibilitet 

FINANSIELLA 
Lön, bonus, andra finansiella belöningar 

KOMPETENS 
Kunskap, utbildning, utmaning, personlig 
utveckling 

ICKE-FINANSIELLA 
Befordran, hierarkisk utveckling, personlig 
återkoppling, feedback, beröm 

SAMHÖRIGHET 
Gemenskap, sammanhållning, 
identifikation med kultur och värderingar, 
relation till kollegor och chefer 
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3.4 Genomförande 
 
3.4.1 Pilotintervju 
 
För att öka sannolikheten att respondenternas intervjusvar skulle svara mot studiens syfte 

genomfördes en pilotintervju med en person från generationen Millennials som i augusti 2018 

påbörjade en anställning på ett svenskt IT-företag. Bryman (2011) menar att det är viktigt med 

tydlighet vid genomförandet av intervjuer och pilotintervjuer är en bra metod för att testa 

tydligheten. Genomförandet av pilotintervjun har minskat risken för missförstånd kring 

intervjufrågorna vid de faktiska intervjuerna. Respondenten påpekade några otydligheter i 

intervjufrågorna som bidrog till att dem omformulerades, vilket stärker datans tillförlitlighet 

(Dalen, 2015). Exempelvis fanns en otydlighet i en fråga om respondenternas arbetsuppgifter 

påverkas av företagets regler. För att tydliggöra vad intervjuarna menade med frågan 

utvecklades den till två frågor, rörande företagets informella och formella regler (se 

intervjuguide, fråga 13 & 14). Pilotintervjun genomfördes även i syfte att ta reda på om 

intervjuguiden var tillräckligt väl utformad för att få ut de svar som studien behövde samt för 

att testa inspelningsverktygets kvalitet. Pilotintervjun visade att intervjuguiden och 

inspelningsverktyget fungerade väl.   

 

3.4.2 Semistrukturerade djupintervjuer 
 
Enligt Bryman & Bell (2015) är tid och plats avgörande för intervjuns utfall och kvalitet, därför 

genomfördes alla intervjuer på en ostörd plats på företaget. Detta för att respondenterna skulle 

känna sig bekväma och avslappnade men också för att undvika att bli avbrutna. Vid 

intervjutillfället var respondenterna noga informerade om undersökningens syfte och innehåll. 

Respondenterna blev även informerade om att medverkan var frivillig och att deras uppgifter 

kommer behandlas konfidentiellt (Dalen, 2015). Detta för att uppfylla de svenska etikreglerna 

för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vilka är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Hermerén, 1996). Under 

intervjuerna fördes anteckningar av den författare som inte ansvarade för den aktuella intervjun. 

Detta för att dokumentera särskilda reaktioner och kommentarer som var utstickande eller 

representativa för respondenten. För att erhålla all information och senare kunna analysera 

tolkningar i det som sagts, spelades även alla intervjuer in med utrustning av god kvalitet 

(Ahrne & Svensson, 2011). Genom att spela in intervjuerna tilläts intervjuaren att fullt ut 

koncentrera sig på respondenternas svar, vilket ledde till bättre följdfrågor och engagemang. 
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Under intervjuns gång var intervjuaren noga med att ifrågasätta otydligheter i respondenternas 

svar för att undvika missförstånd och öka tillförlitligheten. Datamaterialets tillförlitlighet 

stärktes även genom att frågor ställts i syfte att ge respondenterna möjligheten att ge utförliga 

och innehållsrika svar. (Dalen, 2015)   

 
Tabell 3: Fakta om utvalda respondenter från fallföretaget. 

Respondenter Ålder Utbildning          
                     

Befattning Anställd Datum & tid 

Respondent 1  24 år  Kandidatexamen, 
IT 

IT-konsult, 
affärssystem/pr
ojektledare 

4 mån 17/12–18 
 
49 min 

Respondent 2  27 år Kandidatexamen, 
ekonomi 

IT-konsult, 
projektledare 

4 mån 17/12–18  
 
60 min 

Respondent 3  29 år  Civilekonom  VD, 
dotterbolag  

3 år  17/12–18  
 
71 min 

Respondent 4  25 år  Kandidatexamen, 
systemvetenskap 
/marknadsföring  

IT-konsult, 
affärssystem  

15 mån  18/12–18  
 
60 min 

Respondent 5 26 år Dubbel 
kandidatexamen, 
matematik/IT och 
ekonomi  

IT-konsult, 
programmering
/projektledare 

8 mån 18/12–18 
 
47 min 

 

3.4.3 Bearbetning av data 
 
Intervjuerna transkriberades samma dag som respektive intervju hölls. Efter detta utfördes en 

kodning av materialet. Bryman och Bell (2015) menar att det är fördelaktigt att starta 

transkriberingsprocessen och kodningen kort efter första intervjutillfället, dels för att komma 

ihåg respondenternas reaktioner och beteende och dels för att öka förståelsen för de kommande 

intervjuerna. Under transkriberingen var intervjuarna noga med att tolka tonlägen för att på det 

sättet analysera både vad som sagts och hur det sagts. Ett exempel på detta var när en respondent 

visade stort engagemang och glädje när denne uttryckte sig positivt om kulturen på företaget, 

vilket togs i beaktning vid kodning av materialet då reaktionen stärkte respondentens uttalande. 

Transkriberingarna delades upp mellan författarna, därefter kodades dessa först individuellt för 
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att sedan jämföra och koda materialet tillsammans. Intervjuarna ansåg att det var fördelaktigt 

att utföra kodningen både enskilt och tillsammans då det öppnar upp för diskussion kring 

materialet. (Kvale & Brinkmann, 2009) Kodningen utfördes genom att identifiera teman som 

återkom under intervjuerna. Detta genomfördes med hjälp av nyckelorden till Self 

Determination Theory (se tabell 2), för att finna relevant material till studiens syfte. Under 

kodningens gång upptäcktes ett intressant tema till inre motivation som inte gick att koppla till 

Self Determination Theorys tre behovsfaktorer: autonomi, kompetens och samhörighet, vilket 

var meningsfullhet. Dessa fyra teman blev grunden för att förstå respondenternas inre 

motivation. För att förstå respondenternas yttre motivation kodades materialet utifrån två 

teman, finansiella yttre motivationsfaktorer och icke-finansiella yttre motivationsfaktorer.  

 

3.5 Metoddiskussion 
 
I denna studie fanns en viss problematik för hur motivation skulle studeras. I och med att 

motivation är svårt att mäta fanns det svårigheter i hur studien kunde besvara vad som motiverar 

dessa respondenter. Av denna anledning syftar studien till att få en förståelse för hur 

respondenterna uppfattar sin motivation och inte hur de motiveras i praktiken.  

 

Vanligt förekommande kritik mot den kvalitativa intervjuforskningen är att forskare analyserar 

insamlat material baserat på egna tolkningar. (Bryman & Bell, 2015) Denna aspekt är viktig att 

ha i åtanke gällande denna studie eftersom analysen av intervjuerna har påverkats av 

författarnas subjektiva tolkning. Det faktum att det har varit två personer som har kodat 

materialet enskilt för att sedan diskutera det tillsammans bidrar till en djupare och mer trovärdig 

analys. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) En risk med semistrukturerade djupintervjuer är 

att subjektivitet kan förekomma vid respektive intervjutillfälle, vilket påverkar 

intervjumaterialet genom att alla respondenter inte får samma följdfrågor (Bryman, 2011; 

Bryman & Bell, 2015). Detta har tagits i beaktning med hjälp av en operationaliserad 

intervjuguide, där de viktigaste frågorna tagits med. På så sätt minskar risken för att intervjuerna 

skiljer sig alltför mycket i intervjuinnehåll. Vidare finns en risk att respondenterna förskönar 

och vinklar sina svar i syfte att framställa sig på ett visst sätt. Detta är framförallt viktigt att ta 

i beaktning när undersökningsgruppen inte får möjlighet att vara anonyma. (Bryman, 2011) I 

denna studie är inte respondenterna anonyma gentemot uppsatsskrivarna eller fallföretaget, 

däremot är de anonyma för uppsatsens läsare. En viktig aspekt att ha i åtanke är att företaget 

själva valt ut respondenterna, vilket kan påverka resultatet då respondenterna kan känna sig 
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skyldiga att svara på ett sätt som förväntas av företaget. Som tidigare nämnt är dock 

respondenterna anonyma för uppsatsens läsare, vilket innebär att fallföretaget inte kan 

identifiera vilken respondent som svarat vad.  
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4. Resultat och analys - inre motivationsfaktorer  
 
Avsnitt fyra och fem  ämnar besvara  första delen av syftet, vilket motsvarar frågeställningen: 

Hur upplever Millennials i den digitala sektorn att de motiveras av olika motivationsfaktorer? 

Avsnitten är strukturerade utifrån teoretiska teman baserat på Self Determination Theorys inre- 

och yttre motivationsfaktorer. Under bearbetning av data framkom ytterligare ett tema för inre 

motivation som inte kunde kopplas till något annat tema, vilket var meningsfullhet. Under varje 

tema presenteras resultat som följs av en analys.  Avsnitten avslutas med en sammanfattande 

tabell.  

 

4.1 Autonomi 
 
För att få en bild av hur respondenterna upplever sin inre motivation undersöktes deras behov 

av autonomi utifrån intresse i arbetsuppgifter, självständighet, ansvar och flexibilitet.  

 

4.1.1 Resultat – autonomi 
 
Alla respondenter uppgav att de känner ett intresse i sina arbetsuppgifter. Flera beskrev att de 

har ett intresse för teknisk utveckling och ett driv att leverera bra lösningar till sina kunder. En 

respondent uppgav att något som intresserar är att se människor ”växa i sin omgivning”. Detta 

uttalande kan ses som ett klichéartat uttryck och för att undvika det och få en djupare förståelse 

ställdes följdfrågor om uttalandet. Respondenten menade att det är inspirerande att se hur 

kollegorna utvecklas karriärmässigt och kompetensmässigt men även på ett personligt plan i 

form av självförtroende och självkänsla.   

 

Vidare beskrev två respondenter att något som skapar intresse i arbetsuppgifterna är att göra 

skillnad som leder till konkret förbättring för kunderna. Dessa respondenter uppgav att det är 

roligt att vara delaktig i processer för att sedan kunna se resultat. Flera respondenter beskrev att 

det är inspirerande att gå från idé till verklighet i sina arbetsuppgifter. En situation som beskrevs 

av en av dessa respondenter var ett projekt för ett familjeföretag. Det beskrevs som mer 

inspirerande att arbeta med ett sådant projekt eftersom det finns ett känslomässigt band mellan 

ägarna och verksamheten.  

 

En respondent menade att om ett företag är “populärt” eller kan erbjuda “häftiga produkter” 

skapar det ett intresse och ett incitament att stanna kvar på arbetsplatsen under en längre tid. 
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Denna respondent beskrev dock en problematik med företagets konsultverksamhet eftersom de 

inte arbetar med en specifik produkt utan istället arbetar med många olika saker. Detta kan 

illustreras med ett citat: 

 

“Jag uppskattar att känna produktkänslan, att jag brinner för produkten. Just nu gör vi allt 

möjligt och det tappar lite själ känner jag.”  

 

Vidare beskrev flera respondenter att ansvar och utmanade arbetsuppgifter bidrar till 

engagemang på arbetsplatsen. Majoriteten av respondenterna var positiva till ökat ansvar och 

kopplade det till olika känslor. De känslor som respondenterna kopplade till ansvar var 

engagemang, glädje och motivation. Flera respondenter uttryckte att de skulle vilja ha så 

mycket ansvar som möjligt eftersom de ansåg sig utvecklas av det. Ökat ansvar var något som 

alla respondenter förutom en eftersträvade i sitt arbete. Denna respondent uppgav att ansvar var 

spännande men inte något som prioriteras just nu. Orsaken var att det skulle komma i vägen för 

andra mål inom utveckling, såsom teknisk färdighet.  

 

Alla respondenter ansåg att deras arbetsuppgifter gav stort utrymme för självständighet och 

frihet. Respondenterna beskrev att en arbetsgivare som är öppen för nya idéer och inte har 

begränsande regler eller normer är något som lockar dem. De menade att innovation och 

entreprenörskap är viktigt för att en arbetsgivare ska ses som attraktiv. En respondent gav ett 

exempel på ett annat företag som uppmanar sina anställda att starta eget där arbetsgivaren tar 

en del av det företag som startats. Respondenten menade att detta är något som ökar 

entreprenörsandan och att det hade uppskattats. Vidare beskrevs att en attraktiv arbetsgivare är 

lyhörd och ser till individens personliga mål, erfarenheter och möjligheter.   

 

Respondenterna beskrev att balansen mellan arbete och fritid var viktigt för deras välmående. 

Flera respondenter uppgav att de aktivt valt bort företag som har ett rykte om långa 

arbetsveckor, trots detta var de beredda att arbeta mycket när det behövs. Detta illustreras i 

citatet nedan:  

 

“Jag skulle aldrig sitta och jobba 60–70 h i veckan, men jag har inga problem med att ta i 

extra när det behövs.” 
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Alla respondenter bekräftade att det var viktigt med flexibla arbetstider då det indikerar att 

arbetsgivaren har tillit för medarbetaren, vilket skapar engagemang och motivation. Alla 

respondenter var eniga och positiva till att det inte finns ett behov av att alltid vara på plats, 

utan att det går att lösa på annat sätt så länge de har god kommunikation med sina kollegor och 

levererar det som krävs. Flera respondenter uppgav dock att flexibiliteten gällande arbetstider 

kan hämmas när de arbetar ute hos kund eftersom de behöver anpassa sig till dem. Vidare 

beskrev en respondent att arbetet kan uppfattas som för fritt. Respondenten menade att friheten 

kan ge motsatt effekt på motivationen då det finns en risk att den vardagliga strukturen 

försvinner. En situation som beskrevs av en respondent var:  

 

“En dålig grej med flexibiliteten är att jag ibland kan arbeta hemma för ofta, [...] 

men man mår inte bra av att ha på sig pyjamas till klockan 17 två dagar i rad.” 

 

4.1.2 Analys – autonomi 
 
Flera respondenter uppgav att de har ett intresse för teknisk utveckling och ett driv att leverera 

bra lösningar till sina kunder. Detta visar att de har ett genuint intresse i sina arbetsuppgifter, 

vilket Ryan & Deci (2000) kopplar till behovet av autonomi. Resultatet visar även att 

respondenterna drivs av och skapar intresse genom människorna runt omkring dem. Detta kan 

urskiljas från resultatet dels då de inspireras av att se kollegor utvecklas och dels då de 

engageras av att bidra till att kunderna får det bättre. Detta är intressant då tidigare studier 

beskrivit Millennials som självupptagna (Parment, 2008; Myers & Sadaghiani, 2010). 

Resultatet kan ifrågasätta detta karaktärsdrag, eftersom det indikerar att dessa respondenter inte 

endast bryr sig om sin egen framgång utan också värderar andras utveckling. Vidare visar 

resultatet att dessa personer anser att det är betydelsefullt att se resultatet av sitt arbete och att 

inte endast vara en kugge i ett stort hjul. Ett exempel på detta illustreras i resultatet då en 

respondent uttrycker att det är inspirerande att arbeta med ett familjeföretag eftersom det tydligt 

går att se förändring och få uppskattning för det som åstadkommits. Vikten av att se resultat i 

sitt arbete framgår även av en respondents önskan om att arbeta med en konkret produkt. Att 

respondenten anser att det “tappar själ” att arbeta med flera olika saker inom verksamheten 

tolkar författarna som att det minskar genuiniteten och engagemanget i arbetet jämfört med att 

arbeta med en specifik produkt.  
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Flera respondenter beskrev att de uppskattar ökat ansvar och flexibilitet gällande arbetstider 

och utförande av arbetsuppgifter. Detta indikerar på tillit från arbetsgivaren, vilket 

respondenterna ansåg vara värdefullt. En anledning till detta kan vara att arbetsgivaren visar 

acceptans kring det faktum att alla människor fungerar olika och inte måste arbeta på samma 

sätt för att nå ett bra resultat. Detta kan även vara ett resultat av att generationen präglas av en 

stark individualisering, vilket ställer krav på att företag ska ha individanpassade arbetssätt. 

Detta är något som Parment (2008) och Twenge et al. (2010) beskriver i sina studier. Att 

organisationer ska fokusera på individen är något som återkommer i alla intervjuer och 

respondenterna är eniga om att detta är viktigt för att kunna känna engagemang i arbetet. Genom 

en analys av resultatet verkar dessa personer värdesätta självständighet och flexibilitet i sitt 

arbete. Detta är något som Twenge et al. (2010) och Parment (2008) menar karaktäriserar 

generationen Millennials. Ett stort behov av flexibilitet bland dessa arbetstagare kan bero på 

den ökade digitaliseringen, vilket har möjliggjort att kunna arbeta utan att vara på plats. Flera 

av respondenterna tog dock upp en paradox mellan flexibilitet och skyldigheten att anpassa sig 

till kunden, detta då respondenterna är konsulter och arbetar delvis hos kunder. Flera 

respondenter var måna om att kunna anpassa sig till kunden så bra som möjligt, vilket kan 

hämma flexibiliteten. Trots att alla respondenter uttryckte sig positivt till hög flexibilitet 

gällande arbetstider och utförande visar resultatet på en motsägelse då flexibiliteten ibland kan 

uppfattas som för hög, vilken i sin tur kan hämma motivationen. Detta är intressant då det 

ifrågasätter om Millennials verkligen efterfrågar hög flexibilitet.    

 

En annan intressant aspekt som resultatet visar är att respondenterna värdesätter sin fritid högt 

och inte vill offra den framför arbete. Ett exempel på detta är att flera respondenter tog upp att 

de medvetet valt bort företag som har ett rykte om att deras anställda arbetar övertid. Detta är 

intressant då det tidigare har uppfattats som prestigefullt att arbeta mycket, särskilt i IT-

branschen (Berman-Gorvine & Nadel, 2015). Att generationen värdesätter denna balans är även 

något som Parment (2008) och Twenge et al. (2010) konstaterat i sina studier om Millennials. 

Detta är dock något som Glass (2007) och Twenge et al. (2010) menar inte endast karaktäriserar 

Millennials utan också Generation X.  
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4.2 Kompetens 
 
För att få en vidare bild av hur respondenterna upplevde sin inre motivation undersöktes deras 

behov av kompetens utifrån kunskap, utbildning och personlig utveckling.   

 

4.2.1 Resultat – kompetens 
 
Alla respondenter var överens om att de hade användning för sina kunskaper i arbetet. En 

respondent uppgav dock att all kunskap inte stimuleras på arbetsplatsen. Denna respondent har 

en bred utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. En annan respondent nämnde att utbildning 

via arbetsplatsen kunde kännas väl teoretisk tills den prövades i arbetssammanhang. Flera 

respondenter nämnde att det var stor skillnad mellan teoretisk utbildning och praktiskt arbete, 

samt att de har mer användning för de kunskaper de fått från tidigare arbeten jämfört med 

kunskaper från utbildning. Respondenterna ansåg att de har de kunskaper som krävs för deras 

arbetsuppgifter men att de har mycket kvar att lära, vilket också skapar engagemang och driv 

till att ständigt vilja utvecklas. Dessutom menade respondenterna att IT-branschen är en 

föränderlig bransch, vilket innebär att det alltid kommer finnas nya saker att lära sig. 

  

Flera respondenter beskrev att personlig utveckling är betydelsefullt för att inte tröttna på sitt 

arbete. En respondent menade att det är roligt att ta sig an nya utmaningar trots att det kan vara 

“läskigt”. Det var även tydligt att utveckling ska gå snabbt och att när respondenterna lärt sig 

en sak vill de lära sig mer. Detta illustreras med citatet nedan:  

 

“När jag har nått en nivå så vill jag gärna gå på nästa. Jag vill skynda på, kanske snabbare 

än vad som är möjligt med tanke på att jag bara arbetat med det här i några månader, då 

måste jag bromsa mig själv.” 

 

Alla respondenter var måna om att utvecklas och uppgav att de väljer arbetsgivare baserat på 

att dessa möjligheter finns. Detta tydliggjordes när en av respondenterna beskrev att denne 

lämnat en arbetsplats på grund av att den var monoton och saknade 

utvecklingsmöjligheter.  Detta kan även illustreras med ett citat från en annan respondent: 

 

“Jag lär mig nya saker varje dag och den dagen jag slutar lära mig saker tror jag inte jag 

skulle vara kvar.” 

 



 25 

En respondent uppgav dock att det inte fanns möjlighet att utvecklas maximalt eftersom 

uppdragen inte var helt i linje med de personliga målen. En problematik som beskrevs av flera 

respondenter var löftet om att få komma ut på intressanta uppdrag snabbt efter anställning. 

Respondenterna beskrev att det är svårt att få uppdrag som junior-konsult eftersom många bolag 

efterfrågar erfarenhet inom branschen. Detta går emot de förväntningar som företaget byggt 

upp under rekryteringsprocessen. De uttryckte dock att detta inte var något som fallföretaget 

kunde styra över. 

 

4.2.2 Analys – kompetens 
 
Resultatet visar att medarbetarna värderar personlig utveckling och att kontinuerligt lära sig 

nya saker på arbetsplatsen. Detta kan bero på att personlig utveckling är något som 

respondenterna alltid kommer ha nytta av, oavsett arbetsgivare. En annan anledning till detta 

kan vara att det skapar engagemang då det visar att arbetsgivaren är villig att investera i sina 

medarbetare. Dessutom framgår det av resultatet att respondenterna anser att utveckling är 

särskilt viktigt i och med att de arbetar inom IT-branschen, vilket indikerar att detta kan vara 

viktigare i en kunskapsintensiv bransch. Genom resultatet går det att utläsa att respondenterna 

är otåliga, vill utvecklas och ta sig framåt i karriären snabbt. Tidigare forskning om Millennials 

argumenterar för att personlig utveckling är något som generationen värdesätter, vilket detta 

resultat stärker (Glass, 2007; Benson, 2016; Twenge et al, 2010). Dessutom visar forskning att 

Millennials tenderar att ha en uppfattning om att världen består av oändliga möjligheter 

(Parment, 2008). Detta kan förklara varför respondenterna inte verkar nöja sig med att det finns 

utvecklingspotential på arbetsplatsen utan att utveckling också måste gå snabbt. Det är även 

något som bekräftas i respondenternas uttalanden om besvikelse kring att de inte kommit ut på 

uppdrag lika snabbt som de förväntat sig. Dessutom visar resultatet att respondenterna önskar 

att uppdragen var mer anpassade till deras personliga mål. Det visar att utveckling inte bara ska 

gå snabbt utan att den också behöver vara individanpassad.  

 

Resultatet visar att de flesta av respondenterna ansågs sig ha den kompetens som krävdes för 

deras arbetsuppgifter. Flera av respondenterna var dock eniga om att de hade mycket kvar att 

lära, vilket också är en anledning till att stanna kvar på arbetsplatsen. Arbetsrelaterad utbildning 

ansågs av respondenterna vara teoretisk men blev en motiverande faktor när den appliceras i 

arbetssammanhang.   
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4.3 Samhörighet 
 
För att få en vidare bild av hur respondenterna upplevde sin inre motivation undersöktes deras 

behov av samhörighet utifrån gemenskap, relationer på arbetsplatsen och kultur.   

 

4.3.1 Resultat – samhörighet 
 
Alla respondenter uppgav att sammanhållning och gemenskap är viktiga faktorer för att trivas 

på arbetsplatsen samt att det i många fall är avgörande vid val av arbetsgivare. Respondenterna 

menade att gemenskap och sammanhållning bidrar till att arbetsplatsen blir mer än bara en 

arbetsplats och att det på så sätt blir roligare att gå till jobbet. Tre respondenter menade att 

aktiviteter utanför arbetstid bidrar till en god sammanhållning och skapar engagemang. En 

respondent nämnde dock att det är väldigt många aktiviteter som sker efter arbetstid och att 

detta bidrar till att det ibland kan vara svårt att hitta en balans. Denna respondent menade att 

det kan bli för mycket kvällsevent och att det inte finns tillräckligt med tid för att vara med på 

alla, vilket kan skapa en känsla av stress. En annan respondent beskrev att relationen till 

kollegorna är extra viktig i en konsultverksamhet eftersom de inte alltid är på plats. En 

respondent var förvånad över hur mycket kollegorna påverkade arbetstrivseln och menade att 

de har en stor inverkan på prestationen på arbetsplatsen. Respondenten sa:  

 

“Relationen till mina kollegor är jättebra, jag är imponerad. Det påverkar mitt arbete i 

positiv riktning och det påverkar livsglädjen positivt. Det är engagerande i sig att ha kul med 

sina kollegor men det hjälper mig också att nå mina mål.” 

 

Alla respondenter beskrev att de kunde identifiera sig med företagskulturen. De menade att 

kulturen var viktigt för att kunna trivas på arbetsplatsen och om de inte skulle kunna identifiera 

sig med företagskulturen hade det kunnat resultera i att de byter arbetsplats. Detta kan illustreras 

med citatet nedan:  

 

“Kulturen är jätteviktig för mig i valet av arbetsgivare. På denna arbetsplats identifierar jag 

mig med att man hjälps åt och att man har en strävan framåt. Jag trivs med att det är ett 

tillväxtbolag, att det händer nya saker och att det finns en öppenhet för nya idéer. Det finns 

inga hierarkier, vilket jag uppskattar. Laget före jaget!” 
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Vikten av kultur kunde även förstås genom en berättelse från en av respondenterna. Denna 

respondent berättade om en tidigare arbetsplats där kulturen bland de anställda inte var positiv. 

Relationen till cheferna uppfattades som dålig och strukturen var hierarkisk. Företagskulturen 

bidrog till att respondenten bytte arbetsplats.  

 

Alla respondenter menade att de kunde identifiera sig med företagets värdeord, vilka är: 

Engagerade, affärsmässiga och nära. Samtidigt menade en respondent att det kan vara svårt att 

knyta an till så generella ord. Denna motsägelse kan illustreras med ett citat:  

 

“De är lite klyschiga, men de är bra! Jag kan identifiera mig med dem, men det är svårt att 

knyta an till dem eftersom de är så generella.” 

 

Samtliga respondenter beskrev att människorna de arbetar med var en viktig del i att kunna 

känna glädje på arbetsplatsen. Fyra av fem respondenter beskrev att engagemang skapas genom 

att arbeta i team, där människorna kompletterar varandra för att tillsammans nå ett bra 

slutresultat. Flera respondenter menade även att det är roligt att arbeta i team för att det går att 

lära av andra. Detta kan illustreras genom citatet nedan:   

 

“Jag blir engagerad när jag och mina kollegor skapar saker tillsammans. Man gör saker som 

man är bra på tillsammans med andra som är bra på andra saker, att ta hjälp av andra 

engagerar mig. Dessutom blir slutresultatet mycket bättre, 1+1 =10.”  

 

Detta exemplifieras även när en annan respondent beskrev en situation där denne tillsammans 

med sina kollegor nyligen utvecklat och presenterat en ny produkt, vilket ansågs vara 

inspirerande och engagerande. En respondent nämnde att entreprenörskap och innovation är 

något som många medarbetare drivs av på arbetsplatsen, vilket beskrevs som viktigt i denna 

bransch.  

 

4.3.2 Analys – samhörighet 
 
Alla respondenter beskrev att gemenskap och kollegor var viktiga faktorer för att trivas på 

arbetsplatsen. En respondent menade att kollegorna är avgörande för motivationen och 

prestationen på arbetsplatsen. Då företaget är en konsultverksamhet är det intressant att 

undersöka vilka relationer som bidrar till gemenskap. Eftersom respondenterna delvis är 
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placerade ute hos kunder skulle det kunna vara dessa relationer som har en betydande roll för 

gemenskapen. Dock visar resultatet att relationen till kollegorna på fallföretaget är de relationer 

som skapar sammanhållning och inte relationen till deras kunder. Detta går att urskilja från 

resultatet eftersom flera respondenter menar att relationen till kollegorna blir viktigare när de 

arbetar som konsulter. En förklaring till detta kan vara att de flesta respondenter är relativt nya 

på arbetsplatsen och att de spenderar mycket tid på kontoret, då de inte alltid har ett uppdrag. 

Respondenterna beskrev även att samarbete och att lära sig av varandra var betydelsefullt. 

Tidigare forskning menar dock att Millennials karaktäriseras av stark individualisering, vilket 

kan ifrågasättas genom studiens resultat (Twenge & Campbell, 2001, 2009; Twenge, et al., 

2008). Däremot visar även tidigare studier att generationen värderar ett stort kontaktnätverk, 

vilket kan skapas genom interaktiva relationer till kollegor (Parment, 2008).   

 

Det framgår av resultatet att det är viktigt för respondenterna att kunna identifiera sig med 

företagets kultur. Flera respondenter menade att detta är något som har en betydande roll vid 

val av arbetsgivare. En intressant aspekt är dock att företagskultur är svår att upptäcka innan 

anställning, vilket innebär en problematik för hur en arbetstagare ska kunna basera sina val av 

arbetsgivare utifrån kulturen. Däremot kan kulturen bli en orsak till att dessa arbetstagare väljer 

att byta arbetsplats, vilket bekräftas av respondenternas berättelser. Respondenterna beskrev 

även att det är betydelsefullt att kunna identifiera sig med företagets värdeord. Dock framkom 

en motsägelse eftersom de upplevs vara svåra att knyta an till. Företags värdeord tenderar att 

vara generella vilket innebär att syftet om att skapa gemenskap kan försvinna. En respondent 

menade att det är självklart att det går att identifiera sig med så generella ord. Detta innebär att 

orden tappar sitt syfte och att det till och med kan bli kontraproduktivt.   

 

Något som de flesta av respondenterna var överens om var att personalaktiviteter är något som 

uppskattas och skapar gemenskap. Samtidigt visar resultatet att dessa aktiviteter kan upplevas 

vara för många och svåra att få tid till eftersom de sker efter arbetstid. Om respondenterna inte 

deltar på alla aktiviteter kan det skapas en känsla av utanförskap. Detta leder i sin tur till en 

konflikt mellan arbete och fritid, vilket resultatet i ett tidigare avsnitt (autonomi) visat vara en 

viktig aspekt.   
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4.4 Meningsfullhet 
 
Under arbetets gång kunde ett ytterligare tema till inre motivation urskiljas, vilket inte kunde 

kopplas till de andra behoven i Self Determination Theory. Detta tema beskriver meningsfullhet 

i arbetsuppgifter. 

 

4.4.1 Resultat – meningsfullhet 
 
Flera respondenter nämnde att det är viktigt att känna meningsfullhet och bidra till 

samhällsnytta i arbetsuppgifterna, vilket stimuleras genom att hjälpa kunder att uppnå bättre 

resultat i sin verksamhet. Detta kan illustreras med citatet nedan:  

 

“För mig är det viktigt att hjälpa andra och att jag är med och bidrar. Att jag känner att jag 

är en del av någon annans eller kundens framgång.” 

 

Dock menade en respondent att för att uppnå ett högre syfte går det att engagera sig på andra 

sätt utanför arbetet. Denna respondent menade att det finns andra organisationer som är mer 

inriktade på att bidra till ett bättre samhälle än vad fallföretaget är. Vidare beskrev en annan 

respondent att det går att bidra till samhällsnytta på olika plan, dels internt inom företaget 

genom exempelvis jämställdhetsverk och hållbarhetsråd och dels externt genom att engagera 

sig i ideella organisationer. En respondent menade att det är viktigt att det framgår tydligt varför 

företaget ska arbeta med ett visst hållbarhetsprojekt, här beskrevs att det bör vara kopplat till 

IT och inte exempelvis att starta en skola i Afrika.  

 

Flera respondenter var enade om att de inte vill ta sig an uppdrag som ansågs vara oetiska. De 

var överens om att de skulle ha svårt att stå bakom uppdrag som gick emot deras egna 

värderingar. Tre respondenter beskrev ett exempel på detta. De förklarade att om de skulle få 

förfrågan om ett projekt för ett spel- eller cigarettföretag skulle de ha svårt att tackat ja till det, 

då det går emot deras värderingar. De uttryckte att de har makt i att delvis välja sina uppdrag 

och att detta hade varit ett projekt som de hade valt bort. Dock menade en av dessa respondenter 

att om uppdraget hade kunnat utveckla dennes kompetens i linje med de personliga målen fanns 

en chans att välja uppdraget ändå. En annan respondent menade att om det var tillräckligt bra 

betalt hade uppdraget kunnat accepteras, trots att det upplevdes oetiskt.  
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4.4.2 Analys – meningsfullhet 
 
En insikt från intervjuerna var att känslan av att göra skillnad och fylla ett högre syfte med sitt 

arbete var viktigt för respondenterna. Enligt tidigare forskning är detta något som Millennials 

värderar extra mycket jämfört med tidigare generationer. De vill uppnå ett högre syfte och 

meningsfullhet med sina arbetsuppgifter. (Parment, 2008) Resultatet visar dock att två 

respondenter upplever att det är svårt att stimulera detta behov fullt ut på fallföretaget och att 

det istället kan stimuleras genom att engagera sig på andra håll. En respondent menade att det 

måste finnas ett tydligt syfte med de hållbarhetsprojekt som företaget engagerar sig i, vilket 

uppnås genom att de tydligt kopplas till företagets verksamhet. Respondenten såg inget syfte i 

att företaget skulle engagera sig i välgörenhetsprojekt som inte berör IT, vilket är intressant då 

välgörenhetsprojekt kan antas vara ett typiskt projekt att engagera sig i för att uppnå ett högre 

syfte. Detta skapar en motsägelse då alla respondenter ansåg det vara viktigt med 

meningsfullhet samtidigt som de kan upplevas svårt att uppnå detta på deras arbetsplats samt 

att det kräver “rätt” engagemang från företaget.   

 

Flera respondenter var måna om att inte arbeta med projekt som går emot deras egna 

värderingar. Dock framgår det samtidigt att en av dessa respondenter hade accepterat ett sådant 

projekt om det hade lett till personlig utveckling och att en annan respondent hade accepterat 

projektet om det lett till en hög ersättning. Detta indikerar att respondenterna värderar sina egna 

mål och prestationer framför att avstå oetiska projekt. Resultatet visar att det finns ett stort 

behov av att vilja bidra till samhällsnytta med sitt arbete men att detta kan åsidosättas för att 

tillfredsställa andra behov.   
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Tabell 4:  Sammanfattande tabell för upplevda inre motivationsfaktorer baserat på resultat och 

analys. 

Upplevda inre motivationsfaktorer 

ANSVAR (Autonomi) 
Ansvar i arbetsuppgifter upplevs vara en motiverande faktor då det bidrar till utveckling. 

BALANS MELLAN ARBETE OCH FRITID (Autonomi) 
Balans mellan arbete och fritid är betydelsefullt för uppleva motivation på arbetsplatsen. 

FLEXIBILITET (Autonomi) 
Hög flexibilitet gällande arbetstider och utförande upplevs vara motiverande. Resultatet 
visar dock på en paradox mellan flexibilitet och struktur i vardagen.  

PERSONLIG UTVECKLING (Kompetens) 
Personlig utveckling upplevs vara betydande för motivationen på arbetsplatsen. 
Respondenterna ställer krav på snabb och individanpassad utveckling.  

GEMENSKAP OCH KULTUR (Samhörighet) 
Gemenskap och kultur är viktiga faktorer för att uppleva motivation på arbetsplatsen. Det 
framgår dock att för många personalaktiviteter utanför arbetstid kan hämma motivationen. 

MENINGSFULLA ARBETSUPPGIFTER (Meningsfullhet) 
Meningsfulla arbetsuppgifter upplevs vara betydande för motivation. Samtidigt visar 
studien att behovet av meningsfullhet kan förbises för att tillfredsställa andra behov som 
hög lön och utvecklingsmöjligheter.  
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5. Resultat och analys - yttre motivationsfaktorer  
 
5.1 Finansiella yttre motivationsfaktorer 
 
För att få en bild av hur respondenterna upplevde sin yttre motivation undersöktes 

respondenternas finansiella yttre motivationsfaktorer, såsom lön och bonus.  

 

5.1.1 Resultat – finansiella yttre motivationsfaktorer 
 
Alla respondenter var överens om att lön var en viktig faktor på arbetsplatsen. Fyra 

respondenter beskrev att det är viktig med hög lön men att utvecklingspotential, flexibilitet och 

trivsel på arbetsplatsen är det som upplevs motiverande. En respondent sa: 

 

“Det är klart att man vill ha en attraktiv lön, men jag skulle inte välja en arbetsgivare bara 

för pengar.” 

 

En annan respondent menade att en attraktiv lön kan liknas med en “hygienfaktor” och att det 

är andra attribut som lockar vid val av arbetsplats. Vidare beskrev flera respondenter att en hög 

lön inte väger mer än balansen mellan fritid och arbete. Dessa respondenter menade även att de 

hade valt en tjänst med hög utvecklingspotential framför en tjänst med en hög lön. En av 

anledningarna till detta var att tjänsten med utvecklingspotential skulle kunna leda till en hög 

lön i framtiden. En respondent uppgav dock att lön var viktigt vid val av arbetsgivare, i 

synnerhet vid val av första arbetsplats efter examen. Denna respondent argumenterade för att 

en hög första lön är avgörande för löneutvecklingen. Detta beskrevs som en betydande faktor 

för att inte halka efter lönemässigt. Respondenten berättade att det är viktigt och framförallt 

möjligt att ställa krav på hög lön inom IT-branschen då de är eftertraktade på arbetsmarknaden. 

Respondenten sa: 

 

“Om man jobbar i en IT-bransch med hög konkurrens om arbetskraft som dessutom har brist 

på rätt IT-kompetens, så blir det per automatik mycket viktigare med hög lön eftersom man 

kan gå någon annanstans där de betalar mer utan problem.” 

 

Flera respondenter tog upp att de tyckte om att arbeta tillsammans med andra mot gemensamma 

mål. Alla respondenter menade även att det kan vara lämpligt att få teambaserade bonusar vid 

projekt där de arbetar tillsammans för att nå ett bättre slutresultat. Dessa respondenter menade 
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dock att det inte alltid är lämpligt då det beror på olika faktorer. Arbetet måste vara teambaserat 

och alla individer behöver bidra för att det ska uppfattas som positivt med en gemensam 

ersättning. Dessutom uppgav en respondent att det är fördelaktigt att ha teambonus i början av 

sin karriär men i takt med att mer kunskap skapas, desto mer lämpligt blir det med individuell 

ersättning. Det poängterades också att det är viktigt att det finns en individuell lönesättning och 

att gruppbaserade belöningar endast fungerar som extra finansiell ersättning såsom bonus. De 

flesta var dock överens om att en högre fast lön värderas högre än en bonus oavsett om en den 

är individuell eller teambaserad. De argumenterade för att en högre fast lön leder till stabilitet 

och långsiktighet.  

 

5.1.2 Analys – finansiella yttre motivationsfaktorer 
 
Resultatet visar att de flesta respondenterna inte upplever att lön är något som får dem att känna 

motivation. Resultatet visar att lön kan ses som en självklarhet medan andra faktorer såsom 

utveckling, trivsel och flexibilitet är det som upplevs motiverande. Detta går i linje med vad 

Amundsson (2007) beskriver i sin studie om Millennials. Trots att respondenterna uttrycker att 

lön inte är det som skapar motivation blir det en viktig faktor att ta hänsyn till då dessa 

respondenter tar en attraktiv lön för givet. Att dessa personer förväntar sig en hög lön kan bero 

på att IT-branschen karaktäriseras av hög kompetensbrist, vilket innebär att arbetstagaren kan 

ställa krav på löner. Resultatet visar att respondenterna är medvetna om detta. Tidigare 

forskning beskriver att Millennials växt upp i ett samhälle med mycket valmöjligheter och på 

så sätt är präglade av att kunna välja fritt och ställa krav, vilket bekräftas av resultatet (Parment, 

2008).  

 

Resultatet visar även att bonusar med fördel kan vara utformade på så sätt att det belönar 

gruppen istället för individen. Det framgår dock att det krävs att alla inom gruppen bidrar till 

arbetet. En annan intressant aspekt som resultatet visar är att individerna föredrar teambonus 

när de själva tjänar på det, vilket kan kopplas till att generationen värderar sig själva och 

påverkas av en stark individualisering (Parment, 2008; Twenge & Campbell, 2001, 2009; 

Twenge, et al., 2008). 
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5.2 Icke-finansiella yttre motivationsfaktorer 
 
För att få en vidare bild av hur respondenterna upplevde sin yttre motivation undersöktes 

respondenternas icke-finansiella yttre motivationsfaktorer såsom personlig återkoppling och 

befordran. 

 

5.2.1 Resultat – icke-finansiella yttre motivationsfaktorer  
 
Alla respondenter var eniga om att feedback var något som efterfrågas i stor utsträckning. De 

beskrev att feedback var en viktig faktor för att utvecklas och komma framåt i karriären. 

Respondenterna beskrev att kontinuerlig feedback från chefer och kollegor var nödvändigt då 

det bidrar till lärande och ökad prestation. Detta tydliggjordes även när en respondent uppgav 

att relationen till sin chef gärna kunde varit mer interaktiv i förhoppning om att få mer 

återkoppling i det dagliga arbetet. Däremot uppgav alla respondenter att deras mottaglighet för 

feedback berodde på situationen. Flera respondenter beskrev att de har svårt att ta emot 

feedback under tiden de utför en arbetsuppgift, däremot tar de gärna emot och efterfrågar 

mycket feedback direkt efter utförandet. Det beror även på om feedbacken är kopplad till en 

uppgift där utövaren har kontroll och kunskap i området. I dessa fall uppskattas inte feedback i 

lika hög utsträckning. Respondenten beskrev ett scenario:  

  

“Om jag är i en inlärningskurva och har en brant backe framför mig så tror jag definitivt att 

det är bra med uppmuntran och feedback, men om jag har ett uppdrag där jag känner att jag 

har kontroll över allting, då kanske jag inte behöver så mycket feedback eller återkoppling.” 

 

Två respondenter beskrev att de gärna tar emot feedback men att de vill att personen som ger 

den ska ha kompetens inom området. Vidare beskrevs att det inte behöver komma från en chef 

utan det viktiga är att kunskapen finns hos den som ger feedback.  

 

Alla respondenter var eniga om att de fick den beröm dem förtjänade. Respondenterna uppgav 

att det var viktigt att beröm skulle vara kopplad till prestationen, annars ansågs den vara 

verkningslös. Respondenterna beskrev att beröm kunde framföras på olika sätt, både digitalt, 

muntligt och via nyhetsbrev. En respondent beskrev en problematik gällande uppmärksamheten 

i företagets interna digitala forum och menade att med hänsyn till företagets storlek så borde 

medarbetarna få mer uppmärksamhet för inlägg och statusuppdateringar. Detta illustreras med 

citatet: 
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“Jag har jobbat på ett jättelitet företag där man fick mer likes för det som skrivits än vad man 

får här. Det är inte lika många som uppmärksammar en här och vi är vana att få den formen 

av beröm idag.” 

 

Samtliga respondenter ansåg att möjligheten till att utvecklas inom företaget var viktig. De 

beskrev att det är viktigt att arbetsgivaren fokuserar på individen och den egna utvecklingen. 

Det var tydligt att respondenterna inte ansåg att det var särskilt viktigt att kunna växa hierarkiskt 

inom företaget, utan att personlig utveckling är det som är betydelsefullt. 

 

5.2.2 Analys – icke-finansiella yttre motivationsfaktorer 
 
Alla respondenterna ställer höga krav på arbetsgivare gällande kontinuerlig och snabb feedback 

av genomförda arbetsuppgifter, vilket går i linje med vad tidigare forskning fastställt om 

Millennials som generation (Twenge, 2010; Glass, 2007; Benson, 2016). Resultatet visar även 

att behovet av uppmärksamhet och bekräftelse genom inlägg i digitala forum är något som är 

av betydelse. Detta är intressant och kan bero på att denna generation är uppväxta med sociala 

medier och har därmed blivit vana vid att ständigt och snabbt få bekräftelse för det som 

publiceras digitalt. Vidare kan också detta fenomen vara en anledning till varför respondenterna 

ställer höga krav på feedback utanför digitala forum. De är vana vid att få bekräftelse och 

förväntar sig därmed snabb och kontinuerlig feedback från chefer och kollegor efter utförandet 

av en arbetsuppgift. En annan aspekt gällande feedback som går att utläsa från resultatet är att 

respondenterna föredrar feedback från personer som besitter rätt kompetens, snarare än från 

någon som har en hög position. Detta är intressant och visar att respondenterna bryr sig mer om 

vad personen i fråga kan och inte vilken titel personen har.  

 

Alla respondenter lägger större vikt vid personlig utveckling jämfört med en hierarkisk 

utveckling. Den hierarkiska utvecklingen går att koppla till yttre motivation, medan den 

personliga utvecklingen går i linje med den inre motivationen. (Ryan & Deci, 2000a) 
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Tabell 5: Sammanfattande tabell för upplevda yttre motivationsfaktorer baserat på resultat 

och analys. 

Upplevda yttre motivationsfaktorer 

SNABB OCH KONTINUERLIG FEEDBACK (Icke-finansiell yttre motivationsfaktor) 
Kontinuerlig och direkt feedback efter avslutat prestation upplevs motiverande. Det 
framgick även att respondenterna vill ha feedback från personer som besitter rätt 
kompetens.  
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6. Vägledning gällande utformning av belöningssystem  
 
I följande avsnitt kommer syftets andra del att besvaras. Målet med följande avsnitt, är att med 

hjälp av resultat och analys av syftets första del besvara frågeställningen: Vad bör företag i 

den digitala sektorn ta hänsyn till vid utformning av belöningssystem för att motivera och 

behålla Millennials på arbetsplatsen?  

 

Undersökningen visar att Millennials i den digitala sektorn eftersträvar ett större syfte med 

arbetsplatsen än att det bara ska vara ett sätt att få lön. Resultatet visar att gemenskap och 

relationer är betydande för respondenternas upplevda motivation. För att stimulera detta behov 

bör organisationer utforma sociala belöningar som syftar till att skapa gemenskap och 

sammanhållning genom en interaktiv företagskultur. Ett sätt för dessa organisationer att arbeta 

med detta är genom personalaktiviteter. Studien visar dock att dessa aktiviteter inte får ta upp 

för mycket av de anställdas fritid eftersom det kan upplevas som en stressfaktor och inskränka 

på balansen mellan arbete och fritid. Ett annat sätt att skapa en arbetsplats som fyller ett större 

syfte är att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter där arbetstagarna ser tydliga resultat av sitt 

arbete. Vidare visar undersökningen att Millennials i den digitala sektorn uppskattar flexibilitet. 

Företag kan därmed med fördel använda flexibla arbetstider och arbetsuppgifter som ger 

utrymme för ansvar och självständighet som en del i sitt belöningssystem. Något som 

framkommit i denna studie är dock att för mycket flexibilitet kan inskränka på arbetstagarnas 

vardagsstruktur. Det är därför viktigt för företag i denna sektorn att hitta en balans mellan 

flexibilitet och struktur för att framgångsrikt motivera och behålla generationen på 

arbetsplatsen.   

 

Vidare visar denna studie att dessa arbetstagare ställer krav på kontinuerlig och snabb feedback 

både digitalt och genom traditionella metoder. Företag bör därför ta hänsyn till detta vid 

utformning av belöningssystem och införa psykologiska belöningar, vilka syftar till att 

uppmuntra arbetstagarnas prestationer på arbetsplatsen. Ett sätt att lyckas med detta är att 

utveckla digitala forum där dessa arbetstagare kan stimulera sina behov av bekräftelse. Av 

denna studie går det att tyda att dessa arbetstagare kan beskrivas som otåliga och ofta förväntar 

sig återkoppling direkt efter avslutad prestation. Feedback bör därmed vara integrerad i det 

dagliga arbetet och inte besparas till uppföljningsmöten längre fram. Vidare bör feedback ges 

från personer som besitter rätt kompetens inom arbetsområdet för att bli verkningsfull. Denna 

studie visar även att personlig utveckling på arbetsplatsen är något som efterfrågas i stor 
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utsträckning. För att motivera och behålla Millennials i den digitala sektorn krävs det att 

organisationer utformar medel för att möjliggöra personlig utveckling. Förslagsvis bör dessa 

organisationer erbjuda interna utbildningar och fokusera på hur individen kan uppnå sina 

specifika mål. För att lyckas med detta är det viktigt att organisationen är lyhörd för vad 

individerna vill utvecklas inom. 

 

Det går att konstatera att de flesta av respondenterna inte upplever att en långsiktig belöning i 

form av hög lön är en betydande faktor för motivationen, trots detta är lön en viktig faktor att 

ta hänsyn till vid utformning av belöningssystem. Detta då denna undersökning har visat att 

Millennials i den digitala sektorn betraktar hög lön som en självklarhet. Vidare visar resultat 

och analys av respondenternas motivationsfaktorer att bonus inte upplevs som en högt 

motiverande faktor, dock kan bonus, vilket är en kortsiktig belöning vara att föredra när 

företaget ska uppmärksamma en grupps gemensamma prestationer. Deci och Ryan (1985) 

menar att finansiella belöningar kan uppfattas som kontrollerande och hämma den inre 

motivationen, vilket beskrivs i Cognitive Evaluation Theory. Denna studie visar att inre 

motivationsfaktorer är betydelsefulla för dessa arbetstagare. Det är därmed viktigt för företag i 

den digitala sektorn att ta hänsyn till vid utformning av belöningssystem så att belöningarna 

inte inskränker på Millennials inre motivation. Organisationer bör utforma finansiella 

belöningar i syfte att uppmuntra Millennials kompetens, vilket kan minska risken att de känner 

sig kontrollerade (Wiersma, 1992).  
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7. Slutsats 
 
Syftet med denna studie har varit uppdelat i två delar. Den första delen syftade att få en djupare 

förståelse för hur Millennials i den digitala sektorn upplever att de motiveras av olika 

motivationsfaktorer. Den andra delen ämnade att med hjälp av resultat och analys av syftets 

första del ge vägledning i vad svenska företag i den digitala sektorn bör ta hänsyn till vid 

utformning av belöningssystem för att motivera och behålla Millennials på arbetsplatsen.  

 

Studiens analys och resultat visar att Millennials i den digitala sektorn upplever att de motiveras 

mer av inre motivationsfaktorer än yttre motivationsfaktorer. De funna motivationsfaktorerna 

för Millennials i den digitala sektorn går i linje med vad tidigare studier konstaterat 

karaktäriserar generationen. (Twenge, 2010; Twenge et al., 2010; Parment, 2008; Glass, 2007; 

Benson, 2016) De funna upplevda motivationsfaktorerna är: ansvar, balans mellan arbete och 

fritid, flexibilitet, personlig utveckling, gemenskap och kultur, meningsfulla arbetsuppgifter, 

samt snabb och kontinuerlig feedback. Nedan presenteras två specifika upptäckter som denna 

studie bidragit med.  

 

För det första, tidigare forskning har funnit att Millennials karaktäriseras av en stark 

individualisering och upplevs vara självupptagna. Denna studie visar dock att Millennials i den 

digitala sektorn upplever gemenskap och kultur som viktiga motivationsfaktorer, då det bidrar 

till trivsel på arbetsplatsen, bättre slutresultat och förbättrad prestation.  

 

För det andra, visar denna studie att Millennials i den digitala sektorn inte upplever lön som en 

faktor som direkt skapar motivation. Trots detta beskrivs hög lön som en självklarhet i IT-

branschen och blir därmed en viktig faktor för företag i den digitala sektorn att ta hänsyn till 

för att lyckas motivera och behålla generationen.  

 

De funna upplevda motivationsfaktorerna: ansvar, balans mellan arbete och fritid, flexibilitet, 

personlig utveckling, gemenskap och kultur, meningsfulla arbetsuppgifter, samt snabb och 

kontinuerlig feedback är viktiga faktorer att ta hänsyn till för företag i den digitala sektorn vid 

utformning av belöningssystem. Samtidigt bör dessa företag ta hänsyn till att hög lön betraktas 

som en självklarhet för dessa arbetstagare. Svenska företag i den digitala sektorn bör därmed 

utforma belöningssystem med hänsyn till både finansiella och icke-finansiella belöningar för 

att lyckas motivera och behålla generationen på arbetsplatsen.  
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7.1 Vidare forskning 
 
Denna studie har bidragit med forskning gällande hur Millennials i den digitala sektorn 

upplever att de motiveras av olika motivationsfaktorer och vad svenska företag i den digitala 

sektorn bör ta hänsyn till vid utformning av belöningssystem för att motivera och behålla 

Millennials på arbetsplatsen. Studien har begränsats i sitt urval och det finns därmed ett intresse 

att genomföra en fallstudie av större omfattning. Genom att undersöka fler företag, hade det 

varit möjligt att få en mer generell uppfattning av Millennials upplevda motivation i den digitala 

sektorn. Då tidigare forskning visar att Millennials frekvent byter arbetsplats hade en annan 

intressant aspekt varit att undersöka hur lojalitet till arbetsgivare skiljer sig mellan olika 

generationer i den digitala sektorn. 
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Bilaga 1: Intervjuguide med operationalisering 
 
Bakgrundsfrågor 

1. Ålder  

2. Kön 

3. Utbildningsnivå  

4. Tidigare arbetslivserfarenhet 

5. Vad har du för position i företaget? Beskriv din arbetsroll. 

6. Hur länge har du arbetat på företaget?  

 

Del 1 – Motivation 

Inre motivationsfaktorer  

Autonomi  

7. Beskriv vad du finner för intresse i dina arbetsuppgifter? 

8. Beskriv hur du blir engagerad på arbetsplatsen?  

9. Beskriv vad som får dig att känna lustfylldhet, glädje på jobbet? Nämn specifika 

faktorer som påverkar din glädje?  

10. Om du skulle få mer ansvar inför dina arbetsuppgifter hur skulle du känna då? 

11. Känner du att dina arbetsuppgifter ger utrymme till självständighet, frihet och eget 

ansvar? 

12. Är det viktigt för dig att ha flexibla arbetstider? 

13. Hur påverkas dina arbetsuppgifter av företagets interna formella regler (bestämmelser, 

regelverk som måste följas)? 

14. Hur påverkas dina arbetsuppgifter av företagets interna informella regler (kultur, 

normer, beteendemönster inom företaget)? 

15. På vilket sätt känner du att du kan vara med och bestämma om hur du ska arbeta? Är 

det viktigt för dig att vara delaktig i utförandet av dina arbetsuppgifter? 

16. Är det viktigt för dig att ha en balans mellan arbete och fritid? Varför? Varför inte? 

17. På vilket sätt kan balansen mellan arbete och fritid skapas?  

 

Kompetens 

18. Upplever du att du får användning av dina kunskaper (utbildning, tidigare 

arbetslivserfarenhet) i ditt arbete? Hur? 

19. Beskriv hur viktigt du anser att personlig utveckling är på arbetsplatsen? 
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20. Känner du att du kan utvecklas inom din nuvarande tjänst? Är det viktigt för dig? 

21. Upplever du att du besitter den kompetens som krävs för dina arbetsuppgifter? Är det 

viktigt för dig? 

22. Upplever du att du har självförtroende i dina arbetsuppgifter? På vilket sätt?  

 

Samhörighet  

23. Beskriv hur relationen till dina kollegor och chefer påverkar ditt arbete. 

24. Är gemenskap och sammanhållning en viktig faktor för dig på arbetsplatsen? Varför? 

25. Beskriv vad som får dig att känna glädje i arbetsuppgifterna. Är det viktigt för dig? 

26. Kan du identifiera dig med kulturen på företaget? Är det viktigt för dig? 

27. Kan du identifiera dig med företagets värdeord (engagerade, nära och affärsmässiga)? 

Är det viktigt för dig?  

 

Yttre motivationsfaktorer 

Finansiella yttre motivationsfaktorer  

28. Hur upplever du att du påverkas av högre lön? 

29. Om du får välja mellan att du och dina kollegor blir erbjuden en gemensam ersättning 

för gruppens prestation eller att du själv får ersättning för det du har presterat, vad 

väljer du och varför? 

30. Om du får välja mellan att få en hög bonus ett år eller en högre fast lön, vad väljer du 

och varför?  

31. Ponera att du står inför ett val mellan två tjänster, en tjänst där du får möjlighet till stor 

utvecklingspotential och en tjänst som erbjuder en hög lön, vad väljer du och varför? 

 

Icke-finansiella yttre motivationsfaktorer  

32. Finns det möjlighet för dig att växa inom företaget/bli befordrad? Gör det dig mer 

engagerad på arbetet? Är det viktigt för dig? 

33. Anser du att du får den beröm du förtjänar för ditt arbete? På vilket sätt? Är det viktigt 

för dig? 

34. Uppmuntras du av feedback? På vilket sätt? 

35. I vilka situationer uppskattas feedback och när uppskattas det inte?  

 

Del 2 - Attraktiv arbetsgivare 

36. Vad är en attraktiv arbetsgivare för dig? 
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37. Om du ska stanna på en arbetsplats (mer 5år) vad krävs från arbetsgivaren?  

38. Ponera att du får ett jobberbjudande, vad hade kunnat få dig att stanna kvar hos din 

nuvarande arbetsgivare respektive tacka ja till erbjudandet?  

39. Varför valde du din nuvarande arbetsplats? 

40. Vad är positivt/negativt med din nuvarande arbetsplats?  
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