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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka huruvida arbetsmotivationen skiljer sig mellan 

generation Y och tidigare generationer i den svenska IT-branschen. Studien vilar på en 

teoretisk grund bestående av tre välkända teorier inom arbetsmotivation; Herzbergs 

tvåfaktorteori, Self-Determination Theory samt Job Characteristics Model. 

  
För att kunna besvara studiens forskningsfråga ”Hur kan belöningssystem utformas för att ta 

hänsyn till fler anställda från generation Y i den svenska IT-branschen?” genomfördes en 

semistrukturerad intervju med en HR-chef samt en enkätundersökning bland anställda på IT-

företaget Evry. 

 

Resultatet av studien visar att det finns vissa skillnader i arbetsmotivationen mellan 

generation Y och tidigare generationer vilket kan motivera till förändringar i hur man arbetar 

med belöningar när en allt större del av arbetskraften utgörs av generation Y. En viktig 

skillnad som framkom är att medarbetare från generation Y uppskattar feedback mer än äldre 

medarbetare, oavsett varifrån i organisationen feedbacken kommer ifrån. Studien fann även 

att monetära belöningar kan ha en stark negativ inverkan på arbetsmotivationen, men att de 

under vissa omständigheter kan vara positiva och ibland även nödvändiga. En slutsats blir att 

det ofta krävs en blandning av både monetära och icke-monetära för få fram det mest 

motiverande belöningssystemet. 

 

 

Nyckelord: belöningssystem, arbetsmotivation, Self-Determination Theory, Herzbergs 

tvåfaktorteori, Job Characteristics Model, IT-branschen, Evry 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
I dagens post-industriella och högteknologiska samhälle består allt fler jobb av komplexa 

arbetsuppgifter. Drucker (2001) har studerat utvecklingen i USA i mer än 60 år och hävdar att 

yttre motivationsfaktorer så som monetära belöningar inte är särskilt effektiva när man vill 

öka arbetsmotivationen hos anställda som arbetar med komplexa arbetsuppgifter, även kallat 

kunskapsarbete. IT-branschen är ett exempel på en kunskapsintensiv bransch. Forskning visar 

på att inre motivationsfaktorer har en större inverkan på arbetsmotivationen (Deci och Ryan, 

2000). Drucker (2001) menar att kunskapsarbetare är i första hand intresserade av möjligheter 

till personlig utveckling och ansvar.  

 

Self-Determination Theory av Deci och Ryan (1989) och Herzberg tvåfaktorteori (1959) är 

två olika teorier som förklarar inre motivation. Enligt Self-Determination Theory kan yttre 

motivationsfaktorer, exempelvis monetära belöningar, underminera inre motivation. 

Herzbergs tvåfaktorteori delar upp arbetsmotivation i två faktorer: motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer. Hygienfaktorer är i stora drag samma sak som yttre motivatorer så som den 

fysiska arbetsmiljön och lön. Motivationsfaktorer motsvarar inre motivatorer som exempelvis 

erkännande, möjlighet till befordran och viljan att utföra arbetsuppgiften i sig. Dessa teorier 

visar på att det finns olika typer av motivatorer, inre och yttre. Det är därför intressant att 

undersöka om individer motiveras av främst inre eller yttre motivationsfaktorer genom de 

belöningssystem som finns på deras arbetsplats. 

  
Att inre motivation hör ihop med komplexa arbetsuppgifter är väl dokumenterat. Hackman 

och Oldham (1976) menar att ett arbetes komplexitet är densamma som dess grad av 

autonomi. Autonomi är en av grundpelarna i både Herzbergs tvåfaktorteori och Self-

Determination Theory. Att inre motivation lämpar sig bättre för komplexa arbetsuppgifter har 

därför starkt teoretiskt stöd. Mot bakgrund av att många arbeten karaktäriseras som 

kunskapsarbete och de studier som visat att inre motivation är mer påtaglig vid 

kunskapsarbete finns en annan aspekt att ta hänsyn till vid utformning av belöningssystem: en 

svensk arbetsmarknad som domineras allt mer av generation Y. 
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1.2 Problemformulering 
 
Enligt Parment (2006, s. 36) är syftet med belöningssystem att skapa målkongruens genom 

att motivera anställda att arbeta i linje med företagets mål. Eftersom det inte finns så mycket 

tidigare forskning om generation Y och arbetsmotivation i kunskapsintensiva branscher är det 

av intresse att undersöka om belöningssystemen i kunskapsintensiva branscher i Sverige, så 

som den svenska IT-branschen, är utformade på ett sätt som motsvarar det som motiverar 

anställda. Ifall det förekommer skillnader i vad som motiverar olika generationer, är dessa 

eventuella skillnader betydande nog att motivera en förändring i hur man arbetar med 

belöningssystem? Mer kunskap om dessa frågor behövs för att ledningen kan använda 

informationen för att få bästa möjliga förutsättningar att skapa effektiva belöningssystem som 

bidrar till målkongruens i företagsmiljöer som domineras allt mer av en arbetskraft bestående 

av generation Y.  
 
Det råder en viss oenighet om vart gränsen går för vilka som tillhör generation Y, som även 

kallads Millennials. PwC (2011) menar att de som är födda mellan 1980 och 2000 tillhör 

generation Y medan generationsforskaren Donna Pendergast i sin artikel “Home Economics 

and Generational Theory” (2009) menar att Millennials är de som är födda mellan 1985 och 

1999. Vi har i vår studie valt att utgå ifrån Pendergast definition på grund av att anställda från 

generation Y då blir synonymt med anställda under 30, något som vi tror läsare och 

fallföretag har enkelt att relatera till. Enligt en rapport gjord av PwC (2011), som inkluderar 

respondenter från 75 industrialiserade länder, kommer generation Y att utgöra hälften av 

världens arbetskraft år 2020. PwC’s (2011) Rapport visar på att generation Y prioriterar 

utvecklingsmöjligheter och flexibla arbetstider före ekonomiska belöningar, exempelvis 

bonusar. Det finns fler studier som stödjer resultaten från PwCs undersökning. Martin (2005) 

har kommit fram till liknande slutsatser i sin studie som visar på att generation Y trivs och 

söker efter flexibla arbetsförhållanden samt utmanande arbeten som får dem att utvecklas.  

 

Dock finns det undersökningar som hävdar att det finns otillräckligt med bevis på att det 

förekommer skillnader i arbetsmotivation mellan olika generationer (Macky et al, 2008; 

Becton et al, 2014). Eftersom allt fler i generation Y har börjat ta sig in på arbetsmarknaden 

och kommer dominera arbetsmarknaden inom en snar framtid är det således relevant att 

undersöka om det förekommer skillnader i vad som motiverar generation Y och tidigare 

generationer.  
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1.3 Forskningsfråga 
 
Hur kan belöningssystem utformas för att ta hänsyn till fler anställda från generation Y i den 

svenska IT-branschen? 

 

1.4 Syfte 
 

Uppsatsen ämnar undersöka och diskutera hur belöningssystem som är riktat mot generation 

Y kan utformas. Vidare syftar uppsatsen till att ta få en förståelse för vilka 

motivationsfaktorer som motiverar generation Y genom att analysera om det förekommer 

skillnader i vad som motiverar generation Y jämfört med tidigare generationer. 
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2 Teori  

2.1 Ekonomistyrning, målkongruens och belöningssystem 
 

Företag och andra organisationer har mål i form av verksamhetsidéer, affärsidéer, visioner 

etcetera. Syftet med ekonomistyrning är att med hjälp av olika styrmedel implementera 

organisationens strategier för att på så sätt få anställda att agera i linje med verksamhetens 

inriktning och därmed uppfylla organisationens mål (Parment, s.17). Målkongruens, även 

kallad målöverensstämmelse, är således viktigt inom ekonomistyrning som syftar till att öka 

målkongruens inom organisationer. Med hjälp av styrmedel försöker företag få individers mål 

att stämma överens med företagets mål (Parment, s.36) så att målkongruens uppnås. Det finns 

olika typer av styrmedel som kan delas in i följande kategorier enligt Ax, Johansson och 

Kullvén (2009): formella styrmedel (exempelvis budgetering och benchmarking), 

organisationsstruktur (exempelvis. belöningssystem och ansvarsfördelning) och mindre 

formaliserad styrning (exempelvis företagskultur och medarbetarskap). 

  

Den här undersökningen fokuserar på belöningssystem som styrmedel. För att företag ska 

kunna bedrivas effektivt och framgångsrikt på lång sikt behöver de medarbetare som är 

motiverade och som arbetar i en önskvärd riktning, det vill säga i linje med företagets mål. 

Belöningssystem syftar till att “motivera beteenden som är önskvärda för organisationen och 

därmed säkerställa effektivitet i verksamheten” (Nilsson och Olve 2008, s. 226). Vidare kan 

syftet med belöningssystem delas in i följande kategorier enligt Nilsson och Olve (2008, 

s.230): verksamhetsstyrning, motivation av önskvärda beteenden samt att rekrytera och 

behålla medarbetare. I verksamhetsstyrning är måluppfyllelsen viktig och handlar till 

exempel om att styra anställda mot ökad effektivitet, kvalitet och produktivitet. Genom att 

motivera medarbetare till önskvärda prestationer önskar man få medarbetare och 

organisationen att röra sig åt samma håll. För att stå sig i konkurrensen som finns mellan 

liknande organisationer inom samma bransch kan belöningssystem även ha syftet att attrahera 

och behålla medarbetare. 

  
Belöningar kan vara baserade på såväl finansiella som icke-finansiella mål samt styrmått. 

Nilsson och Olve (2008, s.236) argumenterar att individers motivation är kopplade till det 

som mäts. Därför bör företag som vill stimulera ett visst beteende låta belöningar baseras på 
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mått och prestationer av det önskade beteendet. Om företag har som mål att stimulera 

innovationer och tillväxt ska belöningar baseras på prestationer i form av till exempel antalet 

lanserade produkter och faktiskt procentuell tillväxt. Exempel på icke-finansiella mått är 

kundtillfredsställelse och produktkvalitet. Är målet istället att öka lönsamheten så bör 

belöningar baseras på prestationsmått som till exempel räntabilitet på eget kapital och 

räntabilitet på sysselsatt kapital. Nilsson och Olve (2008, s.230) påpekar att det är viktigt att 

fundera på om belöningar ska relateras till prestationer på individ-, grupp-, eller företagsnivå. 

Vidare hävdar de att det är därför nödvändigt att undersöka vad individen kan påverka i 

termer av olika mål och mått respektive vad gruppen påverkar. För att belöningssystem ska få 

önskad effekt är det nödvändigt att anställda kan relatera till målen men framförallt utpekas 

påverkbarhet (en individs eller grupps möjlighet att bidra till utfall) som en viktig 

utgångspunkt vid utformning av belöningssystem (Nilsson och Olve, 2008, s.257) 

Belöningssystem kan vara av såväl monetär som icke-monetär karaktär. Exempel på 

monetära belöningar är lön, rörlig lön, bonus, pension och aktier. Icke-monetära belöningar är 

till exempel erkännande, varierade arbetsuppgifter (så kallad “job rotation”) och 

kompetensutveckling. (Nilsson och Olve, 2008, s. 243). 

  
Syftet med belöningar är att skapa rätt motivation bland medarbetarna. Således är motivation 

ett centralt ämne inom belöningssystem eftersom belöningssystem har funktionen att 

motivera individer och grupper att utföra sina arbetsuppgifter så att företagets mål uppfylls. 

(Nilsson och Olve, 2008, s.231). 

  
Malmi och Brown (2008) lanserar ett nytt sätt att se på ekonomistyrning och management 

control systems. De hävdar att alla styrmedel som ett företag eller en avdelning använder 

passar ihop och tillsammans bildar de ett system. Ett sådant system består av fem stycken 

kategorier av styrmedel; kulturella, planerande, cybernetiska, belöningar samt kompensation 

och administrativa. Trots att belöningar ofta associeras med cybernetisk kontroll så får de en 

egen kategori i Malmi och Browns modell. Det beror på att de kan fylla fler funktioner än de 

traditionellt cybernetiska som framför allt är fokuserade på målkongruens. Exempel på de 

funktioner som belöningar kan fylla är att få medarbetare att stanna kvar hos arbetsgivaren 

och att vara en del av att forma företagets kultur. (Malmi och Brown, 2008) 

  
Det finns många olika motivationsteorier och nedan följer tre motivationsteorier vi har valt 

att fokusera på: 
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2.2 Herzbergs tvåfaktorteori 
 

Herzbergs tvåfaktorteori är en arbetsmotivationsteori som delas upp i två typer av faktorer: 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är arbetsförhållanden som måste 

finnas för att individen inte ska trivas dåligt på arbetsplatsen. Herzberg menar att 

hygienfaktorer hindrar uppkomst av missnöje relaterad till jobbet. Exempel på hygienfaktorer 

är företagspolicy, tillsyn, relationer, arbetsförhållanden, lön, status och jobbsäkerhet. 

(Herzberg et al, 1959, s.113). Motivationsfaktorer är de villkor som är relaterade till 

arbetsuppgiften och det är när de blir tillfredsställda som individen kan känna motivation för 

en arbetsuppgift (Nilsson och Olve, 2008). Exempel på motivationsfaktorer är prestation, 

erkännande, arbetsuppgiften i sig, ansvar och utvecklingsmöjligheter. (Herzberg, 1987, s. 

113). 

 

Herzberg et al (1959) menar att både hygien - och motivationsfaktorer behövs för att 

tillfredsställa medarbetarnas behov, men det är i första hand motivationsfaktorer som ger 

jobbtillfredsställelse som leder till den sortens förbättrad prestation som företag önskar av 

sina anställda. Herzberg et al (1959, s. 116) hävdar också att endast hygienfaktorer i form av 

till exempel en rättvis överordnad inte kan tillhandahålla kreativitet hos en ingenjör. För att 

uppnå kreativitet måste en eller flera motivationsfaktorer finnas, till exempel i form av en 

intressant uppgift där ingenjören har ansvar och frihet över sina arbetsuppgifter.  

Herzberg tvåfaktorteori är en etablerad arbetsmotivationsteori och används ofta i olika 

sammanhang även bland praktiker, av denna anledning har vi valt att använda oss av teorin 

trots att den av vissa anses sakna tillräckligt empiriskt stöd (Nilsson och Olve, s. 233). 

 

2.3 Self-Determination Theory och arbetsmotivation 
 

Deci och Gagné (2005) menar att det finns två olika typer av motivation: inre och yttre 

motivation. Inre motivation kännetecknas av en inneboende vilja hos en individ att utföra en 

uppgift. Individen gör det den gör för att den själv vill. För att inre motivation ska finnas så 

krävs det att tre grundläggande egenskaper finns; kompetens, samhörighet och autonomi. 

Yttre motivation är när en individ utför uppgifter på grund av yttre påverkan; man kan säga 

att man gör uppgiften åt någon annans skull. Exempel på yttre motivation kan vara när en 

chef tvingar en anställd under hot att utföra en uppgift. Ett annat exempel är när en individ 
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utför uppgifter som ett steg i att uppnå ett senare mål. Att göra skillnad på yttre och inre 

motivation är en av stöttepelarna inom Self-Determination Theory. Det är även viktigt att ha i 

åtanke att även fast inre motivation har sin grund i individen så kan den både främjas och 

skadas av extern påverkan. Det är alltså möjligt för en organisation att bygga upp en miljö där 

de anställdas inre motivation kan stärkas.(Deci och Gagné, 2005) 

  
En annan stöttepelare är den vidare distinktionen mellan autonom och kontrollerande 

motivation. Inre motivation är till sin natur alltid autonom då den kommer ifrån den 

inneboende viljan att göra något hos individen och denne kan förväntas utföra uppgiften utan 

någon som helst yttre påverkan. Yttre motivation kan däremot delas upp som både autonom 

och kontrollerande. Kontrollerande yttre motivation kan anses vara arketypen för yttre 

motivation och är när individens beteende är helt reglerat av yttre faktorer; det är både 

påbörjat och styrt av en yttre faktor. Autonom yttre motivation uppstår när en individs 

beteende inte är självvalt men inte heller direkt kontrolleras av en yttre faktor; individen kan 

ha fått beteendet ifrån den rådande kultur, normer eller strukturer som finns och på så sätt 

anammat eller integrerat beteendet. Denna typ av motivation anses vara att föredra framför 

kontrollerande och kan i många fall vara lika effektivt som inre motivation. Det är även så att 

många situationer inom organisationer inte tvingar dess anställda att utföra uppgifter som de 

själva inte har ett inneboende intresse för att utföra och det är på så sätt omöjligt att nå inre 

motivation. Autonom yttre motivation främjas alltså inom organisationer genom att ledare 

och chefer använder sig av företagskulturen och andra indirekta styrmedel för att styra de 

anställda och undviker mer direkta styrmetoder. (Deci och Gagné, 2005) 

  
Belöningar har enligt Deci och Gagné (2005) blandad effekt på motivationen. Påtagliga 

belöningar såsom monetär kompensation eller bonusar fungerar som en typ av direkt styrning 

och fungerar på så sätt som hämmande mot inre motivation medan icke-påtagliga belöningar 

såsom verbal feedback eller pris utan monetär kompensation är att betrakta som indirekt 

styrning och kan på så sätt fungera för att stärka de anställdas inre motivation. Det finns 

undantag till när påtagliga belöningar inte är hämmande för den inre motivationen, exempel 

på detta är lön, eller oväntade bonusar. Gemensamt för alla dessa undantag är att de inte är 

kopplade till en specifik uppgift eller prestation hos den anställde, det är således inte just 

påtagliga belöningar som kan skada motivationen utan alla direkta styrmetoder. (Deci och 

Gagné, 2005) 
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 2.4 Job Characteristics Model (JCM) 
 

Job Characteristics Model är en teori utvecklad av Hackman och Oldham under 1970-talet 

och den bygger till viss del på Herzbergs tvåfaktorteori. Job Characteristics Models 

utgångspunkt är att en anställds motivation till stor del beror på hur dennes arbetsbeskrivning 

ser ut. Det är alltså hur den aktuella tjänstens uppbyggnad snarare än de utövade 

styrfunktionerna som är väsentliga för motivationen. Själva modellen är uppbyggd så att det 

identifieras fem stycken “core job dimensions” (uppgiftsvariation, uppgiftsidentifiering, 

uppgiftsbetydelse, autonomi och återkoppling) som leder till tre stycken “kritiska 

psykologiska stadier” (upplevd meningsfullhet av arbetet, upplevt ansvar över utfallet av 

arbetet och kunskap om de faktiska resultaten från arbetet) och utfallet av detta blir hög 

motivation bland de anställda. De ”kritiska psykologiska stadierna” är ett sätt att förstå hur 

förändringarna kan leda fram till de önskade resultaten, det är “core job dimensions” som är 

det som ledare och chefer faktiskt kan påverka för att kunna nå god motivation. Vidare så 

menar Hackman och Oldham (1976) att autonomi och återkoppling är multiplikativa medan 

de tre andra “core job dimensions” är additiva sinsemellan men multiplikativa mot autonomi 

och återkoppling. Det betyder att utan autonomi eller återkoppling så är det omöjligt att nå 

god motivation men det kan räcka med att en av följande är uppfylld: bra uppgiftsvariation, 

stor uppgiftsidentifiering eller god uppgiftsbetydelse (Hackman och Oldham, 1976). Figur 1 

illustrerar Job Characteristics Model. 
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Teorin har starkt empiriskt stöd från en studie utförd av Hackman och Oldham i samband 

med lanseringen av modellen 1976. I studien använde de fem stycken mått som kan anses 

representera de anställdas motivation: intern arbetsmotivation, kvalitet på arbetet, 

tillfredsställelse med arbetet, frånvaro och personalomsättning. Undersökningen bestod av 

658 individer i sju organisationer. 

  

2.5 Motivational Crowding out (MCO) 
 

Cognitive Evaluation Theory (CET), som utvecklades av Deci och Ryan (1980 och 1985), 

utgör en grund i förklaringen av situationer då undanträngningseffekt på motivationen 

uppstår hos individer. Undanträngningseffekten på motivationen uppstår vid införandet av 
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yttre incitament (belöningar). Forskning visar på att resultatet ofta blir kontraproduktivt då 

anställdas inre motivation trängs undan vilket resulterar i lägre nivåer av ansträngning hos de 

anställda. I enlighet med CET antas individers inre motivation försvinna i de situationer som 

de upplever sig kontrollerade eftersom kontroll av deras beteende ger dem inte inre 

tillfredsställelse. Vidare hävdar James (2005) att givet att alla andra faktorer är oförändrade, 

ju mer lojal en anställd är desto större är sannolikheten att yttre belöningar resulterar i 

undanträngning av inre motivation. Detta eftersom yttre belöningar betraktas som en typ av 

kontroll. 

  
Frey och Jegen (2001) hävdar att symboliska belöningar i form av icke-monetära belöningar, 

verbal uppmuntran och erkännande inte nödvändigtvis leder till en undanträngning av inre 

motivation utan kan till och med öka individers ansträngning. Icke-monetära belöningar leder 

till att individer känner att de får erkännande och uppskattning för deras ansträngningar. Men, 

ifall grundlönen redan är hög, kan till och med små incitament (yttre belöningar) resultera i 

undanträngningseffekter av inre motivation. Miller (2001) menar att resultatet kan bli 

kontraproduktivt vid användandet av incitament som syftar till att få anställdas intressen att 

ligga i linje med ägarnas intressen. Det finns en risk att de anställda ser igenom ägarnas 

försök att vinstmaximera för deras egen vinnings skull och betraktar därför belöningar som 

en form av kontroll. 

  

2.6 Generation Y och arbetsmotivation 
 

Enligt både PwCs globala (2011) undersökning och en studie gjord av Martin (2005) tenderar 

generation Y (Millennials) att förvänta sig snabba utvecklingsmöjligheter, en intressant och 

varierande karriär samt regelbunden feedback (Glass, 2007), med andra ord en management 

stil som skiljer sig från tidigare generationer. Generation Y har ambitioner att vilja lära sig 

nya saker, de vill kunna klättra snabbt upp för karriärstegen, de motiveras av flexibla 

arbetsförhållanden samt vill ha regelbunden feedback och uppmuntran. Vidare vill de känna 

att deras arbete upplevs som meningsfullt och att deras ansträngningar uppmärksammas. 

  
De viktigaste kunskaperna från PwCs undersökning (2011) visar att generation Y prioriterar 

personlig utveckling i första hand följt av ett flexibelt arbete som medför att de kan balansera 

fritid och arbete. Monetära belöningar hamnar först på tredje plats. Dock betyder inte det att 
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pengar inte spelar en viktig roll. Martin (2005) hävdar att det är viktigt för generation Y att 

tjäna pengar. Det är något som stöds av resultatet från PwCs (2011) undersökning där 44 % 

av respondenterna uppgav att en konkurrenskraftig lön är viktig för att avgöra hur attraktiv en 

arbetsgivare är, men majoriteten (52 %) uppgav fortfarande att utvecklingsmöjligheter är 

viktigast. Det är även viktigt för generation Y att känna att deras arbete är meningsfull i den 

bemärkelsen att de motiveras av att de kan göra en skillnad i andra människors liv. När 

respondenterna tillfrågades vad för typ av belöningar de uppskattar mest från deras 

arbetsgivare hamnade kompetensutveckling och flexibla arbetsmöjligheter före monetära 

belöningar. I PwCs rapport (2011) nämns också en annan global undersökning gjord av PwC 

samma år där 65 % av de vd:ar som deltog i undersökningen uppgav att de fokuserar på icke-

monetära belöningar i deras tankar om framtida belöningsstrategier för att öka sina 

medarbetares engagemang.  

 

Undersökningen från såväl PwC som Martin (2005) visar också att sättet som generation Y 

arbetar med teknologi skiljer sig markant ifrån tidigare generationer. Generation Y är den 

första generationen som växt upp med smartphones, bredband etcetera och har därför ofta en 

bra förståelse för hur man arbetar med dem. Detta leder enligt PwC (2011) ofta till 

spänningar på arbetsplatser då äldre medarbetare har svårt att anpassa sig till nya de nya 

arbetssätt som generation Y medarbetarna tar med sig. 

 

2.7 Generation X och arbetsmotivation 
 

Liksom fallet med generation Y råder det delade definitioner om vilka årtal som innefattar 

individer tillhörande generation X (Glass, 2007; Wey Smola och Sutton, 2002). Eftersom vi 

använde Pendergast (2009) definition för generation Y har vi valt att vara konsekventa och 

använda oss av Pendergast definition för generation X som innefattar individer födda mellan 

1961-1981. 

  
Enligt Glass (2007) är det viktigaste för generation X en bra balans mellan arbete och fritid. 

Vidare hävdar Glass att det är oviktigt för generation X hur och var arbetsuppgiften utförs, 

utan det viktiga är resultatet av deras arbete. Generation X är även villig att ta ett jobb som 

innebär lägre lön givet att de uppnår en bättre fritids - och arbetsbalans. Dock visar en studie 

gjord av Twenge et al (2010) att generation X är något mer benägen än generation Y att 
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värdesätta yttre belöningar så som lön, materiella ägodelar och prestige. Wey Smola och 

Sutton (2002) menar att generation X har ett praktiskt förhållningssätt och är 

problemlösningsorienterade. De hävdar även att generation X är bekväma med diversitet, 

multi-tasking och förändringar.  

 

2.8 Kritik mot generationsskillnader  
 

Trots att studier visar att det förekommer skillnader i vad som motiverar olika generationer 

finns det forskning som mer eller mindre hävdar att det finns otillräckligt med bevis på att så 

är fallet. Costanza et al (2012) och Becton et al (2014) studie visar att det inte förkommer 

någon väsentlig skillnad mellan olika generationer i arbetsrelaterade faktorer och beteenden. 

Costanza et al (2012) menar att eventuella skillnader antas bero på andra faktorer och inte 

generationstillhörighet och hävdar därför att organisationsförändringar som syftar till att 

tillgodose generationsskillnader kan vara ineffektiva. 

 

2.9 Teorisammanfattning 
 

Sammanfattningsvis behandlar teorierna (Herzbergs tvåfaktorteori, Self-determination theory, 

Job Characteristics Model och Cognitive Evaluation Theory) såväl yttre som inre 

motivationsfaktorer och vilka effekter dessa har på individers arbetsmotivation. Gemensamt 

för samtliga teorier är att inre motivationsfaktorer lyfts fram som nödvändiga för individers 

arbetsmotivation och att avsaknaden av dessa leder till amotivation. Enbart yttre 

motivationsfaktorer är otillräckligt för att skapa arbetsmotivation. Utifrån de studier som 

gjorts inom arbetsmotivation och dess samband med generationstillhörighet görs följande 

teoretiska förutsägelser: 

 

 

Teoretiska förutsägelser för generation Y: 

• Generation Y motiveras av inre motivationsfaktorer (t.ex. personlig utveckling, 

flexibelt arbete) mer än yttre motivationsfaktorer (monetära belöningar).  

• Generation Y motiveras i hög grad av regelbunden feedback och uppmuntran. 

Teoretiska förutsägelser för generation X: 
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• Generation X motiveras främst av en bra balans mellan arbete och fritid, det vill säga 

ett flexibelt arbete.  

• Generation X motiveras mer av yttre belöningar (lön, materiella ägodelar och 

prestige) än generation Y. 

Teoretiska förutsägelser gemensamt för generation X och generation Y: 

• Generation X och generation Y värdesätter yttre motivationsfaktorer så som lön och 

inkomst. Trots att inre motivationsfaktorer är viktigare för motivationen hos både 

generation X och generation Y är yttre motivationsfaktorer i form av lön och inkomst 

viktig för arbetsmotivationen hos båda generationer. 
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3 Metod 

3.1 Val av bransch 
 

IT-branschen är speciellt intressant för den här undersökningen då många IT-företag är 

exempel på kunskapsföretag och branschen kännetecknas av komplext problemlösande, icke-

standardiserad produktion och kreativitet. Det är faktorer som kan öka vikten av inre 

motivation för de anställda. IT-företag har ofta behov av anställda med väldigt speciell 

kompetens, vilket är en av grundpelarna i Self-Determination Theory. Autonomi är en annan 

viktig komponent i Self-Determination Theory. Den specifika kompetens som krävs från de 

anställda kan leda till en stor grad av autonomi, då det kan finnas anställda som är ensamma i 

företaget om en viss kompetens. IT-branschen är även väldigt innovationsdriven vilket kan ha 

effekten att den också är snabb på att anamma nya management idéer och det är därför troligt 

att de redan idag arbetar med moderna belöningssystem. En utmärkande skillnad mellan 

generation Y och tidigare generationer är att de växt upp med fler tekniska hjälpmedel och 

därför ofta använder sig av teknik på andra sätt. Generation Ys relation till teknik är ett 

ytterligare argument för varför IT-branschen är av intresse för den här studien då branschen 

är teknikintensiv till sin natur. 

  

3.2 Val av fallföretag  
 

Fallföretaget som använts i den här studien är Evry. Evry är ett norskt bolag som är verksamt 

i bland annat Sverige och det är Nordens näst största IT-tjänsteföretag (Evry, 2014). Evry är 

ett stort företag som jobbar med det mesta inom IT.  Evry lämpade sig bra för studien 

eftersom det stora antalet anställda gör det troligt att det finns en variation i ålder bland 

anställda och därmed många som arbetar där som är under 30. Stor variation bland anställda 

är fördelaktigt för att dra slutsatser om skillnaderna mellan generation Y och tidigare 

generationer, då en liten variation kan leda till skeva resultat. Evry lämpade sig även bra då 

det är en stor aktör på den svenska marknaden och det faktum att det är ett norskt bolag anses 

inte påverka studien på grund av ländernas närhet samt att studien bara undersöker den 

svenska delen av Evry. 
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3.3 Datainsamling 
 

Vi har genomfört en fallstudie på Evry som innehåller både kvalitativa och kvantitativa 

datainsamlingsmetoder. En fallstudie är att göra en empirisk undersökning av ett aktuellt 

fenomen i dess verkliga kontext (Robson, 2002, s.178). Fallstudier kännetecknas således av 

att man studerar få fall, till exempel en bransch eller ett företag i vårt fall, och gör en 

undersökning på djupet. Vidare försöker man i fallstudier hitta samband mellan olika 

variabler, vilket i vårt fall innebär att vi har undersökt om det finns något samband mellan 

variablerna generationstillhörighet och motivationsfaktorer, det vill säga hur olika 

generationer eventuellt motiveras av olika belöningar. Eftersom den centrala fokusen i 

fallstudier inte ligger i att mäta utan att söka en djupare förståelse för något (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul, 2011, s. 127ff), i detta fall hur olika generationer motiveras, är det inte 

relevant att göra en i huvudsak kvantitativ undersökning.  

  
Det finns enligt Saunders et al (2009, s. 146) olika typer av datainsamlingsmetoder 

(kvalitativa och kvantitativa) när man arbetar med fallstudier och dessa används ofta i 

kombinationer, så som intervjuer, dokumentanalys och enkäter. För att kunna besvara 

uppsatsen frågeställning behövdes olika typer av information. För att få information angående 

belöningssystem behövde vi svar från ansvarig för belöningssystem, det vill säga HR-chefen. 

Därför genomfördes en semistrukturerad intervju med Annica Nyhlén, HR-chef för 

driftsrelaterade affärer på Evry. Vissa frågor behövde vi fråga anställda genom en webbenkät. 

Valet av att använda en webbenkät beror på att vi på så sätt kunde nå ut till fler anställda än 

vad som hade varit möjligt med hjälp av intervjuer. Enkäten besvarades av 27 respondenter. 

Vid bearbetning av enkätsvar används ofta en dator eller statistiska program. En tumregel 

enligt Saunders et al (2009, s.365) är att använda sig av dator för att bearbeta insamlad data 

från enkäterna om antalet respondenter uppgår till 30 stycken och uppåt, vår enkät med under 

30 respondenter kräver därför inte datoranalys. 

 

Enligt Saunders (2009, s.320) kan intervjuer variera från att vara av mycket formell och 

strukturerad karaktär till informella, ostrukturerade samtal. Mittemellan denna skala finns 

semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuer har intervjuaren förberett frågor 

som ska tas upp, men dessa frågor kan variera från intervju till intervju. Ordningen på 

frågorna kan också variera beroende på vilken riktning samtalet tar vägen. Vidare kan frågor 
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komma att läggas till beroende på olika kontexter. Saunders (2009, s.322) påpekar att i 

förklarande forskning, vilket är den typen av forskningsinriktning vi har valt, kan 

semistrukturerade intervjuer användas för att förklara samband mellan olika variabler. Vår 

studie ämnar undersöka samband mellan variablerna motivation och generationstillhörighet. 

Därför ansågs en semistrukturerad intervju med en HR-chef lämplig för att få den 

information vi behövde. I vårt fall har vi genomfört en semistrukturerad intervju med Annica 

Nyhlén, HR-chef för driftsrelaterade affärer på Evry, den 4 dec 2014. Intervjun ägde rum i ett 

konferensrum och varade i en timme. Vi hade förberett några stödfrågor för att säkerställa att 

vi skulle få svar på våra frågor, men följde inte ordningsföljden på frågorna under intervjun 

eftersom informanten (Nyhlén) gav väldigt utförliga svar som besvarade en del av våra frågor 

utan att vi behövde ställa dem till informanten. 

 

Vi ansåg att det var mest lämpligt att göra en fallstudie för att besvara vår frågeställning. 

Anledningen till att vi valde att inkludera en enkätundersökning (en kvantitativ 

datainsamlingsmetod) är för att vi på så sätt skulle nå ut till fler undersökningsobjekt än vad 

vi hade kunnat få tillgång till genom intervjuer. För att bibehålla den kvalitativa aspekten 

avslutades enkätfrågorna med tre frågor med öppna svarsalternativ. Där gavs respondenterna 

möjlighet att anonymt uttrycka sina tankar, åsikter och förslag på huruvida de anser att de blir 

motiverade av de nuvarande belöningssystemen och hur de skulle vilja förändra 

belöningssystemen. På så sätt fick enkätundersökningen kvalitativa inslag och vi gavs 

möjligheten att nå en djupare insikt i de anställdas arbetsmotivation. 

 

3.4 Operationalisering 

 

3.4.1 Utformning av intervjustudie 

 

I vårt fall har vi genomfört en semistrukturerad intervju med Annica Nyhlén, HR-chef för 

driftsrelaterade affärer på Evry, för att vi vill genom en informell intervju ta reda på vilka 

samband som finns mellan variablerna generationstillhörighet och motivationsfaktorer. 

Intervjufrågorna har ställts till ansvarig för belöningssystemet (Annica Nyhlén). Frågorna är 

utformade på så sätt att de ska ge svar på hur belöningssystemet är utformad, det vill säga 

vilka sorters belöningar som används idag (monetära och icke-monetära). Andra frågor som 
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vi ställt till informanten, Annica Nyhlén, är vilka sorters motivationsfaktorer och belöningar 

hon anser motiverar de anställda. Det är nödvändigt för att kunna jämföra om de belöningar 

och motivationsfaktorer som används idag faktiskt motiverar de anställda. Slutligen behövde 

vi få in information om man vid utformningen av belöningssystemet har reflekterat över att 

det kan finnas skillnader i vad som motiverar de anställda beroende på vilken generation man 

tillhör. Fokus var att ta reda på vad informanten anser motiverar anställda under 30 

(generation Y). Intervjufrågorna för den semistrukturerade intervjun finns i bilaga 2. 

Informanten ombads även besvara en likadan enkät som använts i enkätstudien så som hon 

tror att en typisk anställd på Evry under 30 skulle besvarat enkäten. Syftet med detta var att 

hitta om det fanns några större skillnader mellan informantens bild av arbetsmotivationen för 

de anställda under 30 och deras egen bild av sin arbetsmotivation. 

 

3.4.2 Utformning av enkätstudie  

 

Utformningen av enkäten gick till på följande sätt: För att kunna göra jämförelser mellan 

olika generationer behövde vi nödvändig bakgrundsfakta så som respondentens ålder, men 

även andra bakgrundsvariabler kunde vara av intresse att analysera om vi till exempel fann 

samband mellan motivation och kön. Därför inleds enkäten med frågor som syftar till att ge 

oss en bild av respondentens bakgrund vad gäller ålder, kön, utbildning samt hur många år 

respondenten har arbetat på sin nuvarande arbetsplats. Vi har sedan utgått ifrån våra tre 

huvudsakliga arbetsmotivationsteorier (Herzbergs tvåfaktorteori, Self-Determination Theory 

och Job Characteristics Model) för att utforma frågor som delats in i tre frågeblock, en för 

varje teori. Dessa tre frågeblock är förenklade versioner av etablerade enkäter som använts i 

de tidigare studierna inom de olika teorierna. Det första frågeblocket rör Herzbergs 

tvåfaktorteori och baseras på en enkät som använts i en malaysisk studie från 2011 (Tan och 

Waheed, 2011). Det andra frågeblocket är baserat på ett frågeformulär som utformats av 

Tremblay et al (2009) och har sin grund i Self-Determination Theory. Det sista frågeblocket 

är åtta frågor som tagits och översatts direkt ifrån Hackman och Oldhams egna frågeformulär 

som de använde när de utvecklade Job Characteristics Model (Hackman och Oldham, 1974).  

 

Anledningen att vi valt att använda förkortade versioner av de olika enkäterna och 

frågeformulären i vår enkät är för att inte göra den för lång och otymplig vilket skulle kunna 

inverka negativt på svarsfrekvensen. På så sätt får vi en strukturerad överblick över hur 
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teorierna kan appliceras på de anställdas motivation. Enkäten avslutas med öppna frågor där 

syftet är att ge respondenterna möjligheten att yttra deras åsikt om de nuvarande belöningar 

som används, huruvida de är nöjda och känner sig motiverade av belöningarna som finns idag 

och om så inte är fallet, så ges de chansen att förklara hur de skulle vilja förändra 

belöningarna. Enkäten undersökte huruvida belöningssystemen lyckats uppfylla sitt syfte att 

motivera anställda och om så inte är fallet, så har vi fått feedback från respondenterna hur de 

skulle vilja förbättra belöningssystemen så att vi kan med hjälp av de anställdas åsikter ge 

förslag på hur ett belöningssystem som bättre tar tillvara på de anställdas motivationsfaktorer 

kan utformas. De fullständiga enkätfrågorna finns i bilaga 1. 

 

3.5 Bearbetning av insamlad data 
 

Enligt Hansson (2012) finns det olika lägesmått (exempelvis medelvärde, median och 

typvärde) och det är datanivån (exempelvis nominalskala, ordinalskala och kvotskala) som 

bestämmer vilket lägesmått som är mest lämplig för att sammanfatta insamlad data. För 

datanivå på intervall- eller kvotskala skall medelvärden användas, medan typvärden ska 

användas för datanivå på ordinalskala. I Statistiska Central Byråns publikation “Fråga rätt!” 

(2001, s.13) finns en definition på vad som kännetecknar skaltypen ordinalskalenivå: “Frågor 

om uppgifter på ordinalskalenivå förutsätter att uppgiftslämnaren ska kunna tolka verbala 

beskrivningar av skalans ändpunkter och ta ställning till hur långt varje skalsteg 

(svarsalternativ) är.“ Ordinalskala är således den skaltyp som har använts i vår enkät. Ett 

exempel från vår enkät är att uppgiftslämnaren ska kunna bestämma sig för betydelsen av 

“Stämmer inte alls”, “Stämmer mindre bra”, “Stämmer varken eller”, “Stämmer bra” och 

“Stämmer helt” som svar på frågan om uppgiftslämnarens jobb är ett sätt för hen att uppnå 

sin önskade livsstil och därmed ett skäl till varför hen fortsätter arbeta på sin nuvarande 

arbetsplats. Eftersom samtliga frågor i enkäten följer denna struktur och skaltyp 

(ordinalskala) föll valet att sammanfatta vår insamlade data med typvärden. 

 

3.6 Urval 
 
Vid enkätundersökningen tillämpades ett bekvämlighetsurval. Enkäten skickades ut som en 

webbenkät till två enheter av vår kontakt på Evry. Den ena enheten var projektledare och den 

andra en helpdesk. Anledningen till att enkäten skickades till två olika enheter var för att de 
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enheter som vår kontakt hade tillgång till var mindre och inte skulle kunna generera 

tillräckligt med svar om bara en hade använts. Att just dessa två enheter valdes var för att 

garantera att vi fick en spridning i ålder bland respondenterna. Projektledarna utgjorde en 

typisk avdelning på Evry och har mestadels anställda över 40 år medan helpdesken hade 

många anställda under 30 år. Undersökningspopulationen uppgår till totalt 30 individer och är 

uppdelade i respondenter under 30 samt respondenter över 30. Respondenter under 30 är 

detsamma som generation Y. Urvalsstorleken bestämdes till 30 individer eftersom de två 

enheterna vi fick tillgång till består av sammanlagt 30 individer. Urvalsstorlek bestäms av en 

rad faktorer så som precision, kostnad och uppgiftslämnarbörda (SCB, 2008). Syftet med 

enkäten var inte att ta fram statistiskt signifikanta resultat utan som ett medel för att samla in 

information från fler individer än vi hade kunnat nå genom intervjuer. Därför ansåg vi att en 

urvalsstorlek på 30 individer var acceptabel och lämplig för vår undersökning. En påminnelse 

skickades ut en vecka efter att enkäten först skickats ut.  

 

3.7 Litteraturinsamling  
 

För att förstå, analysera och diskutera arbetsmotivation och dess koppling till 

belöningssystem behövde vi skapa en teoretisk ram bestående av såväl tryckt litteratur som 

vetenskapliga artiklar som behandlar forskning inom arbetsmotivation och skillnader i vad 

som motiverar olika generationer. Den teoretiska referensramen som behandlar forskning 

inom arbetsmotivation och dess koppling till generationstillhörighet består av en 

internationell undersökning gjord av PwC (2011) samt olika vetenskapliga artiklar och 

studier som vi fann genom sökningar i olika databaser som vi fick tillgång till via Uppsala 

universitets bibliotek samt Google Scholar.  

 

Det finns många olika teorier inom arbetsmotivation. Därför var det i vårt fall nödvändigt att 

avgränsa oss till ett par motivationsteorier: Self-determination theory, Herzbergs 

tvåfaktorteori och Job Characteristics Model. Anledningen till att vi valde just dessa teorier är 

för att de är de mest lämpliga teorierna för vår undersökning då teorierna behandlar många 

olika arbetsmotivationsfaktorer inom såväl inre som yttre motivation. Vidare är dessa 

motivationsteorier lämpliga för forskning inom företagsekonomi, eftersom de fokuserar på 

arbetsmotivation, vilket gör att fokus inte hamnar för mycket åt ämnet psykologi. 

Motivational Crowding Out- teorin inkluderades eftersom teorin beskriver 
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undanträngningseffekter som kan uppstå vid införande av yttre motivationsfaktorer. Vi ämnar 

att med hjälp av teorierna förklara och analysera kopplingen mellan arbetsmotivation och 

utformningen av belöningssystem. 

 

 
3.8 Metodkritik 

 
3.8.1 Källkritik 
 

Det har riktats kritik mot en del av motivationsteorierna som utgör vår teoretiska ram, vilket 

diskuteras närmare under varje teori i teoriavsnittet. Mot bakgrund av den kritik som riktats 

mot motivationsteorierna anser vi att det finns ett behov av empiriska studier inom 

motivationsteorier. 

 

I vårt teoretiska ramverk behandlas arbetsmotivation avseende generation X och generation 

Y. Vi har dock valt att exkludera generationer som är äldre än generation X vilket kan tänkas 

påverka validiteten av vårt resultat. Generationer som är äldre än de som är födda 1961, och 

som fortfarande antas tillhöra arbetskraften, inkluderar individer som är födda mellan 1949-

1960, det vill säga en mindre grupp individer. Därmed är det troligt att valet att exkludera 

generationer födda före 1961 inte påverkar validiteten av vårt resultat nämnvärt mycket. 

Dessutom finns det bara en respondent från vår enkätundersökning som varken tillhör 

generation X eller generation Y. 

 

I teoriavsnittet har vi inkluderat en global undersökning kring arbetsmotivation och 

generation Y gjord av det multinationella konsult- och revisionsföretaget PwC. Det kan riktas 

kritik mot valet att använda sig av en undersökning gjord av ett konsultföretag i en 

vetenskaplig studie. Dock ansåg vi att PwCs studie var lämplig att inkludera i valet av teori 

eftersom PwCs studie (2011) är så pass rik och omfattande: undersökningen genomfördes 

genom en webbenkät som besvarades av 4364 respondenter från 75 olika industrialiserade 

länder. Vidare hävdar Christensen et al (2007) att konsultföretag är en stor och viktig 

producent samt förmedlare av organisationskunskap och management idéer. Christensen et al 

(2007) förklarar att de största konsultföretagen investerar massor av resurser i forskning och 

samarbetar med olika forskningsinstitutioner. PwC är ett världsledande konsultföretag. Mot 
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bakgrund av allt detta anser vi att de resultat som framkommer från PwCs undersökning har 

rimligtvis en hög validitet och reliabilitet. Därför har vi valt att inkludera PwCs undersökning 

i teoriavsnittet. 

 

3.8.2 Kritik av metodval 
 

Den största kritiken som kan riktas mot studien är att den bygger på svar från bara ett 

fallföretag, det försvagar möjligheterna att dra generella slutsatser om hela generation Y i den 

svenska IT-branschen. Hade studien genomförts med fler fallföretag hade en sådan 

generalisering kunnat ha en större reliabilitet. Valet att bara använda ett fallföretag var för att 

med studiens tidsram och resurser hade det varit omöjligt att kunna undersöka mer än ett 

företag på djupet och studien hade på så sätt förlorat möjligheten till djupare analys. På grund 

av den access som vi gavs på fallföretaget så var ett slumpmässigt urval för enkäten inte 

möjlig, vi fick använda oss av ett bekvämlighetsurval. Att vi använde bekvämlighetsurval kan 

försvaga studiens möjligheter att dra generella slutsatser.  

 

Det är nödvändigt att ha i åtanke att det är svårt att göra en generalisering av en hel 

generation eftersom det finns individuella skillnader i vad som motiverar människor. Ett 

annat problem med studien är att även fast de som tillhör generation Y tycker som de gör nu 

så kan det bero på deras ålder och inte på deras generationstillhörighet. För att verkligen 

kunna avgöra vad som beror på generationstillhörighet och vad som beror på ålder så skulle 

det behövas göras studier när generation Y är lika gamla som generation X är nu och sedan 

jämföra mot de resultaten. Dessa faktorer är något som alla generationsstudier behöver ta 

hänsyn till, vilket lyfts fram som kritik av Costanza et al (2012) och Becton et al (2014). 

 

Att vi bara har gjort en intervju på fallföretaget är även något som kan skada studiens 

reliabilitet och gör den mer utsatt för att få fram vinklade resultat. Om informanten i intervjun 

inte är representativ för rådande konsensus på företaget så kan det genomsyra hela studien 

och på så sätt försvaga resultatets reliabilitet. Vidare är en nackdel med intervjuer att det kan 

uppstå deltagarbias, exempelvis genom att informanten säger det som hens chef vill att hen 

ska säga. I vårt fall är dock sannolikheten låg att det uppstår den typen av deltagarbias 

eftersom vår informant är chef för hennes verksamhetsområde och själv avgör vilken 

information hon vill offentliggöra.  
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Ett förslag för att öka svarsfrekvensen i framtida studier i ämnet är att göra enkäten något 

kortare eller utan de tre öppna frågorna i slutet. Dessa öppna frågor tror vi påverkade 

svarsfrekvensen negativt eftersom en del av bortfallet bestod av ej fullständigt ifyllda enkäter 

där respondenten svarat på flervalsfrågorna som utför huvuddelen av enkäten men lämnat de 

avslutande öppna frågorna blanka. Det tål att sägas att de öppna frågorna hade viss funktion 

då de gav respondenterna möjlighet att bidra med tankar som vi annars inte fått ta del av. 

Svarsfrekvensen på 90 % är dock acceptabel eftersom enkäten endast är en del av fallstudien 

och är ett sätt för oss att få in åsikter och information från en större del av företaget än vad 

som hade varit möjligt med intervjuer, inte för att kunna dra statistiskt signifikanta slutsatser. 

 

Att fallstudien bara innefattar en enkät och intervju och att vi inte kunnat ta del av några 

policydokument eller dylikt angående fallföretagets arbete är också en punkt som det kan 

riktas kritik mot. Sådana dokument hade kunnat ge en mer objektiv bild av belöningssystemet 

än vad en intervju eller enkät kan ge. Anledningar till att vi inte kunde ta del av dessa 

dokument kan vara att det inte finns formaliserat hos fallföretaget hur deras belöningssystem 

ser ut eller att sådana dokument anses för känsliga för att låta icke-anställda ta del av. 
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4 Empiri 
 

4.1 Resultat från intervju med HR-chef för driftsrelaterade affärer Annica 
Nyhlén på Evry 
 

4.1.1 Monetära belöningar 
 

Evry jobbar idag med monetära belöningar i olika former. Den vanligaste formen av monetär 

belöning är det som de kallar för certifieringsbonus. Certifieringsbonus innebär att om en 

medarbetare lyckas certifieras i något som efterfrågas av företaget så blir de belönade med en 

summa pengar. Dessa certifieringsbonusar fungerar både som belöning och som 

kompensation för de timmar av sin fritid som den anställde lagt ner på studier. En annan form 

av monetär belöning som tillämpas av Evry är ledarbonus, vilket är en summa som betalas ut 

en gång per år och som är knuten till chefens månadslön. Ledarbonusen är knuten till olika 

KPI (Key performance index), dessa KPI kan vara både finansiella eller personliga. Exempel 

på KPI som används vid ledarbonus är: ekonomiskt resultat, sjukfrånvaro bland anställda och 

kundnöjdhet. Nyhlén berättar att Evry även jobbar med ett system där anställda efter en 

särskilt insats eller väl utförd uppgift kan belönas monetärt av sin chef. Monetära belöningar 

utgörs ofta av gåvokort eller presentkort. Nyhlén betraktar löner och löneförhöjningar som 

belöningar och att säger att löneläget på Evry är högt då det finns en stor efterfrågan på 

specifik teknisk kompetens. Monetära belöningar tillämpas även i form av säljbonus i enheter 

som sysslar med sälj. Dessa säljbonusar är monetära belöningar som betalas ut om en säljare 

lyckas nå vissa mål knutna till säljvolymer. 

 

4.1.2 Icke-monetära belöningar 
 

Evry använder sig också av olika sorters icke-monetära belöningar. Nyhlén förklarar att de 

jobbar med till exempel “bra-prestationer-upplägg” som innebär att alla chefer och olika 

ledare på Evry kan uppmärksamma medarbetare som gör någonting speciellt, en god insats, 

bidrar med någonting som marknadsför Evry som företag eller gör något speciellt för 

kunderna. Belöningen kan då bli till exempel en middag för två eller en artikel på intranätet 

som uppmärksammar insatsen. Belöningen kan också gå till en grupp i form av resor eller 

besök av mässor utomlands. Nyhlén berättar att detta upplägg även gäller på koncernnivå och 
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kallas för “Best på kunde”, vilket innebär att man ifrån alla olika kontor och enheter får 

nominera någon som har gjort någonting bra ut mot kund eller för kund. Den medarbetaren 

som blir vald får ett telefonsamtal från Terje Mjøs (koncernchefen) som meddelar att hen fått 

utmärkelsen och sen blir det utdelning av en speciell pins vid något tillfälle, vilket även kan 

filmas och läggas ut på intranätet. Detta för att uppmärksamma och berömma insatsen från 

medarbetaren ifråga.  

 

Vidare berättar Nyhlén att när Evry anordnar julfest eller sommarfest så brukar de vilja att 

alla chefer nominerar någon för att ta emot utmärkelsen “Årets prestation”. Den medarbetare 

eller grupp som vinner utmärkelsen blir uppmärksammade för deras prestation och får 

komma upp på scen, kanske får en blomma eller något dylikt. Hon hävdar att den här typen 

av belöning fungerar lite som att medarbetarna betraktas som “role models” genom att deras 

bedrifter uppmärksammas bland övriga medarbetare. Nyhlén poängterar att Evry försöker 

uppmärksamma sådana saker. Evry jobbar även med ett par olika program för att utveckla 

och stötta kvinnliga ledare inom IT-branschen. De både väljer ut kandidater till dessa 

program och bistår med mentorer. Att bli vald till kandidat eller mentor är ofta väldigt 

uppskattat och utgör en form av icke-monetär belöning exklusivt för kvinnliga medarbetare.  

 

4.1.3 Motivationsfaktorer hos generation Y  
 

Nyhlén berättar att hon tror att det förekommer skillnader i vad generation Y värderar. Till 

exempel tror hon att de yngre medarbetarna värderar exempelvis möjligheten till flexibilitet, 

att kunna välja lite mer hur man vill jobba och att vissa kanske inte vill jobba heltid. Dessa 

faktorer, hävdar Nyhlén, är någonting som Evry tittar på. Hon förklarar att svårigheten med 

att ha deltidarbetare är att det är kostsamt för företaget och att det finns lagar samt 

kollektivavtal som måste följas. Dock poängterar hon att hon tror personligen att hitta den här 

flexibiliteten är någonting som Evry skulle behöva jobba med. Som exempel nämner hon 

möjligheten att kanske kunna få vara ledig en lite längre tid. “Det är ju också ett sätt att 

belöna genom möjligheten till ledighet”, förklarar hon.  

 

En annan aspekt som Nyhlén tror skiljer generation Y från äldre generationer är att 

generation Y är intresserade av (i större utsträckning än den äldre generationen) att jobba på 

ett företag som tar samhällsansvar. Dock kan det vara så att bara för att företaget tar socialt 
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ansvar så innebär det inte att generation Y upplever det som en motivationsfaktor i deras 

dagliga arbete. Det är snarare en viktig faktor i deras val av arbetsgivare, men inte 

nödvändigtvis en motivationsfaktor. 

 

Nyhlén tror att icke-monetära belöningar är mer kraftfulla och motiverande än monetära 

belöningar, men att det för vissa roller nästan är oundvikligt att inte jobba med monetära 

belöningar. Exemplet som hon ger för detta är säljare, där en rörlig del av lönen är väldigt 

starkt knuten till rollen. Hon säger även att hon aldrig har varit med om att en säljenhet inte 

jobbar med någon form av monetär belöning. Vidare så säger hon att det därför ofta krävs en 

mix av både monetära och icke-monetära belöningar i ett företag. 

 

Nyhlén förklarar att medarbetare från generation Y skiljer sig mycket från de äldre i hur de 

förhåller sig till hierarkier, de är mer bekväma i en plattare organisation och sätter inte lika 

stor vikt på titlar. Generation Y är mer bekväma med en jämspelt dialog mellan chefer och 

anställda. På Evry så uppmärksammar man detta och jobbar aktivt för att skapa en 

feedbackkultur, där chefer ger feedback till sina anställda men också anställda till sina chefer 

och mellan kollegor. 

 

På Evry arbetar man även mycket med värdegrunder. Ett av deras värdegrund är “Perform 

Together”. Nyhlén förklarar att man förväntar sig att medarbetarna stöttar varandra och 

arbetar i lag, något som hon tror att generation Y är intresserad av. Vidare tror hon att det är 

viktigt för generation Y att ta reda på företagskulturen, företagets värderingar och arbetssättet 

på företaget när de väljer arbetsgivare.  

 

Svaren som Nyhlén gav i enkäten var till stor del väldigt lika typvärdena av de svar som 

respondenterna under 30 gav, med två undantag. Den första skillnaden var att Nyhlén 

underskattade hur viktigt det var för respondenternas arbetsmotivation att ha möjligheter för 

befordran, hon trodde att de skulle svara att det hade moderat påverkan på deras 

arbetsmotivation men de svarade att det hade mycket hög påverkan. Den andra skillnaden var 

att Nyhlén svarade att hon trodde att respondenternas lön bara skulle en moderat påverkan på 

deras arbetsmotivation. Enkätundersökningen visade att respondenterna ansåg att lönen hade 

hög påverkan. Intressant är också att på frågan “Är du nöjd med de belöningar som finns 

idag?” så svarar Nyhlén att hon tror att anställda under 30 svarat “nej”. 
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4.2 Resultat från enkätundersökningarna 
 

Enkäten skickades ut till totalt 30 stycken respondenter. Enkäten besvarades av totalt 27 

respondenter, varav tio respondenter var under 30 (generation Y) och 17 stycken 

respondenter var över 30. Det ger en svarsfrekvens på 90 % och bortfallsfrekvens på 10 %. 

Nedan presenteras resultatet i form av typvärdet av svaren från de två olika grupperna av 

respondenter, de över 30 och de under 30. Graderingsskala anges för varje frågeblock. 

Enkätsvar från de båda avdelningarna har redovisats tillsammans då det inte fanns några 

resultat som tydde på några skillnader i svaren mellan de båda avdelningarna. 

 

4.2.1 Frågeblock 1: Herzbergs tvåfaktorteori 

 

Graderingsskala 1-5 där 1= Ingen positiv påverkan på min arbetsmotivation, 2= Liten positiv 

påverkan på min arbetsmotivation, 3=Moderat positiv påverkan på min arbetsmotivation, 

4=Hög positiv påverkan på min arbetsmotivation och 5= Mycket hög positiv påverkan på min 

arbetsmotivation 

 

 
Ur diagram 1 framkommer det att möjligheter till befordran har avsevärt större betydelse för 

motivationen hos respondenter under 30 eftersom de uppger att möjligheter för befordran har 

en mycket hög positiv påverkan på deras arbetsmotivation. Respondenter över 30 uppger att 

möjligheter till befordran endast har en moderat positiv påverkan på arbetsmotivationen. 

Jämfört med respondenter under 30, motiveras respondenter över 30 i högre grad av rättvisa 

arbetsledare. Respondenter under 30 motiveras i högre grad av möjligheten att kunna vara 
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självständig och kontrollera när samt hur arbetsuppgiften utförs, intressanta arbetsuppgifter, 

känslan att man är med och bidrar till att driva företaget framåt, uppskattning för deras 

arbetsprestationer, känslan av att jobbet får dem att växa som person, deras lön och sociala 

relationer med kollegor.  

 

4.2.2 Frågeblock 2: Self-Determination Theory  

 

Graderingsskala 1-5 där 1 = Stämmer inte alls, 2 = Stämmer mindre bra, 3 Stämmer varken 

eller, 4 = Stämmer bra och 5 = Stämmer mycket bra. 

 
I enkätens andra frågeblock så har de under 30 svarat att alla påståendena om varför de väljer 

att fortsätta arbeta på sin nuvarande arbetsplats stämmer lika bra eller bättre in på dem än vad 

de över 30 har svarat. De påståendena som är särskilt viktiga för de under 30 är “för att jag 

vill lyckas i mitt nuvarande arbete, ett misslyckande skulle göra mig besviken” och “som ett 

medel för att nå mina karriärsmål”, båda dessa påståenden är exempel på inre motivation. I de 

två påståenden som är de tydligaste exemplen på yttre motivation “för inkomsten” och “för 

att det här arbetet ger mig stabilitet och säkerhet” så svarar respondenterna under 30 även här 

att de stämmer in bättre på dem än de över 30, skillnaderna är dock förhållandevis små. Minst 

skillnad är det i de fem påståendena “för inkomsten”, “för att det låter mig ta mig an 

intressanta utmaningar”, “för att det är en del av hur jag valt att leva mitt liv”, “vet ej” och 

“jag har själv frågat mig själv detsamma utan att kunna besvara frågan”. De två sista av dessa 
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är exempel på amotivation och det är de påståenden som respondenterna tycker stämmer in 

minst väl. 

 

4.2.3 Frågeblock 3: Job Characteristics Model 

 

Graderingsskala 1-5 där 1 = Stämmer inte alls, 2 = Stämmer mindre bra, 3 Stämmer varken 

eller, 4 = Stämmer bra och 5 = Stämmer mycket bra. 

 

 
 

 

Diagram 3 visar att de flesta påståenden om de anställdas nuvarande tjänster stämmer lika väl 

in på respondenterna under 30 och de över 30. Typvärdet är “stämmer bra” för båda 

respondentgrupperna för alla påståenden utom tre. Den största skillnaden rör påståendet som 

handlar om att respondenternas arbete är enkelt och repetitivt där respondenter under 30 i 

högre grad påstår att det stämmer in på deras nuvarande tjänst jämfört med respondenter över 

30. För påståendet “Jag fullgör en uppgift från början till slut. Jag kan se tydliga effekter av 

mitt arbete” så är det vanligast förekommande svaret bland respondenter under 30 att det 

stämmer helt. För påståendet “jobbet jag gör har stora effekter på människor i min närhet” så 

svarade respondenterna över 30 att det stämde in i högre grad än de under 30. 
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4.2.4 Avslutande öppna frågor 
 

Respondenterna tillfrågades om de var nöjda med de belöningar som finns idag, och ombads 

att motivera varför de var nöjda eller missnöjda med de belöningar som finns idag. Det som 

framgick är att det finns en tydlig feedbackkultur på Evry, det är något som uppskattas av 

många respondenter oavsett generationstillhörighet. Flera av respondenterna från både 

generation X och Y betonade även att de inte bara får feedback från sina chefer utan även 

från kollegor och kunder. En respondent tillhörande generation X säger: 

 

“EVRY har inget bonussystem för tekniker. Jag får ibland verbal positiv feedback från min 

chef. Jag får ofta positiv feedback från kollegor.” 

 

En annan respondent från generation X: 

 

“Verbal feedback från chef är i princip oväsentlig. Feedback från kollegor och 

projektdeltagare och kunder viktigare.” 

 

Flera respondenter tillhörande generation Y är kritiska till hur Evry arbetar med belöningar 

idag och skulle gärna se att det fanns fler finansiella belöningar. En respondent från 

generation Y skriver: 

 

“Företaget är bra på att ge positiv feedback, lön och andra förmåner kan förbättras. Tex. 

skulle högre friskvårdsbidrag och mer semester uppskattas.“ 

 

När anställda tillfrågades om de känner att de blir motiverad av de belöningar som finns idag, 

och om “ja”, på vilket sätt blev svaren splittrade. Ungefär hälften av respondenterna oavsett 

generationstillhörighet är missnöjda med hur belöningarna ser ut idag och flera av dem svarar 

att det beror på avsaknaden av finansiella belöningar. En respondent tillhörande generation X 

svarar: 

 

“Finansiella belöningar motiverar mig, för att då kan jag göra/köpa något extra.” 

 

En respondent tillhörande generation X uppger att hen inte uppskattar de små tävlingar som 
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Evry ibland anordnar och tycker att de är effektlösa. Hen går sedan vidare och säger att hen 

tror att detta kan bero på dennes ålder. 

 

De som var positiva till de nuvarande belöningarna betonade även här vikten av feedback. En 

respondent från generation Y svarar: 

 

“Verbal feedback blir jag motiverad av.” 

 

På frågan hur de anställda skulle vilja förändra belöningarna så svarar de flesta från både 

generation X och Y att de tycker att Evry ska jobba mer med finansiella belöningar och att 

dessa ska vara knutna till tydliga kriterier och att det ska finnas fler punktbelöningar. En 

respondent från generation X föreslår ett vinstdelningssystem som hen tror kan hjälpa till att 

motivera de anställda. En respondent tillhörande generation X tycker att det måste finnas fler 

belöningar för att stärka gruppsammanhållningen: 

 

“Belöning behöver ju inte vara lön eller pris, det kan ju även vara att göra något tillsammans 

för att stärka gruppkänslan, på stora företag är det viktigt att gå åt samma håll och göra det 

tillsammans, då blir ju det en bra belöning som gör att kunderna uppskattar vårt arbete och 

vill köpa ännu mer tjänster!” 
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5 Analys 

5.1 Monetära belöningar 
 

Som det framgår av intervjun med Annica Nyhlén så använder sig Evry idag av flera olika 

typer av monetära belöningar. Den monetära belöning som Nyhlén lyfter fram först och 

diskuterar mest är det som kallar certifieringsbonus. Dessa bonusar är ett exempel på det som 

Deci och Gagné (2005) kallar en kontrollerande yttre motivation eftersom de är knutna till en 

specifik prestation av den anställda och används som ett direkt styrmedel. Certifieringsbonus 

är dock något mer komplicerad än så. Eftersom att den anställde förväntas införskaffa sig den 

kompetens som behövs för certifieringen under sin fritid så kan bonusen också betraktas som 

en sorts lön; den anställde får helt enkelt betalt för de timmar som den spenderar utanför 

ordinarie arbetstid. Deci och Gagné (2005) menar att kontrollerande yttre motivationsfaktorer 

är de motivationsfaktorer som med störst sannolikhet har negativ effekt på anställdas 

arbetsmotivation och de bör därför undvikas i de fall de inte är absolut nödvändiga. I det här 

fallet så kan ett avskaffande av certifieringsbonus dock få stora negativa konsekvenser då det 

blir svårare för de anställda att certifieras eftersom att de inte får betalt för sin tid. Det kan 

även vara så att Evry har väldigt specifika och tidskritiska behov av vissa certifierade 

kompetenser och därför krävs det att de har en direkt möjlighet att styra när och i vad de 

anställda certifieras i.  

 

Den andra monetära belöning som Nyhlén berättar om är ledarbonus, den är inte knuten till 

en specifik uppgift utan till ett varierande antal KPI som mäts på årsbasis och det är upp till 

varje ledare hur hen väljer att uppnå dessa mål. Eftersom att ledaren har möjligheten att själv 

välja hur man ska arbeta mot dessa mål så är ledarbonusen att betrakta som en autonom yttre 

motivationsfaktor (Deci och Gagné, 2005). 

 

Evry arbetar också enligt Nyhlén med ett system där chefer har möjlighet att belöna en 

anställd monetärt eller icke-monetärt efter en specifik prestation och dessa belöningar är 

exempel på oväntade bonusar. En monetär belöning som inte är väntad av en anställd har 

enligt Deci och Gagné (2005) bättre möjligheter att verka positivt på arbetsmotivationen.  

 

Nyhlén menar också att Evry’s behov av specifik kompetens gör att löneläget på företaget är 

högt. Det leder till att lön, som är en hygienfaktor (Herzberg, 1959), troligen inte har en 
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negativ inverkan på de anställdas arbetsmotivation då den höga lönenivån förmodligen gör att 

de flesta anställda är nöjda med sin nuvarande lön. 

 

5.2 Icke-monetära belöningar 
 

Enligt Nyhlén så jobbar Evry väldigt mycket med icke-monetära belöningar. I synnerhet så 

jobbar Evry med att uppmärksamma bra prestationer, både genom att ge dem som utfört dem 

pris och genom att lyfta fram bra prestationer så att det uppmärksammas av kollegor. Dessa 

belöningar verkar ofta vara knutna till en speciell prestation och de borde då vara direkta 

styrmedel. Så är däremot inte fallet då de flesta av dessa utmärkelser, pris eller liknande är 

något som tilldelas den anställde utan att vara förhandlat innan. Dessa utmärkelser är således 

exempel på icke-monetära oväntade belöningar och är därför indirekta styrmedel. Enligt Frey 

och Jegen (2005) så kan icke-monetära belöningar ha en positiv effekt på arbetsmotivationen 

och de fungerar till att visa uppskattning för den anställdes arbete. Vi finner att de icke-

monetära belöningar som Evry jobbar med idag är i enlighet med Frey och Jegen (2005) 

teori, då dessa belöningar verkar vara byggda kring att visa uppskattning för specifika 

prestationer och de kan alltså ha en positiv effekt på de anställdas inre motivation och 

behöver inte leda till en undanträngningseffekt.  

 

Feedback är enligt Nyhlén något som Evry försöker arbeta aktivt med i hela företaget, det är 

också ett exempel på en belöning som syftar till att visa uppskattning för den anställdes 

prestation. Feedback är enligt Hackman och Oldham (1976) en viktig komponent i vad som 

bygger upp en tjänst. Den mest intressanta belöningen som Nyhlén talar om är “Best på 

kunde” som kombinerar både de ovanstående aspekterna. “Best på kunde” är både en sorts 

koncern övergripande feedback och ett pris utan monetär belöning som delas ut för en 

specifik prestation och den fungerar också för att visa uppskattning för den anställdas arbete. 

 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att Deci Gagné (2005) menar att inre motivation kommer 

ifrån en inneboende vilja hos individen att utföra en uppgift och att yttre motivationsfaktorer 

såsom belöningar kan inte skapa den inneboende viljan. Däremot så kan yttre 

motivationsfaktorer påverka den inre motivationen både positivt och negativt, se 

undanträngningseffekten (Frey och Jegen, 2005). Det är alltså möjligt för de belöningar som 

Evry använder idag att stärka den inre motivationen hos de anställda. 
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5.3 Motivationsfaktorer hos generation Y 
 

En punkt som Nyhlén tar upp är att även fast hon tror att icke-monetära belöningar är mer 

kraftfulla och effektiva, det ställningstagande som har mest stöd i forskning (Deci och Gagné, 

2005, Frey och Jegen, 2005), så tror hon att det finns tjänster och positioner i företag där 

monetära belöningar är en så integrerad del av tjänsten att de inte går att ta bort. Exemplet 

som hon tar upp är att säljare i stort sätt alltid har någon form av säljincitament i form av 

rörlig lön, provision eller säljbonus. Det kan vara så att genom kontinuerlig integration med 

en tjänst så blir bonusar och liknande belöningar så förväntade att om de saknas så fungerar 

det amotiverande för de anställda; de blir på så sätt en hygienfaktor (Herzberg et al, 1959) 

som fungerar på samma sätt som lön. Att avsaknaden av monetära belöningar fungerar 

amotiverande blir alltså ett argument för att ett belöningssystem kräver en kombination av 

både monetära och icke-monetära belöningar, en åsikt som delas av Nyhlén. 

 

En oförutsedd aspekt som Nyhlén betonar att hon tror att anställda från generation Y värderar 

högre än andra är vikten av att jobba på ett företag som tar samhällsansvar. Hon tror dock att 

om företaget tar samhällsansvar så fungerar det förmodligen inte som en motivationsfaktor 

för de anställda i deras dagliga arbete. Åtminstone i det här fallet så är samhällsansvar att 

betrakta som en hygienfaktor (Herzberg, 1959) och kan inte verka för att stärka 

arbetsmotivationen om man ökar arbetet med samhällsansvar. Däremot så kan det ha en 

negativ effekt på motivationen om de anställda upplever att det är för lite fokus på 

samhällsansvar. 

 

En stor skillnad som Nyhlén har observerat mellan Generation Y och äldre medarbetare är 

deras förhållningssätt till hierarkier. Anställda från Generation Y har svårare att fasas in i 

existerande hierarkier och föredrar att arbeta i platta organisationer. Det har effekten att hur 

man arbetar med feedback förändras. Feedback är inte längre något som exklusivt ges från en 

chef till en anställd utan feedback ges både horisontellt och vertikalt på alla nivåer i företaget. 

Det är något som Evry arbetar aktivt med idag enligt Nyhlén. Åsikten att generation Y 

motiveras i högre grad av feedback än tidigare generationer stöds även av resultatet från 

undersökningen av PwC (2011) 
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5.4 Herzbergs tvåfaktorteori 
 

Såväl generation Y som äldre generationer uppger att lön har en hög positiv påverkan på 

arbetsmotivationen. Generation Y uppger en något högre positiv påverkan på deras 

arbetsmotivation. I linje med tidigare forskning som diskuterats i teoriavsnittet (Martin 2005; 

PwC 2011) är lön alltså viktigt för generation Y. Enligt Herzbergs tvåfaktorteori är lön en 

hygienfaktor, det vill säga arbetsförhållanden som måste finnas för att hindra uppkomst av 

missnöje relaterad till jobbet. Hygienfaktorer (och motivationsfaktorer) måste finnas för att 

tillfredsställa medarbetarnas behov. Därför är det rimligt att medarbetarna, oavsett 

generation, anser att lön har en hög positiv påverkan på deras arbetsmotivation eftersom lön 

tillfredsställer en del av deras behov.  

 

Den största skillnaden i vad som motiverar generation Y och äldre generationer handlar om 

att generation Y uppger att möjligheter till befordran har en mycket hög positiv påverkan på 

deras arbetsmotivation. Respondenter över 30 (äldre generationer) uppger däremot att 

möjligheter till befordran endast har en moderat positiv påverkan på arbetsmotivationen. Ett 

rimligt antagande är att yngre medarbetare är mer intresserade av att klättra upp för 

karriärstegen än äldre medarbetare som förmodligen redan gjort karriär och inte känner sig 

lika motiverade av att kunna avancera karriärmässigt och att den här skillnaden är 

förmodligen inte generationsbunden. Andra motivationsfaktorer som skiljer generation Y från 

äldre generationer är att de motiveras mer av motivationsfaktorer som relaterar till 

gemenskap (“känsla av att man är med och bidrar till att driva företaget framåt”, “sociala 

relationer med kollegor” och “rättvisa arbetsledare”), personlig utveckling (“känslan av att 

jobbet får de att växa som person”) och behovet av att få uppskattning för deras 

arbetsprestationer. Resultatet stödjer i hög grad det som framkommit i tidigare forskning om 

vad som motiverar generation Y (Martin 2005; PwC 2011), nämligen att generation Y vill 

kunna klättra snabbt upp för karriärstegen, de vill ha regelbunden feedback samt uppmuntran, 

vill att deras arbete upplevs som meningsfullt och att deras ansträngningar uppmärksammas.  

  

5.5 Self-Determination Theory 
 

De flesta av påståendena anses stämma in väl på varför anställda tillhörande generation Y 

fortfarande väljer att arbeta på sin nuvarande arbetsplats, då typvärdet är högre än det 
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neutrala “stämmer varken eller”. För de två påståenden som tyder på amotivation; ”vet ej” 

och “jag har själv frågat mig detsamma och inte kunnat besvara frågan”, är det vanligaste 

svaret oavsett generationstillhörighet "stämmer inte alls". Från detta resultat så kan man dra 

slutsatsen att de anställda på det stora hela är nöjda med sina nuvarande anställningar. 

Intressant är att den faktor som anses som viktigast av de under 30 “att lära sig nya saker” 

också värderas väldigt högt av dem över 30. Det snarlika påståendet “för att det låter mig ta 

mig an intressanta utmaningar” värderas också väldigt högt av alla respondenter. Det tyder på 

att det inte förekommer några skillnader i hur viktigt det är att utmanas och lära sig i sitt 

arbete mellan generation Y och tidigare generationer. Dessa faktorer är båda exempel på 

personlig utveckling och något som PwC’s undersökning (2011) visade att generation Y 

prioriterade väldigt högt; här visas att personlig utveckling även är väldigt betydelsefullt för 

de som inte tillhör generation Y. För att återkoppla till Self-determination theory och dess 

betoning på vikten av inre motivation, kan man därför konstatera att de motivationsfaktorer 

som genererar högst motivation bland anställda, oberoende av generation, är inre 

motivationsfaktorer. De faktorer där de största skillnaderna förekommer i det här 

frågeblocket är “som ett medel för att uppnå mina karriärsmål” och “för att jag vill lyckas i 

mitt nuvarande arbete, ett misslyckande skulle göra mig besviken”. Den första av dessa kan 

förklaras på samma sätt som frågan om karriär i det föregående frågeblocket som en 

åldersbunden skillnad som inte är direkt kopplad till generation Y. Det andra påståendet som 

är ett tydligt exempel på inre motivation. De anställda under 30 anser sig ha en större 

inneboende motivation att lyckas i sitt arbete än vad de äldre medarbetarna anser sig själva 

ha. 

 
5.6 Job Characteristics Model 
 

De flesta påståenden om de anställdas nuvarande tjänster stämmer lika väl in på 

respondenterna under 30 och de över 30. Den största skillnaden som skiljer generation Y från 

äldre generationer är att de i högre grad påstår att det deras arbete är enkelt och repetitivt. 

Skillnaden kan bero på att de yngre anställda är mer oerfarna än sina äldre kollegor, vilket 

gör att de får arbeta med relativt sett enklare, repetitiva arbetsuppgifter.  

 

Såväl yngre som äldre anställda uppger att de har möjlighet att fullgöra en uppgift från början 

till slut, och kan se tydliga effekter av deras arbete, vilket är en av “core job dimensions” 
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(uppgiftsidentifiering) i Job Characteristics Model. Eftersom det är “core job dimensions” 

som är det som ledare och chefer faktiskt kan påverka för att kunna nå god motivation så kan 

man konstatera att Evry har lyckats att påverka de anställdas motivation positivt i det 

avseendet. Det kan också tänkas vara tvärtom: chefer kan försvåra att nå god motivation 

bland anställda om de inte ger anställda möjligheten att fullfölja en uppgift från början till 

slut. 

 

5.7 Evrys belöningssystem idag 
 

Resultatet från de öppna frågorna i slutet av enkäten tyder på att det finns ett visst mån av 

missnöje mot de nuvarande belöningarna som Evry använder. De flesta av de som svarat att 

de inte är nöjda är över 30 år gamla vilket kan tyda på att Evry redan nu har ett 

belöningssystem som är väl anpassat till generation Y’s motivationsbehov. I intervjustudien 

så framkom det att Evry redan idag arbetar aktivt med att försöka skapa en attraktiv 

arbetsplats som tar hänsyn till generation Y och deras avvikande behov. Det är därför inte 

otänkbart att deras belöningssystem är uppbyggt för att passa generation Y. Exempel på detta 

hade kunnat vara mindre kontrollerande belöningar, mindre direkt styrning och ett mindre 

hierarkiskt system. Enligt PwC (2011) så kan förändringar i arbetssätt för att passa en 

generation Y ofta skapa slitningar med äldre anställda, det är alltså troligt att 

belöningssystemet på Evry är ett exempel på detta. De tävlingar med ett monetärt pris Evry 

jobbar med idag är exempel på ett direkt styrmedel och faller alltså in under kontrollerande 

yttre motivation (Deci och Gagné, 2005). Kontrollerande yttre motivation kan enligt Deci och 

Gagné (2005) fungera hämmande mot de anställdas arbetsmotivation, det kan man se 

exempel på i vissa av svaren från enkätstudien. En anställd från generation X säger till 

exempel att han tycker att tävlingarna är effektlösa. Ett exempel på indirekt styrning och 

autonom yttre motivation är verbal feedback (Deci och Gagné, 2005), det är någonting som 

respondenterna oavsett generationstillhörighet i enkätstudien är väldigt positiva till och flera 

betonar särskilt vikten av feedback från andra håll än sina chefer. Även fast Evry arbetar 

aktivt med att skapa en feedbackkultur så är det flera respondenter från generation Y som 

tycker att det behövs mer feedback i deras arbete, det skulle kunna bero på att hur mycket 

man använder feedback varierar över företaget och vissa anställda hamnar utanför och får 

inte lika mycket feedback som de skulle vilja. Det kan även bero på att de anställda värderar 

feedback så högt att även fast de får mycket feedback idag så skulle de vilja få ännu mer. 
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5.8 Uppföljning av teoretiska förutsägelser  
 

Teoretiska förutsägelser för generation Y: 

• Generation Y motiveras av inre motivationsfaktorer mer än yttre motivationsfaktorer.  

Förutsägelsen stämmer. På frågan varför de anställda fortsätter arbeta på deras nuvarande 

arbetsplats uppger generation Y att inre motivationsfaktorer stämmer bättre in än yttre 

motivationsfaktorer. Inre motivationsfaktorer så som gemenskap, personlig utveckling samt 

behovet av att få uppskattning för deras arbetsprestationer värderades högre än yttre 

motivationsfaktorer så som deras inkomst av generation Y.  

 

• Generation Y motiveras i hög grad av regelbunden feedback och uppmuntran. 

Förutsägelsen stämmer eftersom resultatet visar att generation Y upplever att uppskattning 

för deras arbetsprestationer har en mycket hög positiv påverkan på deras arbetsmotivation. 

Resultatet visar även att feedback inte bara uppskattas av generation Y; flera respondenter 

från generation Y uttryckte även en önskan av att få mer feedback. 

 

Teoretiska förutsägelser för generation X: 

• Generation X motiveras främst av en bra balans mellan arbete och fritid, det vill säga ett 

flexibelt arbete.  

Utifrån resultatet går det inte att visa om generation X motiveras av ett flexibelt arbete 

framför andra motivationsfaktorer. Det som resultatet kan visa är att generation X uppger att 

möjligheten att kontrollera när samt hur arbetsuppgiften slutförs har en hög positiv påverkan 

på deras arbetsmotivation.  

 

• Generation X motiveras mer av yttre belöningar (lön, materiella ägodelar och 

prestige) än generation Y. 

 Förutsägelsen går inte att bekräfta utifrån studiens resultat. Resultatet visade att generation Y 

uppger att deras lön har en mycket hög positiv påverkan på deras arbetsmotivation. Detta 

jämförs med att generation X uppger att lön har en hög positiv påverkan på deras 

arbetsmotivation. Dock är denna skillnad relativt liten. 

 

Teoretiska förutsägelser gemensamt för generation X och generation Y: 
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• Generation X och generation Y värdesätter yttre motivationsfaktorer så som lön och 

inkomst.  

Trots att inre motivationsfaktorer är viktigare för motivationen hos både 

generation X och generation Y är yttre motivationsfaktorer i form av lön och inkomst 

viktig för arbetsmotivationen hos båda generationerna. Studiens resultat tyder på att 

förutsägelsen stämmer eftersom både generation X och generation Y uppger att lön har en 

hög eller mycket hög påverkan på deras arbetsmotivation. 
 
 

 

	    



	  

	  
	  

43	  

6 Diskussion 
 

Något som framkommer från respondenternas svar är att anställda i IT-branschen oavsett 

generationstillhörighet uppger att deras lön har en hög positiv påverkan eller mycket hög 

positiv påverkan på arbetsmotivationen. Respondenter under 30 (generation Y) uppger att 

deras lön har en mycket hög positiv påverkan på arbetsmotivationen. Vidare uppger samtliga 

respondentgrupper att det stämmer bra att deras inkomst är anledningen till varför de 

fortsätter att arbeta på deras nuvarande arbetsplats. Dessa resultat visar att lön och inkomst 

värderas högt av anställda, inte minst bland anställda under 30 (generation Y), eftersom de 

uppger att dessa har en positiv påverkan på deras arbetsmotivation. Utifrån dessa 

observationer tycks lön och inkomst inte endast fungera som en hygienfaktor, utan även som 

en motivationsfaktor bland anställda. Samtidigt visar vår undersökning att feedback 

efterfrågas i stor utsträckning bland yngre anställda (generation Y). Det visar på betydelsen 

av icke-monetära belöningar och dess positiva inverkan på arbetsmotivationen bland 

anställda tillhörande generation Y, men även bland äldre generationer.  

 

Som framkommit i den här studien så är feedback och att odla fram en feedbackkultur 

viktigare än någonsin som följd av att generation Y har mindre respekt för hierarkier och 

feedback ges idag mellan och inom alla nivåer i ett företag. Även nya anställda bör förväntas 

ge sina chefer feedback på deras arbete. Det kan dock vara känsligt att kritisera sina 

överordnade och IT-företag bör arbeta aktivt för att skapa den öppenhet som krävs för en 

hierarkilös feedbackkultur.  

 

Att ett företag tar samhällsansvar är inte något som traditionellt kopplas till 

arbetsmotivationen men brukar ofta nämnas i andra sammanhang. Vår studie visar på att IT-

företag förmodligen även i fortsättningen bör lägga fokus på samhällsansvar. Anledningen till 

detta kan vara att man som anställd betraktar samhällsansvar som en hygienfaktor och att om 

man inte ger samhällsansvar tillräckligt stort utrymme så riskerar man att försämra sina 

anställdas arbetsmotivation.  
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6.1 Slutsats 
 

Studiens observationer visar att såväl monetära som icke-monetära belöningar har en positiv 

inverkan på anställdas arbetsmotivation. Därför dras slutsatsen att det är lämpligt att ha en 

mix av både monetära och icke-monetära belöningar vid utformningen av belöningssystem i 

IT-branschen.  

 

Ett fortsatt arbete med feedback blir ett måste då en allt större andel av arbetsmarknaden i IT-

branschen utgörs av generation Y. Det är ett rimligt antagande att många IT-företag kommer 

att bli mindre hierarkiska i framtiden och som följd av detta förstärks behovet av öppenhet 

och feedback. Ett exempel på hur man kan göra det enklare för anställda att ge sina 

överordnade feedback är genom att låta dem ge sina chefer feedback anonymt, förslagsvis 

genom en medarbetarundersökning. 

 

Många av de belöningar som används i IT-företag idag och som är riktade till att visa 

uppskattning för sina anställdas prestationer upplevs ha en positiv effekt på både generation 

Y och äldre generationers arbetsmotivation. IT-företag bör därför även i fortsättningen 

använda sig av den typen av belöningar. Att ha belöningar liknande Evry’s “Best på kunde” 

som kombinerar pris och feedback är någonting som kan vara till gagn för de flesta svenska 

IT-företag i framtiden. Den typen av belöningar är redan idag välfungerande och de kommer 

förmodligen bli ännu mer kraftfulla i framtiden på grund av att feedback värderas högt av 

generation Y.  

 
6.2 Förslag på framtida forskning 
 
Ett förslag till vidare forskning att göra en longitudinell studie där man följer generation Y 

under en längre tid för att kunna särskilja generationsskillnader från åldersskillnader. 

Eftersom vi endast undersöker ett fallföretag blir det svårt att dra slutsatser som kan 

appliceras på hela branschen. Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att göra en 

studie med liknande upplägg där man inkluderar fler fallföretag inom samma bransch för att 

öka reliabiliteten och generaliserbarheten. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Frågor för Enkätstudie 

 
	    

ENKÄT&OM&ARBETSMOTIVATION&
Ålder: 

Kön: 

Utbildning: 

Antal år på den nuvarande arbetsplatsen? 
  

Hur påverkas din arbetsmotivation av följande faktorer? Gradera 
på en skala 1-5 vilken påverkan följande faktorer har på din 
arbetsmotivation 
 
1- ingen positiv påverkan på min arbetsmotivation 
2- liten positiv påverkan på min arbetsmotivation 
3- moderat positiv påverkan på min arbetsmotivation 
4- hög positiv påverkan på min arbetsmotivation 
5- mycket hög positiv påverkan på min arbetsmotivation 
 

 

 

1. Varierande arbetsuppgifter 1 2 3 4 5 

2. Möjligheter för befordran 1 2 3 4 5 

3. Möjlighet att kunna vara självständig och kontrollera när samt 
hur arbetsuppgiften utförs  

1 2 3 4 5 

4. Intressanta arbetsuppgifter 1 2 3 4 5 

5. Känsla av att man är med och bidrar till att driva företaget 
framåt 

1 2 3 4 5 

6. Uppskattning för mina arbetsprestationer 1 2 3 4 5 

7. Känslan att jobbet får mig att växa som person 1 2 3 4 5 

8. Min lön 1 2 3 4 5 

9. Företagets policy/administration gynnar anställda 1 2 3 4 5 

10. Min arbetsplats är ergonomisk/trivsam 1 2 3 4 5 

11. Rättvisa arbetsledare 1 2 3 4 5 

12. Sociala relationer med kollegor 1 2 3 4 5 



	  

	  
	  

II	  

 
 
	    

 
  

Vilka är anledningarna att du fortsätter arbeta på din nuvarande 
arbetsplats? Gradera på en skala 1-5 vilken påverkan följande 
faktorer har. 
 
1- Stämmer inte alls 
2- Stämmer mindre bra 
3- Stämmer varken eller 
4- Stämmer bra 
5- Stämmer helt 
 

 

 

13. För att det här jobbet är ett sätt för mig att uppnå min 
önskade livsstil 

1 2 3 4 5 

14. För inkomsten 1 2 3 4 5 

15. För att det är en del av den jag är 1 2 3 4 5 

16. För att jag vill lyckas i mitt nuvarande arbete, ett 
misslyckande skulle göra mig besviken 

1 2 3 4 5 

17. Som ett medel för att uppnå mina karriär-mål 1 2 3 4 5 

18. För att det låter mig ta mig an intressanta utmaningar 1 2 3 4 5 

19. För att det är en del av hur jag valt att leva mitt liv 1 2 3 4 5 

20. För att det här arbetet ger mig stabilitet och säkerhet 1 2 3 4 5 

21. För att det erbjuder en möjlighet för mig att lära mig nya 
saker 

1 2 3 4 5 

22. Vet ej 1 2 3 4 5 

23. Jag har själv frågat mig själv detsamma och inte kunnat 
besvara frågan 

1 2 3 4 5 



	  

	  
	  

III	  

 
	    

 
 
Är du nöjd med de nuvarande belöningar som finns idag? I så fall, varför/varför inte? Obs: 
Med belöningar så menas all kompensation inklusive lön och andra förmåner samt icke-
finansiella belöningar såsom pris utan vinstsumma och verbal feedback från sin chef. 
 

             

             

             

             

             

             

             

              

  

Gradera på en skala från 1-5 hur väl dessa påståenden stämmer 
in på dig och din nuvarande tjänst. 
 
 
1- Stämmer inte alls 
2- Stämmer mindre bra 
3- Stämmer varken eller 
4- Stämmer bra 
5- Stämmer helt 
 

 

 

24. Jag har fullständig ansvar över hur och när arbetsuppgiften 
ska utföras 

1 2 3 4 5 

25. Jag har möjlighet att arbeta med varierade uppgifter som 
omfattar många olika kompetenser 

1 2 3 4 5 

26. Jag fullgör en uppgift från början till slut. Jag kan se tydliga 
effekter av mitt arbete. 

1 2 3 4 5 

27. Min chef ger mig regelbunden feedback i hur jag presterar 1 2 3 4 5 

28. Mitt arbete är enkelt och repetitivt 1 2 3 4 5 

29. Mitt arbete erbjuder tydliga tecken på att min prestation är 
tillräcklig 

1 2 3 4 5 

30. Mitt arbete är inte viktigt för företagets fortlevnad 1 2 3 4 5 

31. Jobbet jag gör har stora effekter på människor i min närhet 1 2 3 4 5 



	  

	  
	  

IV	  

 
	    

 
Känner du att du blir motiverad av de belöningar som finns idag? Om ja: på vilket sätt?  
 
             

             

             

             

             

             

             

              

Om nej: Hur skulle du vilja förändra belöningarna? 

 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

!
!
!



	  

	  
	  

V	  

Bilaga 2: Frågor för intervjustudie 
 

Intervjufrågor 

 

1. Vilken typ av belöning anser du motiverar dina anställda mest?  
2. Hur är belöningarna på ditt företag utformade? Används monetära och/eller icke-

monetära belöningar? I så fall vilka? 
3. Har ni reflekterat över att det kan förekomma generationsskillnader i vad som motiverar 

anställda och/eller anpassat era belöningssystem efter detta? På vilka sätt? Varför/varför 
inte? 

4. Vad för typ av belöningar (monetära eller icke-monetära) tror ni motiverar de yngre 
anställda (generation Y) respektive äldre generationer?  

5. Har ni nyligen gjort några förändringar i vilka belöningar/typer av belöningar som ni 
använder er av? Om ja: vad för slags förändringar har ni gjort?  

 
Vi kommer även be den intervjuade att fylla i samma enkät som de anställda om vad han tror 
motiverar de anställda mest. 

 
 


