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Sammandrag  
 
Problemformulering: Arbetsmarknaden präglas idag av ett påtagligt generationsskifte, när 
personer födda på 80- och 90-talet med utmärkande egenskaper successivt kommer ta en större 
roll i arbetslivet. Personernas egenskaper kan komma att påverka hur de upplever olika 
styrmedel vilket ökar behovet för organisationer att förstå dessa för att kunna anpassa sin 
styrning. 

Syfte: Genom att skaffa en ökad förståelse för de egenskaper människor födda under 80- och 
90-talet besitter och hur det påverkar deras uppfattning av styrmedel är syftet med studien att 
undersöka denna grupps uppfattning av olika styrmedel. 

Metod: En kvalitativ datainsamling genomfördes. Vidare applicerades teori kring styrmedel för 
att på så sätt erhålla en förståelse kring hur dessa individer upplever styrmedel utifrån 
utmärkande egenskaper. 

Resultat: Studien visar att de egenskaper som 80- och 90-talister besitter kan ha en inverkan på 
deras upplevelse av styrmedel samt att företag kan tänka sig anpassa deras styrmedel efter 
dessa individer. 

Nyckelord: Generation Y, Styrmedel, Egenskaper, Uppfattning. 
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1.    INTRODUKTION 
 
Denna del introducerar bakgrunden till problemet i syftet att ge läsaren en bättre förståelse till 
varför valt område undersöks. Efter bakgrund följer en problematisering som visar studiens 
relevans och leder fram till den valda forskningsfrågan. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Det kunskapsorienterade samhället växer och humankapital bedöms vara en allt viktigare resurs 
genom att medarbetare med deras kompetens kan avgöra ett företags konkurrenskraft (Powell & 
Snellman, 2004; Karlsson, 2010). Ledarskapscoachen Ulrika Sedell menar att medarbetare är 
den resurs som allt fler arbetsgivare ser som en avgörande faktor för att behålla en stark 
position på deras marknad (NCC, 2016). I och med att företag möter en större konkurrens blir 
det allt viktigare för organisationer att leda, motivera och inspirera dagens och framtidens 
medarbetare (Twenge & Campbell, 2013, s. 1-19). 
 
Ett ämne som är omtalat och som påverkar organisationer dagligen är att fyra olika generationer 
med utpräglade egenskaper utgör dagens och framtidens arbetskraft (Twenge & Campbell, 
2013, s.1-19). Arbetsmarknaden präglas idag av ett stort generationsskifte då människor födda 
mellan 1946-1964 successivt kommer gå i pension vilket kommer påverka företags 
humankapital (Twenge, 2010; Karlsson, 2010). Företag kommer, samtidigt som de pensionerar 
delar av den äldre generationens medarbetare, få ett större inflöde av personer födda efter 
1982. Uppväxten har format dem i en helt annan riktning jämfört med tidigare generationer vilket 
haft en inverkan på deras egenskaper de idag besitter. Detta kan resultera i stora utmaningar för 
organisationer i framtiden när det gäller att rekrytera, motivera samt behålla dessa individer. 
(Twenge, 2010) 
 
Om organisationer vill påverka och influera medarbetares beteenden är ekonomistyrning ett 
användbart verktyg (Merchant & Van der Stede, 2012). Ett företag som använder 
ekonomistyrning på ett framgångsrikt sätt kommer därför ha goda förutsättningar att upplevas 
som en uppskattad arbetsplats med nöjda medarbetare (Parment, 2010). Effektiva styrmedel 
kan användas som en betydelsefull konkurrensfördel menar vissa forskare (Nilsson et al. 2011). 
För att bedriva ekonomistyrning på ett effektivt sätt implementeras det med fördel styrsystem där 
styrmedel inkluderas (Malmi & Brown, 2008). 
 
Sammanfattningsvis kommer dessa nya förutsättningar påverka hur framtidens företag och 
organisationer borde styra sin anställda. En organisation kan använda olika styrmedel där några 
kan ses som mer formella och omfatta budgetering och prestationsmätning samtidigt som 
mindre formaliserad styrning förekommer i form av företagskultur och ansvarsfördelning (Ax et 
al. 2009). Utmaningen kommer således vara att hitta de styrmedel som på bästa sätt driver 
organisationen framåt tillsammans med dagens och framtidens anställda mot framgång. 
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1.2 Problematisering 
Enligt ovanstående förklaring är det medarbetare som organisationer vill påverka genom 
styrning. Vi har under senare år sett en ny generation äntra den svenska arbetsmarknaden, det 
vill säga individer födda på 80- och 90-talet, vilka skiljer sig väsentligt från tidigare generationer. 
Dessa individer kan sägas tillhöra Generation Y och denna generation har präglats av händelser 
under deras uppväxt vilka bidragit till deras egenskaper (Lyons & Kuron, 2014). En av det mest 
utmärkande händelserna under uppväxten kan tänkas vara Internet och dess intåg (Parment, 
2008) men också att de är uppväxta i en miljö med inslag av mycket uppmärksamhet och 
feedback (Hershatter & Epstein, 2010).  
 
De egenskaper som Generation Y besitter är bland annat att de är individualister, orädda och 
har ett stort självförtroende (Twenge & Campbell, 2013, sid. 1-19; Pihl, 2011). Å andra sidan har 
de också egenskaper som uttrycker sig i form av att de vill ha vägledning och tydliga mål 
(Hershatter & Epstein, 2010; Pihl, 2011) vilka kan tänkas gå i strid med de inledande 
egenskaperna. Detta kan medföra en problematik för organisationer då företag har egna mål att 
uppfylla samtidigt som de vill styra och influera sina medarbetare i samma riktning. Om denna 
generation har motstridiga egenskaper kan det av samma anledning uppstå problem för företag 
att välja lämplig ekonomistyrning i hopp om att påverka sina anställda på ett framgångsrikt sätt. 
Definitionen av begreppet ekonomistyrning varierar men de flesta är överens om att begreppet 
handlar om att påverka medarbetares beteenden (Merchant & Van der Stede, 2012). Ur en 
företagsekonomisk synvinkel handlar begreppet om att leda ett företag ur ett önskvärt perspektiv 
(Parment, 2010), samt att undvika ogynnsamma situationer genom ett förebyggande arbetssätt 
(Merchant & Van der Stede, 2012).  
 
I och med att dagens och framtidens medarbetare besitter utmärkande egenskaper är det av 
största vikt för organisationer att känna till dessa för att utöva effektiv ekonomistyrning med 
tillhörande fördelaktiga styrmedel. Framtidens utmaningar består därför av att, utifrån en 
förståelse för dessa individer, utforma sina styrmedel och anpassa dem till denna generation. Av 
samma anledning finns ett intresse i att undersöka hur dessa individer upplever olika styrmedel. 
Detta leder till nedanstående forskningsfråga.  

1.3 Forskningsfråga 
Hur upplever 80- och 90-talister olika styrmedel?  

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur 80- och 90-talister, utifrån utmärkande 
egenskaper, upplever olika styrmedel. Detta är tänkt att leda till en ökad förståelse kring hur 
generationens egenskaper kan tänkas påverka upplevelsen av styrmedel. Begreppet “upplevs” 
kommer i denna studie användas för att få en bild av hur dessa individer upplever ett styrmedel 
som positivt alternativt negativt. 

 
 



3 
 

2.    LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I denna del presenteras litteratur kring begreppet Generation Y och deras egenskaper med en 
efterföljande problematisering kring Generation Y. Därefter presenteras de utvalda styrmedel 
som inkluderas i denna studie utifrån teori kring Generation Y:s egenskaper. Avslutningsvis 
presenteras de teoretiska förväntningarna för denna studie. 
 
 

2.1 Generation Y som begrepp 
Ur ett samhällsperspektiv kan en generation beskrivas som en grupp individer födda inom ett 
visst intervall, uppväxta med samma historiska och sociokulturella inslag. Detta sammantaget 
resulterar i liknande och utpräglade karaktärsdrag hos en större grupp. (Lyons & Kuron, 2014). 
Generation Y som begrepp nämndes första gången 1993 i en artikel från magasinet Ad Age och 
begreppet syftade då på personer födda mellan 1984 och 1994 (Parment, 2008). Ett exakt årtal 
spelar mindre roll enligt Parment (2008) och Generation Y håller fortfarande på att definiera sig 
själva, detta skapar naturligtvis problem i att sätta ett bestämt slutdatum för generationen 
(Glover, 2010). Denna uppsats kommer behandla Generation Y i bemärkelsen individer födda 
mellan 1980 till 1999 för att sätta en tydlig gräns och detta med stöd av tidigare forskning där 
dessa årtal frekvent återkommer.  

2.2 Generation Y - egenskaper för hela generationen 
Generation Y har redan från tidig ålder lärt sig att söka bekräftelse och är uppväxta i en miljö 
kännetecknad av feedback, individuell uppmärksamhet, vägledning och beröm (Hershatter & 
Epstein, 2010). Ett inlärt beteende hos Generation Y är att förvänta sig feedback, och vid 
avsaknad av densamma antar de att något är fel (Thompson & Gregory, 2012). Twenge & 
Campbell (2013) menar att denna generation är utmärkande genom en högre grad av 
individualism vilket resulterat i karaktärsdrag som större självförtroende och högre förväntningar 
på livet.  
  
Det finns kritik mot denna generation vilket grundar sig i deras självständighet och avsaknad av 
att tillhöra ett kollektiv. Tidigare fanns förväntningar i att samhället skulle ta hand om dem då de 
levde i ett kollektivt samhälle med begränsad handlingsfrihet. (Parment, 2008) Den nya 
generationen har sämre förmåga att ta kritik, att själva ta skulden för misslyckanden och ser 
hellre att man själv tar hand om sina problem (Twenge & Campbell, 2013, s.1-19). De föredrar 
en individuell seger framför en grupprelaterad seger vilket i sig kan skapa problem för svaga 
individer i samhället (Twenge & Campbell, 2013, s.1-19; Pihl, 2011).  

2.3 Generation Y - utmärkande i arbetslivet 

2.3.1 Flexibilitet  
Parment (2008) beskriver att den nya generationen är uppväxt med materiell välfärd och har i 
sin ungdom upplevt en stor teknologisk utveckling. Deras uppväxt har av samma anledning 
format dem till att bli lösningsorienterade och fokusera på resultat och effektivitet snarare än 
arbetsprocessen i sig (Pihl, 2011). Martin (2005) skriver att teknikens framfart medför att det blir 
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lättare för många medarbetare att jobba med ett mer flexibelt schema då möjligheten till att 
jobba från valfri plats ges. Organisationer som erbjuder flexibla arbetstider har en större 
möjlighet att rekrytera och behålla Generation Y (Ibid). Detta har betydelse då en undersökning 
av Morrison et al. (2006) visar att denna generation byter karriär tre till fyra gånger under deras 
tio första år i arbetslivet. Forskning av Thompson & Gregory (2012) har visat att Generation Y i 
större utsträckning förväntar sig att organisationer kontinuerligt ska engagera samt påminna 
dem om varför de borde stanna kvar inom organisationen.  

2.3.2 Balans mellan privat och arbete  
Generation Y har sett sina föräldrar, ofta tillhörande generationen “Baby Boomers” födda mellan 
1945-1964, jobba långa arbetsdagar för att senare blivit utsatta för hot om nedskärningar och 
stor risk för uppsägning (Loughlin & Barling, 2001). Zhang et al. (2007) menar att detta har 
resulterat i att Generation Y har blivit fast beslutna att inte sätta sig i samma situation och 
attityden jobba för att leva snarare än leva för att jobba har växt sig starkare i dagens samhälle. 
Cennamo & Gardner (2008) har i deras studie kommit fram till att Generation Y värderar balans 
mellan arbete och privatliv högre än de två äldre generationerna och enligt Crumpacker & 
Crumpacker (2007) väljer Generation Y familj och vänner framför arbete. 

2.3.3 Feedback 
Parment (2008) skriver att Generation Y:s syn på arbete är sammankopplat med deras 
individualism och det som skiljer dem från tidigare generationer är att Generation Y ser sitt 
arbete som en form av självförverkligande. Vidare menar Parment (2008) att det är en 
självklarhet för Generation Y att man som person ska utvecklas och drivkraften finns mycket i 
detta självförverkligande till skillnad från äldre generationer som ser sitt arbete mer som en 
skyldighet. Generation Y vill bli coachade på jobbet, ha en nära relation med deras närmsta 
chef, samt få feedback på deras arbete (Meister & Willyerd, 2010). I kontrast till detta sökande 
efter feedback beskriver Martin (2005) att Generation Y även föredrar ett ökat ansvar och ser det 
inte som något betungande, snarare som en möjlighet och ett bevis på deras kompetens och 
talang. 

2.3.4 Högre krav på att företagets värderingar stämmer med egna värderingar  
Twenge & Campbell (2008) beskriver i sin studie att det ökade självförtroendet kan vara en av 
anledningarna varför medarbetares förväntningar på sin arbetsgivare idag är större än tidigare. 
Generation Y ser sig jobba på en arbetsplats som skiljer sig väsentligt jämfört med deras 
föräldrar arbetsplats. Dagens unga medarbetare förväntar sig att bli exalterade av sin 
arbetsgivares vision, ledning och av de möjligheter som de kan åstadkomma på sin arbetsplats. 
(Twenge & Campbell, 2008) Ng et al. (2010) menar att Generation Y efterfrågar så mycket mer 
från en arbetsplats än bara en bra lön och förmåner. Om de granskar en potentiell arbetsgivare 
tittar denna generation allt mer på företags värderingar och mål. Generation Y vill i större 
utsträckning arbeta i en organisation som arbetar för ett större ändamål där fokus inte bara 
handlar om att ha ett vinstdrivande syfte. (Ng et al. 2010) 

2.3.5 Tydliga mål  
Pihl (2011) beskriver att denna yngre generation kommer uppskatta ett högt tempo samt stora 
utmaningar i sitt arbete då de har en tendens att bli uttråkade. Något som kommer få dem att 
arbeta mer effektivt är en tydlig väg för kompetensutveckling där klara och tydliga mål kommer 
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leda dem vidare i karriären (Ibid). Qenani-Petrela et al. (2007) skriver att nästintill 92 % av de 
tillfrågade, 80- och 90-talister, i sin undersökning upplever en stark motivation genom tydliga och 
specifika mål på arbetsplatsen. 

2.4 Kritiskt tänkande gällande begreppet Generation Y 
Problem som kan uppstå vid studier om Generation Y är att begreppet myntades i USA likaså är 
mesta delen av litteraturen inom området från USA. Parry & Urwin (2011) uttrycker att den 
amerikanska definitionen av generationer har ett globalt perspektiv och är applicerbara på 
västerländska länder såsom Storbritannien och Australien. Däremot bör forskare vara 
observanta på att länder präglas av historiska, politiska, kulturella och tekniska skillnader vilka 
alla påverkar generationer (Parry & Urwin, 2011). Mannheim (1952) betonar att det krävs att 
individer upplever en historisk händelse på samma sätt för att kunna ses som en generation 
vilket ger upphov till antagandet om att generationer ska konceptualiseras inom ett visst 
nationellt sammanhang. Hui-Chun & Miller (2003) har föreslagit i litteratur att egenskaper som 
generationer besitter i västerländska länder inte är densamma som länder i öst. Samma 
författare argumenterade för att betydelsen av kultur i ledning och egenskaper hos de anställda 
borde förväntas skilja sig åt hos olika generationers egenskaper då länders kulturer skiljer sig åt. 
 
För att bemöta ovanstående kritik avseende kulturella skillnader och begränsningar i begreppet 
Generation Y:s applicerbarhet kommer denna studie undersöka individer från fem olika länder. 
Detta förväntas berika denna studie genom en säkrare grund i teori avseende Generation Y. 
 
Ett annat problem som uppstår när generationer studeras är som Twenge (2010) uttrycker sig 
att avsaknaden av en tidsmaskin påverkar trovärdigheten då den skulle behövas för att studera 
generationerna över tid. De flesta generationsstudier har samlat in uppgifter från individer 
tillhörande olika generationer vid samma tidpunkt (Twenge, 2010). Detta leder till att skillnader 
kan bero på ålder, var man befinner sig i karriären eller egenskaper kopplade till en generation 
och det blir svårt att tyda vad olikheterna beror på (Schaie, 1965). Resonemang gällande hur 
dessa individer hade svarat i ett intervjusammanhang i samma miljö och kontext, om individerna 
varit 20 år äldre, skulle kunna ses som en svaghet inom denna studie.  
  
Utifrån karakteristiska egenskaper enligt beskrivning av Generation Y motiveras valet av 
kommande teori avseende styrmedel. De styrmedel som kan anses vara av mer positiv eller 
negativ upplevelse kommer grunda de teoretiska förväntningar som används i denna studie 
baserat på delar av Malmi & Brown (2008) modell: Management control system as a package. 

2.5 Styrmedel 
En beskrivning av ekonomistyrning menar att begreppet handlar om de åtgärder som ett företag 
eller organisation använder för att försöka få individens och företagens mål att samverka. Om 
dessa överensstämmer sägs organisationen skapat ett målkongruent beteende. (Anthony & 
Govindarajan, 2007) För att på ett effektivt sätt bedriva ekonomistyrning är det en stor fördel om 
organisationer väljer att implementera ett styrsystem. Styrsystem är ett begrepp som inbegriper 
valda styrmedel inom en organisation och vilka styrmedel som ska inkluderas i begreppet skiljer 
sig åt i befintlig litteratur. (Malmi & Brown, 2008) Chenhall (2003) skriver att definitionen av 
styrsystem har utvecklats över åren, fokus har flyttats från att tillhandahålla mer formell, 
ekonomisk och kvantifierbar information som skulle bistå ledningens beslutsfattande till en 
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definition som omfattar ett mycket bredare spektrum av information. Simons (1995) lägger fram 
att styrsystem är ett verktyg som ledningen använder för att på ett framgångsrikt sätt 
implementera deras ansedda strategier. 
  
Det finns många olika kategoriseringar över vilka styrmedel som ska inkluderas i ett styrsystem 
(t.ex. Simons 1995; Merchant & Van der Stede, 2012). Studien som genomförs i denna uppsats 
har utgångsläge i Malmi & Browns (2008) ramverk vilka har gjort en uppdelning av styrmedel 
enligt följande; kulturstyrning, belöning och kompensation, cybernetisk styrning, planering och 
administrativ styrning. 

Malmi & Brown (2008) har utformat detta ramverk med syfte att granska ekonomistyrning ur ett 
empiriskt perspektiv och kan på grund av detta ses som lämpligt ramverk för denna studie. 
Malmi & Brown (2008) har valt att studera ekonomistyrning som ett paket vilket medför att deras 
ramverk skiljer sig från andra ramverk när det avser styrsystem (t.ex. Simons, 1995). Styrmedel 
som ett paket är ett resultat av att Malmi & Brown undersökte alla styrmedel som olika delar i ett 
samordnat styrsystem. Det visade sig vara viktigt att studera ekonomistyrning ur ett mer 
integrerat synsätt än tidigare då allt fler organisationer använder sig av flera styrmedel som har 
inverkan på varandra (Malmi & Brown, 2008). 

2.6 Utvalda styrmedel från Malmi & Browns ramverk 

2.6.1 Kulturstyrning 
Flamholtz (1983) har beskrivit företagskultur som en uppsättning av värden, övertygelse och 
sociala normer vilka tenderar att delas av medlemmar inom ett företag. Det ska samtidigt utgöra 
ett styrmedel för att influera och styra medlemmars beteenden (Ibid). Alvesson (1987) har 
studerat flera olika definitioner av företagskultur (se Bate, 1984; Pettigrew, 1979; Morgan, 1986) 
vars gemensamma uppfattning är att delade värderingar bör ses som den enskilt viktigaste 
komponenten inom forskningsområdet företagskultur. 
  
Företagskultur är relativt fixerad över tid och förblir det även om ett företags mål och strategier 
måste anpassa sig till förändrade omvärldsfaktorer (Merchant & Van der Stede, 2012). Företag 
måste dock arbeta med att sprida sin företagskultur i organisationen samt arbeta aktivt med den 
för att kultur ska kunna ses som ett styrmedel inom organisationen . Företag kan använda sig av 
olika procedurer för att implementera och sprida dess företagskultur inom organisationen. En 
väg är att medvetet rekrytera personer som redan besitter värderingar som delas med företagets 
värdegrund. Ett annat alternativ är att ledare inom företag kan försöka få medarbetare att 
sympatisera med företagets värderingar trots att de anställda inte delar dessa värderingar på ett 
personligt plan. Oavsett hur ett företag väljer att implementera sin företagskultur kommer detta 
styrmedel påverka medarbetares beteenden. (Malmi & Brown, 2008) Denna typ av styrmedel 
förhåller sig relativt anonymt då medarbetare sällan uppfattar företagskultur som en del av 
organisationens styrning (Merchant & Van der Stede, 2012). 
  
Peters & Waterman (1982) observerade i sin studie att ju starkare kultur en organisation besitter 
desto mindre styrmedel krävs. Detta till trots har det funnits diskussioner om att kultur inte ska 
ses om ett styrmedel då det kan vara utanför ledningens kontroll (Clegg et al. 2005). Malmi & 
Brown (2008) väljer att ha med kulturstyrning som ett styrmedel i sitt styrsystem då det förändras 
långsamt över tid vilket ger en kontextuell ram för andra styrmedel. 
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2.6.2 Kortsiktig styrning 
Det huvudsakliga verktyget för att främja målkongruens mellan organisationen och individerna 
som arbetar där är att genom nödvändig information planera och på så sätt styra medarbetare 
och dess beteenden (Flamholtz et al. 1985). Ett tillvägagångssätt när det kommer till planering 
är kortsiktig styrning. Detta syftar till de mål och handlingar som ska fastställas för den 
omedelbara framtiden, ofta med en tidsram under 12 månader. (Malmi & Brown, 2008) Kortsiktig 
styrning kan därför ses som de delmål företag sätter upp för att nå de långsiktiga målen och som 
mestadels är av strategisk karaktär för organisationen (Merchant & Van der Stede, 2012; Malmi 
& Brown, 2008). När företag väljer att dela upp de långsiktiga och strategiska målen till mindre 
delmål, ofta kallade kortsiktiga mål, blir det lättare för företaget att garantera att de anställda 
arbetar i linje med det utfall som organisationens önskar att uppnå. Kortsiktiga målen underlättar 
även för medarbetare att uppfatta vilka krav organisationen ställer på deras prestation. (Malmi & 
Brown, 2008) För att kortsiktiga mål ska bli accepterade samt påverka medarbetares beteenden 
krävs en hög grad av deltagande under planeringsprocessen. Högt deltagande bidrar även till att 
förbättra attityd och prestanda som sig i leder till ökad målkongruens mellan organisation och 
dess medarbetare (Flamholtz et al. 1985). 

Vissa författare har valt att presentera kortsiktig styrning och budget tillsammans med de 
finansiella styrsystemen (Merchant & Van der Stede, 2007). Malmi & Brown (2008) menar å 
andra sidan att kortsiktiga mål vanligtvis är av icke finansiell karaktär som i sig kan ha en stor 
betydelse för hur ett företag styr sina anställdas beteenden. Av den anledningen behandlar 
Malmi & Brown (2008) planering som ett separat styrmedel i deras ramverk styrmedel som ett 
paket. 

2.6.3 Cybernetisk styrning 
Cybernetisk styrning är vanligt förknippat med ekonomistyrning (Strank, 1983; Daft, 1983; 
Mintzberg, 1978). Definitionen av cybernetisk styrning beskrivs enligt Green & Welsh (1988) 
som en loop där medarbetares prestation jämförs gentemot standard. Om denna prestation ej 
överensstämmer med standard används olika åtgärder med syfte att minska dessa skillnader 
(Ibid). Enligt Malmi & Brown (2008) kan cybernetiska system ses som både styrmedel och 
informationssystem beroende på hur de används inom en organisation. För att utgöra ett 
styrmedel behöver det finnas ett samband mellan önskvärt beteende och förbestämda mål samt 
medarbetare som ansvarar för avvikelser inom denna prestation. Styrmedel inom cybernetisk 
styrning är bland annat budget och prestationsmätningssystem vilka är relativt lika varandra 
enligt tidigare forskning. Budget beskrivs som ett bredare verktyg för att kunna planera och 
utvärdera ett företags resultat och på så sätt nå företagets uppsatta mål. (Malmi & Brown, 2008) 
Resultatet beskrivs ofta i termer av lönsamhet där en relation mellan intäkter och kostnader mäts 
och följs upp för att förvissa sig om en balans mellan dessa och på så sätt går i linje med 
organisationens finansiella plan (Otley, 1999). 

Prestationsmätningssystem beskrivs vanligtvis som ett smalare verktyg för att uppnå målstyrning 
inom organisationer och har sedan början av 1990-talet blivit ett allt viktigare område för 
organisationer att följa upp. Forskning har visat att prestationsmätning av icke-finansiell karaktär 
är minst lika viktigt som uppföljning och styrning mot finansiella mått. (Malmi & Brown, 2008) 
Prestationsmätningssystem används för att ge en annan synvinkel och perspektiv till en 
organisations styrkor och svagheter och kan omfatta såväl kundnöjdhet som långsiktig 
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hållbarhet (Otley, 1999). Både budget och prestationsmätningssystem kan bestå av finansiella 
och icke finansiella mått (Malmi & Brown, 2008). I denna studie kommer däremot budget endast 
användas som finansiell måttstock och prestationsmätningssystem som icke finansiella mått. 
Detta motiveras av att Malmi & Brown (2008) beskriver att icke finansiella mål bör härledas till 
prestationsmätningssystem. Tidigare användes nästintill uteslutande mål av finansiell karaktär 
vilket var framgångsrikt utifrån rådande affärsklimat. Dagens organisationer verkar i ett annat 
klimat där icke finansiella mål har fått en allt viktigare roll för måluppföljning. Detta främst då 
forskning styrker att kombinationen av finansiella och icke-finansiella mätvärden är det mest 
framgångsrika sättet för att koppla samman beteende och prestation. (Kaplan & Norton, 1992) 

2.6.4 Administrativ styrning 
Administrativ styrning kännetecknas av att vara en variant av mer direkt styrning med syfte att 
påverka en medarbetares handling exempelvis genom att ge restriktioner gällande befogenheter 
i sin yrkesroll (Merchant & Van der Stede, 2012). Den administrativa styrningen visar på vilka 
uppgifter som ska utföras, vem som ska utföra dem, på vilket sätt det ska genomföras samt vem 
som är ansvarig för dessa (Malmi & Brown, 2008). Detta ger organisationen en minskad risk 
gällande medarbetares agerande i olika situationer och kan på så sätt styra deras beteenden i 
förväg (Malmi & Brown, 2008; Flamholtz, 1983). Administrativ styrning består av organisationens 
ledningsstruktur tillsammans med riktlinjer och procedurer i Malmi & Browns (2008) ramverk. 
Ledningsstrukturen visar hur företagets ledningsgrupper är uppbyggda samt hur dess 
maktförhållanden ser ut vilket ofta är sammankopplat med olika ansvarsnivåer (Ibid). Detta ses 
som ett styrmedel då det påverkar medarbetares beteenden om man ändrar på 
ledningsstrukturen (Hardy, 1996). Riktlinjer och procedurer handlar om att ge medarbetare 
verktyg för att kunna utföra sitt dagliga arbete (Malmi & Brown, 2008). Exempel på riktlinjer och 
procedurer kan vara arbetsbeskrivningar, rutiner samt hur man som medarbetare ska agera i 
specifika sammanhang. Ouchi (1979) menar att den administrativa styrningen inom företag 
kombinerar dessa två områden genom att det krävs en ledningsstruktur för att organisationen 
ska ha efterlevnad inom de riktlinjer och procedurer som framställs. 
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2.7 Teoretiska förväntningar 
Denna studie har som syfte att utveckla en djupare förståelse kring hur personer, födda på 80- 
och 90-talet, med liknande egenskaper beroende på generationstillhörighet upplever olika 
styrmedel. Med grund i litteraturgenomgången formuleras teoretiska förväntningar om hur dessa 
individer upplever valda styrmedel på ett positivt eller negativt sätt. Teoretiska förväntningar 
presenteras i Figur 1. 
 
Figur 1 

  
 

2.7.1 Kulturstyrning 
När Generation Y söker efter potentiell arbetsgivare väljer de att undersöka vilken företagskultur 
som företaget i fråga besitter. Detta då de aktivt letar efter arbetsgivare vars värderingar och 
normer som stämmer överens med deras egna. Vidare vill generationen bli exalterade av 
arbetsgivarens vision samt arbeta för en organisation som inte enbart har ett vinstdrivande syfte. 
Med tanke på att Generation Y söker en företagskultur som stämmer överens med deras egna 
värderingar förväntas företagskultur upplevas som positivt då respondenterna troligtvis valt att 
arbeta på ett företag vars värderingar de kan stå för. Resultatet av detta är att företagskulturen 
blir ett styrmedel som påverkar respondenternas beteende på ett sätt som upplevs positivt då 
företagskulturen medför att medarbetare trivs på arbetsplatsen. 

2.7.2 Kortsiktig styrning 
Detta styrmedel antas upplevas positivt av Generation Y då de ofta vill ha tydliga mål samt 
ständigt utvecklas för att jobba mer effektivt. Kortsiktiga mål som styrmedel tenderar att hjälpa 
medarbetare inom en organisation genom att skapa en förståelse för vilka krav som företaget 
ställer på dem. Detta styrmedel bör även upplevas positivt då de löper under en kortare 
tidsperiod och Generation Y kännetecknas av att ofta byta jobb. Att styra medarbetare med 
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kortsiktiga mål borde resultera i stimulans i arbetet då dessa individer kan tänka sig ha svårt att 
ta till sig mål som ligger för långt in i framtiden då de ej vet om de kommer vara kvar inom 
företaget. Generation Y föredrar ett högt tempo och tenderar att snabbt bli uttråkade vilka styrker 
antagandet om att kortsiktig styrning bör upplevas som ett positivt styrmedel. Detta genom att 
kortsiktiga mål kan visa snabbare resultat jämfört med långsiktiga vilka bidrar till stimulans i 
arbetet. Detta medför att denna studie förväntar att kortsiktig styrning kommer anses som 
positivt hos Generation Y. 

2.7.3 Budget 
Uppsatta, tydliga och specifika mål är något som får Generation Y att jobba mer effektivt och är 
faktorer som motiverar dem till följd av att denna generation strävar efter att ständigt utvecklas. 
Generationen präglas av att vilja ta ansvar då det ger dem en möjlighet att visa upp deras 
potential samt att deras individualism också kan anses vara en bidragande faktor att de vill 
uppnå sin budget, speciellt om det omfattar individuell budget. Genom att budget används för att 
nå uppsatta mål förväntas detta styrmedel upplevas som positivt då generationen uppskattar 
tydliga och specifika mål. Det förväntas även upplevas som positivt i och med att generationen 
får en möjlighet att visa deras kompetens genom ett utökat ansvar för budget. 

2.7.4 Prestationsmätningssystem 
Prestationsmätningssystem, exempelvis kundnöjdhet, möjliggör snabb feedback och kan ge 
feedback avseende en medarbetares prestation. Denna feedback kan leda till att nya mål kan 
sättas inom olika områden beroende på prestationsmätningens utfall. Nya effektiva sätt att mäta 
prestation, med hjälp Internet samt teknikens utveckling, är något som generationen är uppväxt 
med och bör bidra till en positiv upplevelse. Generation Y söker ofta och mycket feedback från 
sin arbetsplats då de växt upp i en miljö där de konstant blivit bekräftade vilket borde resultera i 
en positiv uppfattning av prestationsmätningssystem då de får snabb feedback på deras arbete. 
Generation Y önskar även att utvecklas och ett sätt att förverkliga detta är genom att mätas 
utifrån sina egna prestationer. Om prestationsmätningssystem däremot används för att främst 
ge negativ feedback kan detta styrmedel upplevas negativ då Generation Y har svårt att ta kritik.  

2.7.5 Ledningsstruktur 
Generation Y uppskattar att ta ansvar då de ser detta som ett bevis på deras talang och 
kompetens snarare än något betungande. Ju mer ansvar som delas ut till generationen desto 
mer kan de visa upp vad de går för. Eftersom ledningsstruktur ofta är sammankopplat med olika 
ansvarsnivåer förväntas Generation Y ha en positiv uppfattning av detta styrmedel så till vida de 
får ett utökat ansvar. Generation Y besitter även egenskapen att vara lösningsorienterad vilket 
kan tänkas vara en fördel för ledningsstruktur då detta kan antas ge dem möjlighet att själva 
klara av olika yrkesrelaterade frågor genom att hitta lösningar till dessa. Beroende på hur 
ledningsstrukturen används kan Generation Y också ha en negativ uppfattning av detta 
styrmedel då de präglas av hög grad av individualism och uppskattar flexibilitet. Om styrmedlet 
används på ett sådant sätt som inkräktar på generationens flexibilitet och individualitet kan detta 
medföra en negativ syn till ledningsstruktur, exempelvis en allt för kontrollerande chef. Detta 
sammantaget resulterar i att Generation Y:s upplevelse av styrmedlet kan variera, både positivt 
och negativt, utifrån hur det används inom en organisation.  
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2.7.6 Riktlinjer och procedurer 
Generation Y ser sitt arbete som en form av självförverkligande till skillnad från äldre 
generationer som såg arbetet mer som en plikt. Deras syn på arbete är starkt sammankopplat till 
individualism vilket kan leda till att generationen vill ha en hög grad av frihet. På grund av detta 
skulle riktlinjer och procedurer kunna påverka deras utveckling inom arbetet på ett negativt sätt. 
Generation Y lägger även stor vikt vid att ha ett arbete med en hög grad av flexibilitet där 
möjligheter att jobba när och var man vill är viktigt. Detta skulle kunna bidra till att riktlinjer och 
procedurer inte uppskattas då de vill planera sin egna tid för att kunna prestera på bästa sätt. 
Sammantaget förväntas riktlinjer och procedurer upplevas negativt av Generation Y då de av 
flera anledningar söker en stor frihet i deras yrkesroll. 
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3.    METOD 
 
I denna del motiveras val av metod. Valet beskriver vilken forskningsstrategi som studien 
tillämpar samt en beskrivning av hur insamling av empiriskt material utförs. Vidare presenteras 
studiens urval, genomförande av intervjuer samt en operationalisering på variabler som ligger till 
grund för studien. Avslutningsvis diskuteras studiens reliabilitet och validitet. 
 
 

3.1 Forskningsstrategi 
Valet av forskningsstrategi grundar sig i studiens avsikt vilket är att ta reda på hur 80- och 90-
talister upplever styrmedel. Frågor rörande människors upplevelse eller syn på en viss situation 
kräver en kvalitativ studie då författarna är intresserade av att beskriva eller tolka individers 
upplevelser i specifika situationer (Ahrne, 2011). Studien har en kvalitativ forskningsstrategi som 
genom insamling av primärdata leder till en djupare förståelse av hur styrmedel uppfattas. En 
anledning till att välja en kvalitativ forskningsstrategi är att det ger flexibilitet och möjlighet till 
anpassning vid datainsamling, vilket kommer ge värdefull information vid genomförandet av 
studien (Saunders et al. 2016). 

3.2 Forskningsdesign 
Forskningsdesign beskriver valet av utformning av den metodundersökning som ska 
genomföras för att samla empirisk data. Det som används i störst utsträckning inom 
företagsekonomisk kvalitativ forskning är experiment, fallstudier samt survey-undersökning 
(Saunders et al. 2016). Studien avser att få in detaljrik data inom valt ämnesområde där 
respondenternas egna uppfattningar berikar studiens resultat. Av denna anledning är 
intervjumetodik det absolut bästa alternativet då både experiment och survey-undersökning kan 
tendera att ge för övergripande data till skillnad från intervjuer. Styrkan med studien grundar sig 
främst i att respondenterna inom samma åldersintervall arbetar inom en och samma 
organisation. Att undersöka medarbetare i en organisation kommer ge fördjupad förståelse och 
insikt där förhoppningen är att nå en djupare analys kring upplevelsen av just styrmedel. 

3.3 Val av datainsamlingsmetod 

3.3.1 Primärdata 
För att genomföra studien valdes att samla in primärdata via intervjuer. Valet av 
undersökningsmetod motiveras då studiens syfte är att undersöka hur 80- och 90-talister 
upplever styrmedel. Detta är en fördel enligt Bryman & Bell (2011) vilka menar att kvalitativa 
intervjuer ger en fördjupad förståelse och en högre detaljnivå av respondenters svar, vilket 
styrker studien. För att kunna utforma relevanta intervjufrågor genomfördes en för-intervju med 
The Friendly Swedes tidigare VD med syfte att undersöka vilka olika styrmedel som tillämpats 
inom samma organisationen. 
  
Vid genomförandet av undersökningen användes semistrukturerade intervjuer. Detta ger 
möjlighet till att använda förbestämda frågor utifrån för-intervjun, samt en frihet att undersöka 
områden utanför dessa områden. Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet för respondenterna 
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att själva beröra andra områden utanför de som valts ut (Saunders et al. 2016). Detta kan ge 
mer utförliga svar genom att låta respondenten vara mer detaljorienterad vilket kan resultera i ett 
större svarsomfång. Respondenten kan själv, genom att diskutera öppet, belysa viktiga områden 
som kan vara relevant inom området. Intervjuerna genomfördes genom direkta möten vilket 
bidrar till en mer öppen och avslappnad atmosfär. (Saunders et al. 2016) 

3.3.2 Sekundärdata 
Studien bygger på tidigare teorier och forskning inom området. Detta sammantaget bygger den 
teoretiska referensram som använts under studien. De sekundärdata som använts kommer 
främst från tidigare forskning samt vetenskapliga artiklar. De elektroniska databaser som 
använts i studien kommer främst från Business Source Premier, sökmotor via Uppsala 
universitetsbibliotek samt Google Scholar. 

3.4 Urval 

3.4.1 Val av företag 
Avsikten med studien är att se hur den yngre generationen upplever styrmedel i yrkeslivet 
genom att studera medarbetare födda på 80- och 90-talet. Studien grundar sig i den 
datainsamling som genomförts på företaget The Friendly Swede (TFS) som uteslutande har 
medarbetare födda under denna period. Detta skulle kunna medföra att arbetsgivaren har 
anpassat sina styrmedel utifrån denna generation vilket bör tas i beaktning. TFS är ett 
Uppsalabaserat multinationellt E-handelsbolag som säljer elektroniktillbehör samt produkter för 
friluftsliv över hela världen. Företaget grundades 2011, och kan visa på en fördubblad 
omsättning enligt bokslut avseende 2013 och 2015 (Alla bolag, 2016), vilket tyder på att 
företaget befinner sig i en expansiv fas. 

3.4.2 Val av respondenter 
Studiens val av respondenter utgår från medarbetare inom valt studieobjekt som kan tänkas 
besitta liknande egenskaper. Detta då de är födda på 1980- och 1990-talet och ingår i 
Generation Y där det finns vissa tydliga egenskaper som utmärker denna generation. För att 
bemöta den problematik som kan uppstå när forskning om Generation Y ursprungligen kommer 
från USA och är applicerbar på dess befolkning användes respondenter från fem olika länder. 
Detta blir en styrka i denna studie då respondenter kan visa på att nationalitet inte påverkar 
tillhörandet av Generation Y. Respondenter i denna studie härstammar från Italien, Kanada, 
Tyskland, Japan och Sverige. 
  
Paralleller mellan respondenter och Generation Y dras om respondenterna kan visas besitta 
dessa utmärkande egenskaper. För att säkerställa detta antagande kommer intervjuer inledas 
med underfrågor som ska styrka om respondenten tillhör Generation Y eller ej. Dessa frågor 
kommer baseras på de egenskaper som lyfts fram i teoriavsnittet som behandlar egenskaper 
tillhörande Generation Y. 
 
Saunders et al. (2016) skriver att det ska vara mellan 5 till 25 respondenter när det handlar om 
semistrukturerade intervjuer då målet är att ha djupare samtal under intervjuerna. Det fanns 
förhoppningar om att intervjua fler individer men då studien valdes att genomföras på ett 
specifikt företag begränsades antalet respondenter utifrån antalet tillgängliga medarbetare. 
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Företaget som använts i studien har cirka 17 medarbetare i dagsläget men de flesta utgörs av 
timanställda medarbetare. De timanställda valdes bort för att undvika felaktiga resultat i studien 
då de kan sakna inblick i hur organisationen arbetar med styrmedel. Samtliga tillsvidareanställda 
som var tillgängliga intervjuades, fem respondenter, och studien håller sig således inom 
rekommendationen för semistrukturerade intervjuer. 

3.5 Genomförande av intervjuerna 
För att undvika att respondenterna skapade sig förutfattade meningar eller möjlighet att 
förbereda svar fanns ingen information tillgänglig före intervjuerna. Däremot genomfördes en 
kort presentation i början av varje intervju av det valda styrmedlet för att ge respondenterna en 
snabb uppfattning om vilket styrmedel frågan avsåg. Exempel på en sådan presentation lyder 
”företagskultur beskrivs ofta som de värderingar och sociala normer som delas av en 
organisations medlemmar”. Efter presentationen ställdes frågor som berörde huruvida 
respondenterna arbetar med det specifika styrmedlet och på vilket sätt. För att få svar på dessa 
frågeställningar användes frågor som exempelvis; ”arbetar du med en budget?”, ”hur arbetar du 
med budget?”, ”på vilket sätt arbetar du med prestationsmätningssystem?”. Genom att 
konstruera frågor på detta sätt ökar förutsättningarna att respondenterna förstår vilket styrmedel 
det avser och kan på så sätt tänka sig in i situationen hur de arbetar och upplever styrmedlet. 
För att få en tydligare bild av själva upplevelsen av styrmedel användes frågan: “tycker du att det 
detta styrmedel påverkar dig i ditt sätt att arbeta?” samt följdfrågan ”på vilket sätt?” i syfte att 
ytterligare nå kärnfrågan. Som en avslutning inom varje styrmedel ställdes frågan ”hur upplever 
du de valda styrmedlet?”. Om respondenterna hade svårigheter att precisera upplevelsen av ett 
specifikt styrmedel ställdes följdfrågor för att få ett så korrekt svar som möjligt. De frågor som 
besvarades kunde därefter analyseras och därmed ge svar på frågeställningen: ”Hur upplever 
personer födda på 80- och 90-talet olika styrmedel”. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes den 3:e maj 2016 i The Friendly Swedes möteslokal genom 
personliga möten där intervjuerna pågick i cirka 25-30 minuter vardera. Det var en stor fördel att 
ha alla intervjuer på samma dag och på en plats som var bekant för respondenterna. Detta då 
det underlättar att se likheter och skillnader i respondenternas svar, samt att intervjuerna 
genomförts på ett likartat sätt. Efter respondenternas godkännande spelades intervjuerna in för 
att sedan transkriberas. Samtliga respondenter önskade vara anonyma och då togs beslutet att 
inte ge ut varken namn eller position då företaget är relativt litet och det finns en enkelhet i att 
spåra varje respondents identitet. Anonymitet minskar risken för modifierade svar (Saunders et 
al. 2016) vilket går i linje med denna studie. 

3.6 Operationalisering, validitet och reliabilitet 
Operationalisering används inom forskning och gör det möjligt att mäta insamlad data i studier 
(Saunders et al. 2012). De begrepp som framkommer i litteraturgenomgången 
operationaliserades för att få en bättre träffsäkerhet hos respondenter genom att göra 
litteraturen mer konkret och hanterbar i en mer yrkesrelaterad kontext. Teoretiska termer som 
används i litteraturgenomgången förenklades i intervjuerna för att inte förvirra respondenter med 
stela och oförståeliga begrepp. Teoretiska begrepp översattes av den anledningen till ett mer 
vardagligt språk i hopp om att få både ett mer avslappnade samtal och mindre missförstånd hos 
respondenter. Ett exempel på detta var att orden cybernetisk styrning och administrativ styrning 
omformulerades i hopp om att respondenterna på ett enklare sätt skulle förstå vad som 
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efterfrågades. 
 

En uppsats bör, för att skapa ett vetenskapligt värde, uppnå en viss nivå av validitet och 
reliabilitet. Målsättningen är att nå så hög grad av reliabilitet som möjligt genom att på ett 
noggrant sätt redogöra för hur intervjuer och resterande delar av studien utförs (Kvale, 2014). 
Den utformade och bifogade intervjuguiden förbättrar möjligheten att nå en högre grad av 
reliabilitet då det framgår vilka frågor som använts vid insamling av data. Det finns dock alltid en 
risk att respondenters svar tolkas och kopplats till teorier på ett sådant sätt som andra forskare 
ej skulle gjort vilket kan sänka graden av reliabilitet. För att ta hänsyn till detta framgår det en 
klar tydlighet avseende tolkningar av insamlad data och teori vilket framkommer både i analys 
och slutsats. 

 
Validitet rör huruvida studiens resultat är pålitligt och att författare utformar sin studie så att den 
mäter det den haft för avsikt att mäta (Kvale, 2014). Operationalisering av litteraturgenomgång 
och teoretiska termer är en faktor som ökar validiteten för en studie. En faktor som kan påverka 
validitet negativt är ifall respondenter ej är ärliga eller försöker ändra sina svar åt ett felaktigt håll. 
För att undvika detta försäkrades respondenterna om anonymitet, vilket bidrar till att de känner 
sig trygg i intervjusituationen i hopp om att ge fullständigt ärliga svar (Saunders et al. 2016). 

3.7 Metodkritik 
Faktorer som kan skilja denna studie med andra är val av företag då detta studieobjekt 
uteslutande har medarbetare inom samma generation och kan tänkas påverka val av styrmedel 
inom hela organisationen. Ytterligare en faktor som kan påverka studien jämfört med andra är 
om deras medarbetare skulle skilja sig från övriga individer både i Sverige och i världen om 
kulturella aspekter påverkar utfallet. Enligt Saunders et al. (2016) behöver detta inte ses som en 
svaghet då semistrukturerade intervjuer syftar till att återspegla verkligheten i en komplex och 
dynamisk miljö. 
  
Annan kritik riktad mot kvalitativ forskningsstrategi är att den kan uppfattas som subjektiv genom 
att baseras på forskares inställning till ämnet samt att deras personliga uppfattning kan påverka 
vad som framställs som relevant i studien. Ytterligare kritik riktas mot studier baserade på 
intervjuer då dessa kan resultera i ytliga kontakter med respondenter. I dessa sammanhang kan 
observation visa annat resultat då forskare får tillgång till uttryckssätt och formellt språk hos 
studieobjekten vilket kan klargöra bilden av rådande kultur hos objekten (Bryman & Bell, 2011). 
För att minska risken att resultatet påverkas kommer denna studie grunda sig på 
semistrukturerade intervjuer, vilka ökar validiteten och trovärdigheten för studien. Anledningen är 
att forskare ges möjlighet att ställa klargörande frågor vid otydliga svar hos respondenter 
(Saunders et al. 2016). 
  
Den för-intervju som beskrivs i studien genomfördes med tidigare VD hos The Friendly Swede 
för att företaget nyligen förändrat VD-posten. Det motiveras av att studien vill undersöka 
medarbetares upplevelse av styrmedel vilka deras nytillsatta VD ej hunnit påverka på grund av 
tidsbrist. 
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4.    EMPIRI 
 
I denna del presenteras resultat från intervjuer, mer specifikt den primärdata som ligger till grund 
för studien. Resultatet presenteras i en löpande text med citat i hopp om att förstärka åsikter och 
resonemang. Första delen avser säkerställa om respondenterna tillhör Generation Y utifrån 
utvalda egenskaper. Andra delen behandlar respondenternas uppfattning av styrmedel. 
 
 

4.1 Generation Y och tillhörandet till Generation Y 
Olika egenskaper valdes ut från det teoretiska avsnittet för att bekräfta eller dementera 
respondenternas tillhörighet till Generation Y. Urvalet genomfördes utifrån frekvent 
återkommande egenskaper presenterade i tidigare teori avseende Generation Y. 

4.1.1 Flexibilitet 
Genomförda intervjuer visar att respondenterna anser att flexibilitet på arbetsplatsen och i sin 
yrkesroll är av vikt. Alla respondenter förtydligar vikten av att ha möjligheten att kunna arbeta 
hemifrån och flera uttrycker att det är uppskattar att själva få bestämma kring detta. De betonar 
de skulle känna sig begränsade om det skulle finnas mer riktlinjer gällande hur de ska arbeta. 
Respondent 5 beskriver att “flexibilitet är något som jag söker i ett jobb” och respondent 2 säger 
“det ger mig frihet att ta ansvar för mitt jobb”. Respondenterna uttrycker att deras flexibilitet 
också påverkar deras arbete i form av ökad kreativitet. De beskriver att deras egna ansvar 
gällande arbetstid ger utökat utrymme till kreativitet på jobbet och respondent 3 uttrycker att: 
“Flexibilitet skapar kreativitet och jag tror att det leder till ett bättre slutresultat”. Flera av 
respondenterna beskriver att det är bra med flexibilitet när det gäller arbetsuppgifter då många 
innehar flera ansvarområden.  

4.1.2 Balans mellan arbetsliv och privatliv 
Alla respondenter uttrycker vikten av att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. 
Respondenter 1 och 4 uttrycker att: “jag jobbar för att leva, jag lever inte för att jobba” och 
respondent 3 uttrycker: “balansen gör att jag orkar mer på arbetet”. Några av respondenterna 
säger att en bra balans mellan arbete och privatliv påverkar deras produktivitet när de är på 
arbetet och att det är viktigt att kunna lämna arbetet när man går hem. Respondent 5 svarar 
däremot att hen inte har något problem att prata om jobbet hemma då hen är engagerad i sitt 
arbete och att det påverkar och sporrar hen på ett positivt sätt. 

4.1.3 Feedback 
Feedback från sin arbetsgivare visar sig vara något alla respondenter värderar högt och något 
de anser bidra till utveckling på arbetsplatsen. Respondent 1 säger “utan feedback från min 
arbetsgivare skulle förmodligen min utvecklingskurva stagnera”. Något som framgår från alla 
respondenter är att feedback bidrar till att veta om man gör ett bra eller dåligt jobb samt ger en 
möjlighet till förbättring. Respondent 2 uttrycker det som; “det stimulerar mig att få veta om jag 
kan utveckla arbetsuppgifter och på så sätt bidra till ett bättre resultat”. Majoriteten av 
respondenterna uttrycker att det är positivt att be om feedback då det inte är en självklarhet att 
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få det om man inte aktivt ber om det. Respondent 4 menar att “vill jag ha feedback om hur jag 
jobbar så frågar jag”. 

4.1.4 Högre krav på att företagets värderingar stämmer med egna värderingar 
Frågan som berör en organisations värderingar och att som medarbetare dela dessa visar sig 
vara viktigt då man ska arbeta mot samma må som sin arbetsgivare. Respondent 4 uttrycker att 
hen inte hade tackat ja till sitt jobb om företagets värderingar inte varit överensstämmande med 
sina egna. Respondent 2 säger att hen valde bort att söka vissa jobb då de företagen stod för 
värderingar som hen inte kunde stå för. Samtidigt uttrycker respondent 3 att de inte bara är 
jobbet som lockar utan att deras värderingar och atmosfär har en viktig roll. 

4.1.5 Tydliga mål 
Samtliga respondenterna beskriver tydliga mål som en viktig del i deras arbete för att veta vad 
som förväntas av dem samt att man jobbar i samma riktning som sin arbetsgivare. Mål ses även 
som något som sätter press på medarbetare vilket leder till att de utvecklas; “jag gillar att ha mål 
för att kunna sträva mot något och för att kunna utvecklas i min yrkesroll” menar respondent 1. 
Respondent 4 tycker att man ska bli tilldelad sina mål från ledningen och respondent 3 uttrycker 
att allt för strikta mål kan vara hämmande och att det kan minska kreativiteten. Respondent 5 
säger att om man inte har mål vet man ej i vilken riktning man ska arbeta och tappar då 
motivationen i sitt jobb. 

4.2 Upplevelsen av styrmedel: 

4.2.1 Kulturstyrning 
Respondenterna var näst intill överens om att de värderar företagskultur som en viktig del hos 
sin arbetsgivare. Respondent 3 är den enda som inte anser att det är lika viktigt som resterande 
i att ha en bra företagskultur då hen uttrycker att det inte påverkar jobbet i sig utan snarare 
påverkar stämningen på en arbetsplats. Det framgår av intervjuerna att företagskultur har 
inverkan på gemenskapen mellan medarbetare och att det motiverar dem i sitt dagliga arbete. 
Respondent 4 anser att hen uppskattar den ”start-up” kultur som råder inom organisationen till 
skillnad från mer mogna företag där dess kultur kan upplevas mer hierarkiskt. Respondent 5 
upplever att deras företagskultur uppmuntrar dem till samarbete vilket även resulterar i att de får 
utöva sin kreativitet i arbetet. 

Respondent 4 har ingen åsikt om företagskultur påverkar hen i sin yrkesroll samtidigt som övriga 
respondenter uppfattar att företagskulturen bidrar till inspiration. Respondent 5 anser att kulturen 
inom företaget gör att hen trivs då de inte arbetar efter gamla processer eller strukturer. 
Helhetsbedömningen utifrån respondenternas svar är att styrmedlet bidrar till god stämning, att 
de interagerar mer både inom företaget men också utåt mot kunder och samarbetspartners. 
Respondent 5 uppskattar integritet genom att alla medarbetare har lika värde och jämför det 
med stora framgångsrika företag där man försöker minska på skillnader avdelningar emellan där 
den gemensamma insatsen i arbetet är det primära snarare än den enskildes insats. 
Respondent 2 upplevde den flexibla företagskulturen inom företaget som ett problem i början av 
sin anställning och förstod inte varför alla inte jobbade 9-17 och hade ett strukturerat arbetssätt. 
Nu när respondenten är trygg i sin yrkesroll uppskattar hen att det är flexibelt och att 
organisationen uppmuntrar till eget ansvar. Det som tre respondenterna har gemensamt är att 
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de uppskattar företagets sportiga kultur och att de hellre gör utomhusaktiviteter tillsammans i 
stället för att ha gemensamma middagar som många företag anordnar efter arbetstid. 

4.2.2 Kortsiktig styrning 
Flertalet av respondenterna svarar att det är vanligt med kortsiktiga mål och att de ofta ligger 
utanför ordinarie arbetsuppgifter. De menar att det förekommer andra aktiviteter vid t.ex. 
produktlansering och att dessa aktiviteter planeras och följs upp veckovis. Dessa aktiviteter är 
mestadels kopplade till företagets försäljning och det kan vara enstaka projekt som exempelvis 
“Black Friday” då ansvarig för berörd region har specifika aktiviteter. Respondent 1 upplever 
kortsiktig styrning som stressigt samtidigt som det är roligt att ha kortsiktiga mål att sträva efter. 
Respondent 4 kopplar detta styrmedel till struktur och upplever att dessa kortsiktiga mål blir 
motiverande när de skrivs ner på papper vid möten. Respondent 5 anser att det är både roligt 
och motiverande med kortsiktiga mål och relaterar till att detta är roligare att mätas på jämfört 
med budget. Hen anser också att det blir enklare att nå dessa mål då de vanligtvis är nedbrutna 
i delmål som de tillsammans bestämmer aktivister kring och ansvarar för. Respondenterna 2 och 
4 svarar att kortsiktiga mål ger en tydligare bild och att det ökar både effektiviteten och 
produktiviteten i arbetet. 

Respondenterna uttrycker att delaktighet i planeringsprocessen är av stor betydelse. De 
upplever att det är mest relevant för dem att medverka i planeringen om det direkt berör deras 
marknad eller ansvarsområde och det är av mindre betydelse om planeringen av korta mål 
avser mer övergripande företagsmål. 

  

4.2.3 Cybernetisk styrning 

4.2.3.1 Budget 
Det gemensamma svaret på frågan “hur jobbar ni med budget?” är att företaget har en 
övergripande budget för hela företaget som därefter bryts ned till flera budgetar för respektive 
land där de bedriver verksamhet. Varje respondent som har huvudansvar för ett land får därmed 
ett utökat budgetansvar och budgeten omfattar uppföljning av de intäkter och kostnader som 
tillhör respektive marknad. 

Alla respondenter upplever att budget som styrmedel är positivt och de tycker att det är ett bra 
verktyg för att få en snabb indikation om man ligger i fas eller inte. Det motiverar dem att 
prestera bättre och även om budgeten visar på negativa siffror. Respondenterna menar att det 
är motiverande att jobba hårdare för att hitta nya lösningar och vända dessa negativa siffrorna till 
positiva, för nå uppsatt mål. Respondenterna beskriver att det är en fördel att ha budget då det 
blir tydligare vilka mål de strävar efter, vilket ger en tydlighet som gör det lättare att planera sitt 
arbete. Respondent 3 upplever att budgeten bidrar till stress vilket kan upplevas som negativt 
samtidigt som respondenten tycker att de positiva sidorna av budgetstyrning överväger de 
negativa sidoeffekterna. Budgeten upplevs även ge god insikt i att vara kostnadsmedveten vilket 
de flesta respondenter medger. 

Övervägande svar från respondenterna visar att budget ger kontroll i deras arbete och att det blir 
en motivator för att prestera. Respondent 4 upplevde att hen blev rädd att misslyckas när 
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organisationen införde budget som ett styrmedel. Samma respondent svarar att det handlar om 
att vara pragmatisk på så sätt att hen vet att företaget inte kommer avskeda en medarbetares 
om inte klara budget. 

4.2.3.2 Prestationsmätningssystem 
Samtliga respondenter upplever en hög grad av uppföljning inom prestationsmätning och att det 
finns en stor variation av olika mätvärden de använder. Ingen av respondenterna upplever stor 
press inom detta område men däremot tycker alla att det är av stor vikt att kundnöjdheten har 
toppresultat. Organisationen samarbetar med företaget Amazon.com vilka bidrar med verktyg 
som respondenterna har tillgång till som visar kundnöjdhet, produktrecensioner etc. Där 
upplever respondenterna ett samarbete inom organisationen och att ledningen genomfört 
utvecklingssamtal med respektive medarbetare för att tillsammans sätta mål och strategier för 
att nå dessa mätvärden. I och med att respondenterna själva kan se dessa mätvärden upplever 
de att de själva kan analysera sitt arbete och hitta lösningar till de problem som uppstår. 
Respondent 4 upplever vissa svårigheter i att tyda dessa mätvärden gällande 
försäljningsresultat då det kan vara svårt att avgöra huruvida det är saker som hen själv kan 
åtgärda eller om det påverkats av omvärldsfaktorer som exempelvis dåligt väder på en marknad. 

Respondenterna anser sig få en bra bild av både hur produkter och företaget uppfattas genom 
prestationsmätningssystem och att det sammantaget hjälper dem att nå huvudmålen. 
Respondent 2 tycker att det är extra användbart för att nå de kortsiktiga målen då hen har 
möjlighet att förändra arbetssätt och ger en nyanserad bild i hur arbetet bör fortsätta. 
Respondent 3 upplever prestationsmätningssystem liknande en självutvärdering då det ger 
respondenten värdefull information för att planera framtida verksamhet inom respektive 
marknad. 

4.2.4 Administrativ styrning 

4.2.4.1 Ledningsstruktur 
Respondenterna upplever ansvarsfördelning som ett positivt styrmedel då det fördelar ansvar på 
flera medarbetare och avdelningar. Denna ansvarsfördelning upplevs som positiv då det 
underlättar att veta vem som äger olika frågor inom organisationen. Det blir enklare att ta hjälp 
av kollegor genom att veta vem som svarar för olika områden. En gemensam nämnare är att att 
rådande ansvarsfördelning minskar stressen hos respondenterna då det minskar pressen på 
dem som individer och att det bidrar till ökad produktivitet. Respondenterna svarar för olika 
ansvarsområden men medger att det genom organisationens platta organisationsstruktur 
resulterar i att de kan hjälpa varandra dagligen och att de tillsammans har ett kollektivt ansvar att 
respektive affärsområde är fungerande med goda resultat. Flera av respondenterna beskriver 
organisationen som platt och icke-hierarkisk då medarbetare själva vet om sina ansvarsområden 
samt att chefen inte lägger sig i. 

4.2.4.2 Riktlinjer och procedurer 
En gemensam uppfattning om riktlinjer och procedurer är att företaget inte har ett visst sätt att 
arbeta på samt att mallar och riktlinjer knappt existerar. En av anledningarna till detta är enligt 
respondent 5 att företaget är relativt nystartat och att det därför inte existerar. En annan orsak är 
att respondenterna inte upplever att det är något verktyg som företaget vill styra sina 
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medarbetare genom. De uttrycker att det inte finns ett unikt sätt att arbeta på och att företaget 
uppmuntrar till att agera efter eget förnuft samt att de inte vill hämma medarbetares kreativitet. 
 
Respondenternas allmänna inställning till riktlinjer och procedurer är att de inte upplever dessa 
som positiva. Om de skulle arbeta i en organisation som använder detta styrmedel skulle det 
försämra deras kreativitet och inspiration i arbetet. De menar även att graden av flexibilitet skulle 
påverkas på ett negativt sätt om riktlinjer och procedurer infördes på arbetsplatsen. Även om 
respondent 5 anser att vissa riktlinjer skulle underlätta i vissa situationer är detta inget hen 
upplever skulle överväga dagens situation genom att införa riktlinjer och procedurer på 
arbetsplatsen. Respondent 4 arbetade tidigare i en organisation som använde detta styrmedel i 
stor utsträckning vilket hen upplevde som negativt och detta var en bidragande orsak varför hen 
avslutade sin tjänst.  
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5.     ANALYS    
 
I denna del redogörs empirisk data i förhållande till de teoretiska förväntningarna samt 
litteraturgenomgång. Avsnittet har för avsikt att analysera resultatet av studien angående 80- 
och 90-talisters upplevelse av styrmedel.  
 
 

5.1 Tillhörande till Generation Y  
Litteraturen beskriver hur Generation Y i större utsträckning söker yrken som ger en högre grad 
av flexibilitet och att det är en avgörande faktor när det kommer till val av arbetsplats. Flexibilitet 
i form av varierade arbetstider och möjlighet att jobba hemifrån är faktorer som Generation Y 
uppskattar hos en arbetsgivare. (Martin, 2005) Undersökningen visar att respondenterna 
upplever flexibilitet som en viktig del i deras arbete och möjligheten att kunna arbeta utifrån sitt 
eget schema samt att få arbeta hemifrån upplevs som positivt utifrån genomförda intervjuer. 
Detta resulterar i att respondenterna anser sig blir mer kreativa i sitt jobb samt att de upplever en 
ökad känsla av ansvar då de själva får planera sina tider och arbetsuppgifter.  
 
Utifrån tidigare forskning värderar Generation Y en balans mellan arbete och privatliv då de i 
regel sett sina föräldrar jobba långa arbetsdagar för att senare riskera att förlora sina 
anställningar (Loughlin & Barling, 2001; Cennamo & Gardner, 2008). Undersökningen visar att 
respondenterna värdesätter en bra balans mellan arbete och privatliv. Några uttrycker att en bra 
balans mellan arbete och privatliv gör dem mer produktiva i sin yrkesroll och att det är viktigt att 
de kan lämna arbetet när de går hem för dagen. Ett uttryck som blivit starkt i dagens samhälle är 
jobba för att leva snarare än leva för att jobba (Zhang, Straub & Kusyk, 2007), något som 
respondent 1 och 4 uttrycker ordagrant och upplever som mycket viktig. 

Generation Y har växt upp i en miljö präglad av feedback och uppmärksamhet och har på så sätt 
blivit en generation som lärt sig söka efter bekräftelse (Hershatter & Epstein, 2010). Det har blivit 
ett inlärt beteende att söka feedback och ett resultat av detta kan ses genom att Generation Y 
har en överdriven benägenhet att söka vägledning på sin arbetsplats och få feedback på sitt 
arbete (Meister & Willyerd, 2010; Hershatter & Epstein, 2010). Alla respondenter i 
undersökningen påpekar att feedback är något som värderas högt på arbetsplatsen och något 
de anser bidra till utveckling i sin yrkesroll. Respondenterna upplever att feedback bidrar till en 
kännedom avseende deras goda eller dåliga arbetsinsats vilket ger en möjlighet till förbättring. 
Majoriteten av respondenterna uttrycker att det är positivt att själva be om feedback då det inte 
alltid är något- de anser sig få per automatik. 

Generation Y beskrivs ha ett ökat självförtroende vilket kan vara en bidragande faktor till varför 
generationen har större förväntningar på arbetsgivare idag till skillnad från äldre generationer 
(Twenge & Campbell, 2008). När Generation Y söker nytt jobb undersöker de arbetsplatsens 
värderingar och mål mer än tidigare generationer och de vill hellre arbeta inom en organisation 
som arbetar för större ändamål än endast dem med ett vinstdrivande syfte (Ng et al. 2010). 
Respondenterna uttrycker att det är viktigt att de delar värderingar med organisationen då de 
önskar sträva efter samma mål som densamma. Undersökningen visar också att några 
respondenter tagit en potentiell arbetsgivares värderingar i beaktning innan de tackat ja eller 
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sökt ett jobb då de uttrycker att de vill arbeta inom ett företag som har liknande värderingar som 
dem själva. 

För att Generation Y ska jobba på ett mer effektivt sätt är tydliga mål något som kommer hjälpa 
dem att utvecklas i deras karriärer samt att tydliga mål är en stor motivator för Generation Y 
(Pihl, 2011; Qenani-Petrela et al. 2007). Respondenterna uttrycker att de tycker att det är viktigt 
med tydliga mål då det ger dem en chans att förstå vad deras arbetsgivare förväntar sig av dem. 
De menar också att det bidrar till en förståelse för om de arbetar i samma riktning som företaget. 
Målen resulterar också i en viss press på dem då de vill utvecklas och prestera i sitt arbete vilket 
sammantaget upplevs positivt. 

Den sammanvägda bilden är att respondenterna besitter och värdesätter de utvalda 
egenskaperna för denna studie och kan därmed anses tillhöra Generation Y. Detta medför att 
teorier avseende Generation Y blir tillämpningsbara samt att de teoretiska förväntningarna 
gällande styrmedel kan användas för analys huruvida 80- och 90-talister upplever styrmedel. 

5.2 Upplevelse av styrmedel 
Analysen kommer fortsättningsvis att behandla teorier kring styrmedel samt Generation Y 
tillsammans med teoretiska förväntningarna för att resonera kring huruvida individer födda på 
80- och 90-talet med liknande egenskaper upplever valda styrmedel. För att kunna avgöra om 
styrmedel upplevs positivt eller negativt inom denna generation används genomförd 
undersökning där fem individer, nu tillhörande Generation Y, utgör empiri för studien. Om 
majoriteten av respondenterna visar på att de upplever ett visst styrmedel positivt eller negativt 
kommer antaganden att kopplas till teori om samma styrmedel. 

5.2.1 Kulturstyrning 
Enligt teoretiska förväntningar antas företagskultur upplevas som ett positivt styrmedel då 
Flamholtz (1983) menar att Generation Y är individer som söker sig till organisationer som delar 
vision och värderingar med dem själva. Undersökningen visar att majoriteten upplever 
företagskultur som en stor del av deras dagliga upplevelse i sitt arbete då det präglar arbetet 
som helhet. Vidare kan undersökningen visa på att företagskultur har stor inverkan gällande 
trivsel på arbetsplatsen och bidrar till gemenskap medarbetare emellan samt en ökad 
motivation. Alvesson (1987) motiverar att delade värderingar på en arbetsplats är den viktigaste 
delen inom företagskultur som styrmedel vilket stämmer överens med genomförd studie där det 
framgår att respondenterna delar värderingar. Undersökningen visar att samtliga respondenter 
har en klar och tydlig bild av deras tillhörande företagskultur, samt att den påverkar alla nivåer 
och hierarkier inom företaget. 

Flamholtz (1983) beskriver att företagskultur kan påverka beteenden inom en organisation vilket 
framgår av undersökningen gällande samarbete. Respondenterna visar på en tydlig laganda och 
en gemenskap att tillsammans lösa utmaningar och problem och att detta är ett positivt inslag i 
deras dagliga arbete då de upplever att organisationen uppmuntrar dem till samarbeta och att 
det inte finns ett unikt sätt att lösa ett problem på. Med tanke på att undersökningen visar på en 
laganda och tydlig gemenskap talar detta emot teori där Parment (2008) menar att Generation Y 
är individualister samt Twenge & Campbell (2013) som menar att denna generation föredrar 
individuell framgång istället för grupprelaterad framgång. Parment (2008) menar också att denna 
generation är självständiga och inte föredrar att tillhöra ett kollektiv vilket också blir 
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motsägelsefullt enligt respondenterna som upplever företagskulturen och tillhörigheten som 
något positivt. Malmi & Brown (2008) resonerar kring hur företag kan använda kulturstyrning och 
ett sätt kan vara att medvetet rekrytera individer som redan har värderingar som 
överensstämmer med företaget värderingar. Detta kan vara en bidragande orsak varför 
kulturstyrning upplevs som positivt genom att respondenterna kan tänkas haft dessa värderingar 
redan innan de började arbeta för organisationen vilket kan styrka antagandet att företaget aktivt 
rekryterat personer med liknande värderingar. 

5.2.2 Kortsiktig styrning 
Kortsiktig styrning antas upplevas positivt på grund av flera faktorer och en anledning är att 
generationen enligt Qenani-Petrela et al. (2007) vill ha tydliga mål då de bidrar till motivation. 
Pihl (2011) menar att Generation Y föredrar ett högt tempo då de ofta blir uttråkade vilket styrker 
förväntningen att kortsiktiga mål kan stimulera dessa individer. Även det faktum att Generation Y 
byter arbetsplats ofta (Morrison et al. 2006) borde bidra till en positiv upplevelse då långsiktiga 
mål kan vara svårare att ta in för generationen då de inte vet hur länge de kommer vara kvar på 
arbetsplatsen. Respondenterna förklarar att kortsiktiga mål ofta ligger utanför deras ordinarie 
arbetsuppgifter och några av respondenterna uppger att kortsiktig styrning ger dem en tydligare 
bild av deras arbete och ökar kreativiteten på arbetsplatsen. 

Majoriteten av respondenterna upplever kortsiktig styrning som positivt då det bidrar till 
stimulans i arbetet. Samtidigt upplever respondent 1 att kortsiktig styrning kan bidra till stress 
genom att kortsiktiga mål främst omfattar arbetsuppgifter utanför ordinarie uppgifter. Respondent 
5 uttrycker att hen uppskattar kortsiktiga mål då de ofta bryts ner till delmål som de tillsammans 
ska klara av genom förbestämda aktiviteter. Detta kan tala emot teori då Pihl (2011) menar att 
Generation Y föredrar att arbeta mot resultat och inte fokusera på arbetsprocessen i sig. I och 
med att undersökningen visar att respondenterna trivs med att ha gemensamma mål går det 
också i strid med Parment (2008) som menar att dessa individer besitter en hög grad av 
individualitet och avsaknad av att tillhöra ett kollektiv. Av samma anledning borde därför 
Generation Y föredra att ha individuella mål snarare än att arbeta efter gemensamma mål. 

Flamholtz et al. (1985) skriver att om man vill kunna påverka medarbetare med mål är det viktigt 
att de är med i planeringsprocessen. Att vara delaktig i planering av mål är något 
respondenterna uttrycker som något viktigt, framför allt när det avser mål som berör deras egna 
marknad och arbetsområde. 

5.2.3.1 Budget 
Teoretiska förväntningar för denna studie visar att budget borde upplevas positivt då Generation 
Y uppskattar tydliga mål som hjälper dem att utvecklas och motiveras i deras arbete (Qenani-
Petrela et al. 2007). Det faktum att generationen får en chans att visa deras potential vid ansvar 
(Martin, 2005) är detta också en orsak varför budget bör upplevas positivt. Majoriteten av 
respondenterna beskriver att de har ansvar för en egen budget som omfattar uppföljning av 
intäkter och kostnader. Alla respondenterna upplever budget som positivt då det är en indikation 
på hur de ligger till i sitt arbete, om det behöver ske någon förändring eller om de ska fortsätta 
på i samma riktning. Detta bekräftar att styrmedlet budget är framgångsrikt i enlighet med Otley 
(1999) som menar att detta styrmedel visar på en relation mellan intäkter och kostnader. Något 
som framgår i undersökningen är att en av respondenterna upplever att budget kan bidra till en 
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negativ styrning av deras arbete. Styrning i form av vägledning är något som Generation Y 
egentligen sägs söka efter då de gärna vill ha tydliga vägledning i sitt arbete (Hershatter & 
Epstein, 2010). 

Undersökningen visar att respondenterna upplever att budget är något som motiverar dem att 
göra bättre ifrån sig i sitt arbete samt ett verktyg för att hitta nya lösningar. Detta 
överensstämmer med Qenani-Petrela et al. (2007) som menar att Generation Y får en stark 
motivation när de har tydliga mål. Respondent 3 och 4 uttrycker att budget medför stress och en 
rädsla för att misslyckas och kan av samma orsak uppleva det som negativt. I enlighet med 
teoretiska förväntningar upplevs budget som mestadels positivt då det är ett verktyg som hjälper 
respondenterna att utvecklas och nå uppsatta mål. Samtidigt som det upplevs bidra till stress 
och styrningen av det dagliga arbetet vilket kan påverka upplevelsen av styrmedlet till det 
negativa. 

Anledningen till en övervägande positiv upplevelse av budget skulle kunna vara att majoriteten 
av respondenterna har egen budget att arbeta efter som kan bidra till denna positiva attityd. Att 
de tilldelas ett större ansvar borde upplevas positivt då generationen uppskattar ansvar samtidigt 
som de får en chans att visa upp deras potential i arbetet. 

5.2.3.2 Prestationsmätningssystem 
Prestationsmätningssystem ger ett företag möjligheten att se sina styrkor och svagheter från en 
annan synvinkel genom att mäta till exempel kundnöjdhet (Otley, 1999). Förväntningarna för 
denna studie är att detta styrmedel upplevs positivt alternativt negativt beroende på hur 
styrmedlet används. En positiv upplevelse kan uppstå om prestationsmätningar ger snabb 
feedback på en medarbetares arbetsinsats vilket kan kopplas till Generation Y:s sökande efter 
feedback i sitt arbete (Meister & Willyerd, 2010). Undersökningen visar att det förekommer 
utvecklingssamtal som hjälper respondenterna att utvärdera sig själva samt få feedback för att 
sätta framtida mål kopplade till mätvärden i syfte att förbättra deras prestation i arbetet. 
Generation Y strävar efter ständig utveckling (Parment, 2008) vilket möjliggörs när deras 
prestationer utvärderas genom prestationsmätningssystem. Negativ uppfattning av detta 
styrmedel kan uppstå ifall prestationsmätningssystem ger negativ feedback, något denna 
generation ej uppskattar då de har svårigheter att ta kritik (Twenge & Campbell, 2013, s.1-19). 

Utifrån genomförd studie framgår det att respondenterna uppfattar prestationsmätningssystem 
som ett verktyg de använder för att analysera, planera och utvärdera deras arbete. 
Prestationsmätningssystem resulterar i att de lättare når företagets uppsatta mål, något som 
respondenterna anser bidra till att de utför ett bättre arbete. Malmi & Brown (2008) menar att 
prestationsmätningssystem både kan användas som styrmedel och informationssystem 
beroende på om organisationen har medarbetare som ansvarar för olika mätvärden. 
Undersökningen visar att respondenterna har ansvar för olika mätvärden relaterade till deras 
ansvarsområden och har uppföljning på dessa vilket styrker att organisationen använder 
prestationsmätningssystem som styrmedel. Däremot finns svårigheter att tydligt avgöra om 
respondenterna upplever prestationsmätningssystem som feedback i enlighet med teoretiska 
förväntningar eller om de snarare använder det som ett verktyg för att själva utvärdera sitt arbete 
och på så sätt prestera bättre. 
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Denna undersökning visar att prestationsmätningssystem upplevs positivt där ett resonemang 
kan föras gällande val av studieobjekt. Detta genom att anta att studieobjektet använder 
styrmedlet i form att ge konstruktiv feedback. I de teoretiska förväntningarna framgår det att 
styrmedlet kan upplevas negativt om densamma använder negativ feedback till sina 
medarbetare då generationen har svår att ta kritik (Twenge & Campbell, 2013, s.1-19). Av 
samma anledning finns svårigheter att konstatera om detta styrmedel uteslutande upplevs 
positivt av Generation Y. 

5.2.4.1 Ledningsstruktur 
Ledningsstruktur som styrmedel förväntas upplevas positivt alternativt negativt beroende på hur 
styrmedlet används av organisationen. Generation Y uppskattar att ta ansvar och styrmedlet 
ledningsstruktur handlar i många aspekter om att fördela ansvar. Generation Y ses som 
lösningsorienterade enligt Pihl (2011) vilket styrker antagandet att ledningsstruktur upplevs 
positivt av generationen då de genom större ansvar får möjligheten att själva klara av problem 
som uppstår i deras yrkesroll. Om styrmedlet däremot inkräktar på generationens individualism 
eller flexibilitet kan det upplevas som negativt. 

Respondenternas svar belyser att de upplever ledningsstruktur som något positivt i och med att 
ansvar fördelas ut bland medarbetare. De uppskattar detta då det bidrar till en medvetenhet 
gällande vem som har ansvar för olika områden. Ett resultat av ledningsstrukturen är att det blir 
lättare att ta hjälp av kollegor när man har kännedom om vem som ansvarar för olika områden. 
Respondenterna uttrycker att ansvarsfördelning kan minska pressen från organisationen genom 
att de tilldelas ansvarsområden vilket upplevs bidra till ökad produktivitet. Trots att samtliga 
respondenter har ett eget ansvarsområde samarbetar de ofta inom organisationen och tar ett 
kollektivt ansvar vilket talar emot Pihl (2011) i avseendet gällande Generation Y och deras 
utmärkande individualism. Det kollektiva ansvar som beskrivs i empirin kan eventuellt förklaras 
av organisationens storlek, att det är relativt nytt och att det måste finnas en laganda för att 
organisationen ska kunna utvecklas i rätt riktning. 

Ledningsstruktur kan i undersökningen visa att upplevelsen hos Generation Y inom detta 
styrmedel är positivt. Däremot kan studieobjektet möjligtvis anpassat detta styrmedel för att 
bättre passa organisationen och dess medarbetare. En av förklaringarna skulle kunna bero på 
att organisationen valt att dela ut ansvar till sin personal istället för att ha en övervakande chef. 
En arbetssituation med högre grad av övervakning från ledningen hade kunnat resulterat i att 
ledningsstruktur som styrmedel uppfattats mer negativt. 

5.2.4.2 Riktlinjer och procedurer 
Generation Y förväntas i denna studie ha en negativ uppfattning av styrmedlet riktlinjer och 
procedurer då de enligt Parment (2008) ser sitt arbete som ett självförverkligande. Twenge & 
Campbell (2013) beskriver i sin studie att generationen besitter egenskaper förknippade med en 
individualism samtidigt som Martin (2005) beskriver deras sökande efter flexibilitet och frihet i sitt 
arbetet. Detta sammantaget styrker antagandet att generationen borde uppleva riktlinjer och 
procedurer som ett negativt styrmedel då de söker en högre grad av frihet och flexibilitet som 
individer. Respondenternas gemensamma uppfattning är att det inte finns några riktlinjer och 
procedurer som de förväntas följa då de menar att det inte finns ett sätt att göra saker på utan 
att företaget istället uppmuntrar till sunt förnuft som inte hämmar kreativitet. Den allmänna 
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inställningen till riktlinjer och procedurer hos respondenterna är negativa och de menar att om de 
skulle arbeta inom en organisation som har bestämda riktlinjer och procedurer skulle deras 
kreativitet och inspiration minska i arbetet. Respondenterna beskriver även att det är viktigt för 
dem att det finns en hög grad av flexibilitet på deras arbetsplats, något de anser skulle 
motverkas av riktlinjer och procedurer. Att undersökningen visar att respondenterna inte har en 
positiv syn till riktlinjer och procedurer kan ses som motstridigt till teorier gällande Generation Y. 
Hershatter & Epstein (2010) menar att vägledning är något som uppskattas av Generation Y och 
kan därför antas bidra till att samma generation borde ha en positiv syn till detta styrmedel. 

En av anledningarna varför riktlinjer och procedurer inte används på företaget kan tänkas vara 
att företaget uteslutande har medarbetare födda på 80- och 90-talet. Företaget har eventuellt 
valt bort riktlinjer och procedurer till förmån för styrmedel som förväntas upplevas mer positivt 
och på så sätt anpassat sin styrning efter sina medarbetare. 
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6.    DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
I denna del diskuteras studiens slutsats gällande Generation Y:s upplevelse av olika styrmedel. 
Diskussioner kommer föras avseende tolkningar av resultatet och dess relevans. Vidare kommer 
förslag till framtida forskning inom området att presenteras. 
 
 
 
Resultatet av denna studie visar, i enlighet med teoretiska förväntningarna, att 80- och 90-
talister har olika upplevelser gällande olika styrmedel. Något som framgår i denna studie är att 
gruppen 80- och 90-talister, enligt undersökningen kan anses tillhöra begreppet Generation Y då 
de besitter liknande egenskaper kopplat till tidigare teoriavsnitt. Dessa egenskaper präglar dem i 
sitt arbete och skulle eventuellt kunna påverka deras upplevelse av olika styrmedel. I och med 
att dessa individer kommer utgöra framtiden arbetskraft är relevansen stor för att förstå dessa 
individer och på sätt kunna påverka dem i framtiden genom styrning. 
 
De styrmedel som generationen har en positiv uppfattning till, vilket bekräftade förväntningarna 
är: kulturstyrning, cybernetisk styrning gällande budget, administrativ styrning avseende 
kortsiktig styrning. Prestationsmätningssystem inom cybernetisk styrning samt ledningsstruktur 
inom administrativ styrning beskrivs i de teoretiska förväntningarna som att de skulle kunna 
upplevas positivt eller negativt beroende på hur de används. Studien visar att dessa båda 
styrmedel upplevs positivt till följd av hur de applicerats inom undersökt organisation. En 
förklaring till upplevelsen gällande samtliga styrmedel i denna studie skulle kunna vara att 
undersökt organisation anpassat dessa styrmedel utifrån anställda med tillhörande egenskaper. 
Detta kan tyda på att styrmedel anpassas inom organisationer för att, på ett mer effektivt sätt, 
fungera framgångsrikt för medarbetare tillhörande Generation Y.  
 
Att ha tydliga mål och ansvar är två viktiga komponenter som ständigt återkommer i studien av 
denna generation och de återkommer frekvent i diskussioner avseende styrmedel som upplevs 
som positiva. Organisationer borde av samma anledning kunna se tydliga mål och ansvar som 
återkommande inslag på en arbetsplats med Generation Y där betydelsen av att tillhandahålla 
dem kommer vara av största vikt i framtiden. Varför det kan anses vara viktigt beror på att 
företag som använder framgångsrika styrmedel kommer ha stora fördelar genom att kunna 
påverka sina medarbetare och på så sätt anpassa organisationers styrning till denna generation. 
 
Ett av de utvalda styrmedlen i denna studie som visar sig upplevas negativt hos Generation Y är 
riktlinjer och procedurer. Detta styrmedel begränsar dessa individer i hur de ska bete sig på en 
arbetsplats och hur de borde lösa problem. Detta är faktorer de upplever hämmande och direkt 
påverkar deras kreativitet till det sämre då de söker frihet i sin yrkesroll. Om en organisation vill 
införa styrmedlet riktlinjer och procedurer skulle det vara mer effektivt om det hade karaktär av 
mer vägledande inslag snarare än bestämmande inslag. Detta med tanke på att generationen 
uppskattar vägledning om den ej inkräktar på deras självständighet då de söker frihet i sitt 
arbete. 
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De teoretiska förväntningarna behöver delvis revideras efter genomförd studie (se figur 2) då 
antaganden gällande Generation Y:s uppfattning av prestationsmätningssystem samt 
ledningsstruktur övervägande var av positiv upplevelse. Resultatet som framkommer gällande 
Generation Y:s upplevelse av styrmedel kan tolkas som att de egenskaper som generationen 
besitter påverkar upplevelsen av densamma. Med tanke på att Generation Y är ett amerikanskt 
begrepp skulle det kunna anses vara ej är applicerbar på internationella 80- och 90-talister. 
Denna studie undviker detta problem till viss del då studien omfattar respondenter från olika 
delar av världen som är yrkesverksamma på ett internationellt företag. Detta kan på så sätt 
tänkas bidra med ett bredare synsätt för hur Generation Y upplever olika styrmedel. 
 
 
Figur 2 

 
 

6.1 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka hur 80- och 90-talister upplever olika styrmedel. Detta för 
att få en djupare förståelse kring hur denna generations utmärkande egenskaper påverkar 
uppfattningen av styrmedel. Studiens slutsats är att kulturstyrning, kortsiktig styrning, 
cybernetisk styrning i form av budget och prestationsmätningssystem samt administrativ styrning 
inkluderande ledningsstruktur upplevs som positiva styrmedel. Det styrmedel som upplevs 
negativt av generationen är riktlinjer och procedurer. 

Studien kan fastställa att upplevelsen av styrmedel kan härledas till de utvalda egenskaper som 
Generation Y besitter. Detta bidrar till att företag kan anpassa sina styrmedel utifrån denna 
generation i syfte att implementera en mer effektiv styrning av densamma. Relevansen i detta 
grundar sig i att 80- och 90-talister kommer utgöra en stor del av dagens och framtidens 
arbetskraft. Betydelsen av att förstå hur man genom effektiv ekonomistyrning kan påverka dessa 
individer och dess beteenden blir därför av stor vi  

6.2 Förslag på vidare forskning     
Framtida forskning inom området Generation Y och deras upplevelse av styrmedel skulle kunna 
beröra den svaghet som uppkommer vid studier angående generationer och mer specifikt vad 
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som beror på den faktiska tillhörigheten till en generation eller inte. Att undersöka ifall 
respondenternas upplevelse av styrmedel beror på att de tillhör en generation med tillhörande 
egenskaper eller om upplevelsen beror deras ålder eller att det är deras första arbete skulle vara 
intressant. Vidare skulle det, om det genomförs en liknande undersökning om exempelvis 10 år, 
kunna fastställa med säkrare grund vad själva upplevelsen till styrmedel beror på av 80- och 90-
talister.   

Ett annat område som skulle vara intressant för framtida forskning är att titta på ifall företag idag 
på något sätt har börjat anpassa sina styrmedel efter den nya generationens medarbetare där 
Generation Y ingår. Det kunde vid undersökandet av riktlinjer och procedurer antas i denna 
studie att företaget hade gjort ett aktivt val i att inte implementera dessa till förmån för andra 
styrmedel som upplevs mer positivt av Generation Y. Vidare forskning gällande 
generationsanpassade styrmedel skulle därför kunna klargöra vad företag gör för att anpassa 
sina styrmedel till Generation Y med utmärkande egenskaper. 
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8.    BILAGOR 
  

8.1 Bilaga 1 
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8.2 Bilaga 2 
  
Intervjuguide: Semistrukturerade frågor 
  
Personlig erfarenhet, inledande öppna frågor. 
Ålder: 
Bakgrund: 
Tidigare yrkeserfarenhet: 
Utbildning: 
Yrkesroll: 
Varför sökte du den här tjänsten? 
  
Underfrågor relaterade till egenskaper hos Generation Y: 
Flexibilitet 
Hur ser du på flexibilitet i din yrkesroll? 
Hur viktigt tycker du att det är med flexibilitet i ditt arbete? 
 
Balans mellan fritid och vardag 
Hur viktigt är det för dig att ha en bra balans mellan arbetsliv och fritid? 
 
Feedback 
Hur viktigt upplever du att det är att få mycket feedback från din arbetsgivare och på vilket sätt? 
  
Ställer andra krav än tidigare generationer på arbetsgivare 
Hur viktigt var det för dig när du sökte detta jobb att deras värderingar stämde överens med dina 
personliga? Var det något som du tog i beaktning? 
  
Tydliga mål 
Hur viktigt tycker du det är att ha tydligt uppsatta mål i ditt arbete? 
Är det något som påverkar dig i ditt arbete att ha tydliga mål? 
 
Frågor relaterade till styrmedel: 
Kortsiktig styrning 
I en organisation är det vanligt att det bedrivs kortsiktig styrning som rör mål som vanligtvis 
genomförs görs inom ett kortare tidsspann, vanligtvis inom ett år. I detta fall är vi ute efter mål 
som ej är kopplat till budget, kan till exempel vara saker knutna till aktiviteter. 
  
Arbetar ni med kortsiktig styrning? Arbetar ni med kortsiktiga mål? Hur arbetar du med detta? 
Är kortsiktig styrning något som du känner påverkar dig i ditt arbete? På vilket sätt? 
 Hur upplever du kortsiktig styrning? 
 Är det viktig för dig att vara med i planeringsprocessen för mål? 
  
Budget 
Budget används för att kunna planera och utvärdera ett företags resultat och kan se ut på olika 
sätt, det kan finnas individuella som man jobbar efter själv eller en som gäller hela företaget. 
  
 Arbetar du efter en budget? Jobbar du efter en egen budget? Hur arbetar du med budget? 
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 Påverkar budget dig i ditt sätt att arbeta? På vilket sätt? 
 Hur upplever du det är att jobba mot en budget? 
  
Prestationsmätningssystem 
Prestationsmätningssystem används ofta för att ge ett företag chansen att se en annan 
synvinkel och perspektiv till en organisations styrkor och svagheter och kan omfatta såväl 
kundnöjdhet som långsiktig hållbarhet. 
  
Arbetar ni med prestationsmätningssystem? Hur arbetar du med prestationsmätningssystem? 
Är prestationsmätning något som du upplever påverkar dig i ditt sätt att arbeta? På vilket sätt? 
Hur upplever du prestationsmätningssystem? 
  
Riktlinjer och procedurer 
Riktlinjer och procedurer handlar många gånger om att ett företag försöker ge medarbetare 
verktyg som kan vara till exempel arbetsbeskrivningar, rutiner för att kunna utföra sitt dagliga 
arbete. 
  
Arbetar ni med riktlinjer och procedurer som då kan vara tex arbetsbeskrivningar? Hur arbetar 
du kring/med riktlinjer och procedurer? 
Är det något som påverkar dig i ditt arbete att ha riktlinjer och procedurer? På vilket sätt? 
 Hur upplever du riktlinjer och procedurer? 
  
Företagskultur 
Företagskultur beskrivs ofta som de värderingar och sociala normer som delas av en 
organisations medlemmar. 
  
 Hur jobbar ni har med företagskultur? Hur arbetar du med företagskultur? 
 Skulle du säga att företagskulturen påverkar dig i din arbetsroll? På vilket sätt? 
 Hur upplever du företagskultur och på vilket sätt? 
  
Ledningsstruktur 
Ledningsstrukturen visar hur ett företages ledningsgrupper är uppbyggda samt hur dess 
maktförhållanden ser ut vilket ofta är sammankopplat med olika ansvarsnivåer. 
  
 Hur ser ansvarsfördelningen ut inom företaget?  
 Påverkar denna ansvarsfördelningen dig i din arbetsroll? På vilket sätt? 
        Hur upplever du att ansvarsfördelning? 
        Hur påverkar det dig om det sker en förändring i ansvarsfördelningen? 
 
 
 
 
 

 


