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Abstract 

Generation Y is a constantly growing part of the labor force which highlights the importance 

of identifying what characterizes them as a group. Previous studies find them more 

demanding and to have higher expectations than previous generations which implies new 

challenges to the management. The purpose of this study is to identify what work aspects 

Generation Y industrial workers put value in regarding motivation and job satisfaction 

compared to workers from other generations. Furthermore this study takes interest in the 

discrepancy between what Generation Y values and the strategies for motivation and job 

satisfaction applied by the management. Data has been generated through a case-study 

including an interview with the management as well as a survey of the workers. Our findings 

are that workers from Generation Y put much greater value in personal development than 

other workers. They are more driven, are eagerly looking for new challenges and want to 

improve their knowledge. In general, however, the differences that this study identifies 

between generations are not as big as expected. The management applies various strategies 

for motivating their workers and in general they are in line with what Generation Y values. In 

the few cases where that is not the case the discrepancy results from insufficient 

communication.  

 Keywords: Generation Y, motivation, job satisfaction, industrial workers 
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1 Inledning 

Personalomsättning är för företag en dyr kostnadspost. Under den senaste femårsperioden har 

den genomsnittliga personalomsättningen bland arbetare varit stabil mellan 25-30 procent och 

inom industrin, vilket är den bransch med lägst personalomsättning, mellan 12-18 procent 

(Svenskt Näringsliv, 2014). Någon tydlig förändring åt endera håll går inte att identifiera.  

Den låga personalomsättningen i industribranschen till trots innebär dock inte att det saknas 

skäl för oro. Den massa som utgör arbetskraften är i ständig förändring och den yngre 

generationen födda från 1982 och framåt, även kallad Generation Y, utgör år för år en allt 

större del av den totala arbetskraften. Detta gäller i synnerhet för industribranschen där en 

övervägande majoritet av arbetsstyrkan är mellan 35 och 50 år gamla vilket är högt i relation 

till andra branscher (Svenskt Näringsliv, 2011). Branschen som helhet står följaktligen inför 

ett skifte när den äldre generationen går i pension och som en naturlig följd öppnas dörren för 

Generation Y. Denna generation kännetecknas i högre grad än tidigare generationer av bland 

annat egocentrism, ett stort bekräftelsebehov, svårigheter att ta kritik och ett behov av 

flexibilitet. Dessa övergripande karaktärsdrag tar i yrkeslivet sig uttryck i höga förväntningar 

på sina chefer och kollegor, ett behov av att känna att de bidrar till såväl företaget som 

samhället i stort, samt genom stora förhoppningar på karriären (Twenge & Campbell, 2008). 

1.1 Problematisering 

Studier (Twenge & Campbell, 2008; Twenge, 2010; Wong et al. 2008, Martin, 2006, m.fl) 

visar tydligt att Generation Y har andra förväntningar och krav på sitt liv och arbete än vad 

tidigare generationer har haft. Andra är av en annan åsikt (Cennamo & Gardner, 2008; 

Appelbaum et al., 2004; Real, Mitnick & Maloney, 2010 och Deal, Altman och Rogelberg, 

2010) och hävdar att de påvisade skillnaderna inte beror på olika personlighetsdrag mellan 

Generation Y och övriga generationer utan kan härledas från det faktum att Generation Y idag 

befinner sig i en annan fas av livet vilket resulterar i att de agerar på ett annorlunda sätt. Det 

som skiljer de två ståndpunkterna åt är alltså huruvida Generation Y faktiskt skiljer sig från 

tidigare generationer eller om skillnaderna är ett resultat av den nuvarande åldern hos 

Generation Y. Det som överensstämmer är att båda lägren bekräftar skillnader i värderingar 

samt beteende- och handlingsmönster hos den yngre generationen. 
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Det går alltså att konstatera att industribranschen som en följd av stundande pensioneringar 

står inför ett skifte av arbetsstyrkan och att de som skall utgöra en allt större del av 

arbetsstyrkan, Generation Y, skiljer sig från tidigare generationer. Huruvida det är 

generationstillhörigheten som är faktorn för upphovet till skillnaderna vilket Twenge och 

Campbell (2008) m.fl. hävdar, eller om det istället är Cennamo och Gardner (2008) m.fl. som 

har rätt i att skillnaderna beror på den fas i livet som individerna befinner sig i, är av intresse 

men ändå irrelevant för betydelsen av att uppmärksamma skillnaderna. Generation Y vill ha 

andra saker på sitt arbete och bli bemötta på ett annat sätt än tidigare generationer. De anses 

även ha en vilja att oftare än tidigare generationer byta jobb när bättre erbjudanden 

uppenbarar sig (Twenge & Campbell, 2008). Således finns det goda skäl för företag och dess 

chefer att anpassa sina metoder för att motivera Generation Y samt att se över hur de arbetar 

med att få dem att trivas på arbetet. Givet den koppling som finns mellan personalomsättning 

och jobbtillfredsställelse (Mobley, 1977) är detta en nödvändighet för att bibehålla den låga 

personalomsättning som industribranschen har idag. 

 

Vilka faktorer som skapar jobbtillfredsställelse och motivation är knutit till vad individen 

faktiskt vill ha men på en övergripande nivå för hur faktorer värderas finns ett flertal teorier. 

Locke (1969) menar att det är diskrepansen mellan vad individen förväntar sig av sitt arbete 

och det faktiska utfallet som resulterar i endera tillfredsställelse eller missnöje. Därtill 

förstärks känslan om den fokala aspekten värderas högt av individen. Adams (1973) och 

Huseman, Hatfield och Miles (1987) har lyckats påvisa att jobbtillfredsställelse är knutit till 

individens input och belöning för inputen vilket skapar en känsla av rättvisa eller orättvisa då 

individen jämför sin egen kvot av input/belöning med andras. Judge et al. (1998) tar sig an 

jobbtillfredsställelse från ytterligare en angreppsvinkel då de fokuserar på individens inre 

faktorer, som exempelvis självkänsla. Vid sidan av denna generella forskning kring hur 

faktorer värderas finns motivationsforskare som exempelvis Maslow (1943) som hävdar att 

individens behov är rangordnade efter olika nivåer. För att kunna uppfylla behov som 

självkänsla och självförverkligande krävs att fysiologiska, sociala och trygghetsrelaterade 

behov måste tillfredsställas först. Även Herzberg (1959) väljer att kategorisera behoven men 

med infallsvinkeln hur individen reagerar om de uppfylls eller ej. Exempelvis kan vissa 

faktorer endast skapa missnöje eller vara neutrala för individen medan andra faktorer endast 

ger en positiv eller neutral effekt. 
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Sammantaget går det att konstatera att det finns mycket forskning kring jobbtillfredsställelse 

och motivation i generella termer. Trots att denna forskning är validerad kan den isolerat inte 

bidra till att förstå hur Generation Y vill bli motiverade eller vilka aspekter som gör dem 

nöjda med arbetet. I kombination med Twenge och Campbell (2008) m.fl. skapas en större 

förståelse men den är ändå inte tillräcklig för att förstå vad individer ur Generation Y i 

industribranschen värdesätter. Nuvarande teoribildning om Generation Y är även den för 

generell eftersom det finns branschspecifika egenskaper som fysiska påfrestningar, obekväma 

arbetstider och annat som inte går att ignorera. Vidare har endast 13 % på arbetarsidan en 

eftergymnasial utbildning vilket står i stark kontrast till andra yrkesområden där andelen 

ligger mellan 44 till 80 procent (Svenskt Näringsliv, 2011) och även detta är en aspekt som 

inte beaktas i den forskning som bedrivits av Twenge och Campbell (2008) m.fl. Att skapa en 

förståelse på en mer detaljerad nivå där dessa aspekter med flera tas i beaktande finns goda 

skäl för givet det stora skifte i arbetsstyrkan som för industribranschen stundar. Att identifiera 

vad Generation Y värdesätter på arbetet är som tidigare konstaterat en förutsättning för att 

industribranschen ska kunna bibehålla sin relativt till andra branscher låga 

personalomsättning. 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att identifiera vilka aspekter som industriarbetare ur Generation Y i 

relation till övriga arbetare värdesätter vad gäller motivation och jobbtillfredsställelse, vilket 

är ett område där det idag inte finns mycket forskning (Wong et al. 2008, s. 880). En naturlig 

följd är att även studera huruvida det finns någon diskrepans mellan vad Generation Y 

värdesätter och hur ledningen idag arbetar med motivation och jobbtillfredsställelse. 
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2 Teoretisk referensram  

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som används som stöd för att uppnå 

studiens syfte. Teorierna berör Generation Y samt jobbtillredsställelse och motivation. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning som mynnar ut i en analysmodell. 

 

2.1 Generation Y 

2.1.1 Inledning och bakgrund till generation Y 

Samhället har sedan 50-talet förändrats, vilket innebär att de människor som växer upp under 

senare år har andra värderingsgrunder och utgångspunkter att referera till än tidigare 

generationer. Den stora massa som nu äntrar arbetsmarknaden kallas för Generation Y och är 

födda 1982-2000. Generation Y är uppvuxna med internet, mobiltelefoner och sociala medier. 

De är vana vid att ständigt vara uppkopplade och alltid tillgängliga. De har haft många 

valmöjligheter, redan från tidig ålder får de välja skola och inriktning för sina studier, detta 

samtidigt som dessa individer allt senare i livet bestämmer sig för vad de ska bli och jobba 

med. Dessa valmöjligheter tillsammans med att de redan från tidig ålder får höra att det inte 

finns några begränsningar för vad de kan uppnå och göra i sina liv, har lett till att de anser sig 

ha unika egenskaper att utveckla och ser sig vara överlägsna andra (Twenge & Campbell, 

2008).   

 

Under deras uppväxt har även de stora nedläggningarna under 80- och 90-talet ägt rum, vilket 

innebar slutet på en era där anställda stannade inom ett företag under hela sitt arbetsliv. 

Generation Y är således uppvuxna utan den tabu som tidigare fanns om att hoppa från 

organisation till organisation och ser det istället som en möjlighet till utveckling och 

avancemang (Twenge & Campbell, 2008).  

2.1.2 Generation Y karaktärsdrag 

Generella karaktärsdrag för Generation Y är att de anses ha en hög självkänsla och högt 

självförtroende och är inte i behov av samhällets acceptans. De har höga förväntningar på sina 

chefer och arbetsgivare där de förväntar sig få direkt återkoppling, feedback och en snabb 

karriär (Twenge och Campbell, 2008; Wong et al., 2008). Vidare har de också ett stort 

bekräftelsebehov och svårt att ta kritik. Generation Y drabbas i större utsträckning av ångest 

och depression och anses ha vissa narcissistiska drag. De värdesätter flexibilitet i form av 

både arbetstider, val av kläder, vill få lyssna på musik på arbetstid och föredrar att bli 
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tilltalade med sitt förnamn (Twenge & Campbel,l 2008; Martin, 2006; Effiom et al., 2012), de 

uppskattar att få ta ansvar (Martin, 2006; Wong et al., 2008) och utvecklas i sin arbetsroll. De 

gillar utmaningar och att föra beslut in i praktiken (Wong et al., 2008) samtidigt som de 

prioriterar familjen före övertidstimmar på sitt jobb (Twenge, 2010). De byter även jobb mer 

lättvindigt än tidigare generationer och ser det som en naturlig del av arbetslivet (Twenge, 

2010; Wong et al., 2008), detta samtidigt som ingen annan generation startat så många 

företag. Generation Y kallas därav ibland även för ”entreprenörs-generationen” (Martin, 

2006).  

 

Andra karaktärsdrag är att personer från Generation Y är lagspelare snarare än individualister 

på jobbet och gillar gruppaktiviteter. De vill inte bli övervakade utan lämnade ifred efter att 

ha mottagit instruktioner om arbetsuppgiften för att sedan slutföra den själva (Martin, 2006; 

Wong et al., 2008). Generation Y har även lätt för förändringar och är optimistiska, har hög 

socialkompetens samt är drivna men krävande (Wong et al., 2008). Deras höga självkänsla 

och egocentriska bild gör även att personer från Generation Y har en större uthållighet för 

motgångar. De värdesätter meningen med och syftet till arbetet högre än lönen, samt att bidra 

till samhället. De är uppvuxna med att ifrågasätta allt: sina föräldrar, skola, lärare och 

kunskapen, vilket leder till en mentalitet där de tänker utanför ramarna. Detta kan vara 

positivt, då de är vana att vara kreativ, prova nya saker och inte är främmande för 

förändringar och nya idéer. Det kan dock även ställa till problem om allt som sägs blir 

ifrågasatt (Twenge & Campbell, 2008). 

2.1.3 Skillnader mellan generation Y och tidigare generationer 

Vid en jämförelse mellan Generation Y och de tidigare generationerna: Generation X (födda 

1964-1982) och Baby Boomers (födda 1946-1964) går det att identifiera både skillnader och 

likheter (Twenge & Campbell, 2008). 

 

Generation Y och Generation X delar värdet av trygghet på jobbet men är samtidigt öppna för 

nya förslag (Twenge, 2010) om bättre lön eller andra fördelar erbjuds (Wong et al., 2008). 

Baby Boomers å sin sida värderar trygghet och stabila jobb och är mycket lojala mot sina 

arbetsgivare. Generation X är utpräglade individualister, de är pessimistiska och cyniska 

samtidigt som de är bekväma med förändringar och mångfald, något som de fört vidare till 

Generation Y (Wong et al., 2008). Den individuella, ibland kallad egocentriska, synen på livet 

och att sätta sig själv i första hand är inte något som uppkom med Generation Y. De har 
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präglats av tidigare generationer där Baby Boomers var de första att börja värdesätta 

individen. För varje generation har sedan detta mönster förstärkts och dagens barn växer upp 

med att se om sig själva först (Twenge & Campbell, 2008). Att vara driven är en annan 

egenskap som Generation Y delar med Baby Boomers tillsammans med att vara krävande 

som arbetstagare (Wong et al., 2008). 

 

Generation Baby Boomers och Generation X har i större utsträckning kunnat säga sig vara 

nöjda med livet, jobbet och sig själva än vad Generation Y säger sig vara. Generation Y har 

en stark drivkraft att söka efter mer, vara lite bättre och ständigt lite missnöjd både med sin 

egen situation som med andras arbete (Twenge & Campbell, 2008). En skillnad gentemot 

Baby Boomers är att Generation X inte har lika stor respekt för auktoriteter och vill ha direkt 

feedback vilket är något de delar med Generation Y. Generation X har även en stark 

förankring i att hitta en balans mellan familj/fritid och arbete. De yngre generationerna har 

visat sig vara mer negativa, cyniska och mindre optimistiska än tidigare generationer och 

ledningen behöver vara beredd på detta och ha kunskap och verktyg för att kunna hantera det 

(Wong et al., 2008). 

 

2.1.4 Motivation, jobbtillfredsställelse och relationer - Generation Y 

För att motivera, leda och behålla individer från Generation Y inom organisationen menar 

Martin (2006) att relationen mellan individen och dennes närmaste chef måste vara god, detta 

gäller även för de tidigare generationerna. Twenge (2010) hävdar även att det är viktigt att 

behandla individerna som just individer och inte behandla dem som en grupp från en viss 

generation. Vidare menar Twenge (2010) att ledare och chefer bör se efter vilka av de unga 

arbetare som är bra för organisationen, vilka som kan bli högpresterande resurser och därefter 

se till att attrahera just dessa till att vilja stanna kvar inom organisationen hellre än att försöka 

attrahera en hel generation.  

 

Det är viktigt att känna till de olika personlighetsdrag som respektive generation har, då dessa 

gör att individerna från de olika generationerna skiljer sig från varandra vilket skapar problem 

på arbetsplatserna (Twenge & Campbell, 2008). Enligt Wong et al. (2008) påverkar dessa 

olika personligheter deras jobbtillfredsställelse. För att kunna skapa en högpresterande 

arbetsstyrka krävs det således dels en god kännedom om personlighetsdragen men också god 

kännedom om individernas motivationsfaktorer. Dessa motivationsfaktorer stimulerar, styr 
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och upprätthåller individernas beteenden, agerande och handlingssätt, detta driver i mångt och 

mycket prestationen och blir därav en av flera avgörande faktorer (Wong et al., 2008).  

 

2.1.5 En kritisk synvinkel 

Trots den omfattande forskning som finns om Generation Y så är resultaten och slutsatserna 

inte helt entydiga. En möjlig förklaring till detta kan vara att generationen ännu inte har varit 

ute på arbetsmarknaden under en längre tid. När 80-talisterna börjar gå i pension torde 

forskningen kunna bli mer enhetlig och samstämmig i vilka karaktärsdrag som är typiska för 

denna generation. En annan kritisk punkt är att det har gjorts stora generaliseringar och att 

man har bortsett från andra förklaringar till karaktärsdrag som inte direkt är kopplade till 

generationstillhörigheten (Wong et al. 2008). Enligt Cennamo & Gardner (2008) så kan 

exempelvis faktumet att Generation Y värdesätter hög flexibilitet förklaras med att de ännu 

inte har uppnått höga positioner inom företag och därigenom jobbar på positioner där 

flexibiliteten är begränsad. Wong et al. (2008) såg också Generation Y:s kortare tid på 

arbetsmarknaden som en förklaring till varför de i mindre utsträckning blir motiverade av 

makt och påverkan än de tidigare generationerna som i nuläget har jobbat längre. Samma 

förklaring kan ges till att Generation Y blir motiverade av möjlighet till karriärsframsteg. Det 

finns fler studier som ställer sig kritiska mot de uppmätta skillnaderna mellan generationerna. 

Appelbaum et al. (2004), Real, Mitnick och Maloney (2010) och Deal, Altman och Rogelberg 

(2010) menar alla att det inte är generationstillhörigheten utan istället åldern och skedet i livet 

som de befinner sig i som främst påverkar vad som värdesätts. De menar att arbetande 

föräldrar generellt prioriterar balansen mellan arbete och familj mer än ensamstående oavsett 

tillhörd generation (Effiom et al., 2012).  

 

2.1.6 Sammanfattning om Generation Y 

Sammanfattningsvis gällande teorier om Generation Y finns det två sidor. Dels de som 

förklarar generationsskillnader med de faktorer som spelat in under uppväxten och därmed 

delas individerna in i de olika generationerna utefter vilket år man är född (Twenge & 

Campbell, 2008 m.fl.). Kritikerna mot detta menar att de olika karaktärsdragen snarare tillhör 

den fas man är i livet än att vilket år man är född skulle spela in i hur man som individ 

samspelar med andra (Cennamo & Gardiner, 2008 m.fl.). 
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2.2 Jobbtillfredsställelse 

Att de facto byta jobb eller inte är slutet i en lång och komplex inre beslutskedja men det som 

tidigt spelar in är huruvida individen upplever tillfredställelse eller missnöje med sitt 

nuvarande jobb. Däremellan finns fler faktorer att beakta. Exempelvis är det av ringa 

betydelse att en individ vill sluta om det inte finns några andra jobbalternativ för individen i 

fråga. Att leta andra alternativ är dock en aktivitet som är en konsekvens av att individen 

börjat fundera på uppsägning och huruvida individen går i sådana tankar är direkt knutet till 

upplevelsen av sitt nuvarande jobb (Mobley, 1977). 

 

Det finns flera teorier om vad som skapar jobbtillfredsställelse och jobbmissnöje. Locke 

(1969) definierar exempelvis jobbtillfredsställelse och jobbmissnöje som en “funktion av det 

upplevda förhållandet mellan vad individen vill ha från jobbet och vad som upplevs att det 

erbjuder och för med sig”. Det är alltså diskrepansen mellan förväntan och utfall som 

resulterar i endera tillfredsställelse eller missnöje. Vidare menar Locke (1969) att graden av 

tillfredsställelse eller missnöje beror på hur högt individen värderar aspekten i fråga. Ofta är 

individens värdering av en aspekt exponentiell avtagande vilket innebär att något värdesätts 

högt fram till att en brytpunkt har nåtts. Exempelvis kan en individ med en veckas semester 

per år värdera ledighet mycket högt men då individen uppnått fyra veckors semester per år så 

är värderingen av ytterligare ledighet lägre. Viktigt att poängtera är att flera aspekter alltid 

samverkar vid varandra, exempelvis kan ytterligare ledighet vid en situation med en veckas 

årlig semester värderas mycket lågt om månadslönen är undermålig. I ett sådant fall kommer 

sannolikt inga aspekter att vara betydelsefulla för individen innan månadslönen har ökat 

(Locke, 1969). 

 

En annan men ändå likartad aspekt av vad som skapar jobbtillfredsställelse och jobbmissnöje 

är teorin om rättvisa och orättvisa. I sin enklaste form menar Adams (1973) att en individ 

upplever orättvisa om det finns en diskrepans mellan individens insats och den belöning som 

mottages i relation till vad andra får för belöning för samma insats. Orättvisa upplevs hos 

individen både om hen blir för kraftigt belönad såväl som för svagt belönad i relation till 

insats och individen kommer aktivt att sträva efter att uppnå rättvisa och jämlikhet. Detta är 

en aspekt som Locke (1969) inte berör alls. En annan viktigt skillnad är att Adams (1973) 

rättviseteori alltid utgår från att individen jämför sig med andra, vilket inte behöver vara fallet 

i Lockes (1969) teori. Rättviseteorin har senare kommit att utvecklats av Huseman, Hatfield 

och Miles (1987) som menar att olika individer reagerar olika inför rättvisa och orättvisa. De 
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väljer att dela in individer i tre fack: (1) de välvilliga, vilka vill att belöning/insats-kvoten ska 

vara lägre för dem själva än för andra, exempelvis kollegor, (2) de rättviskänsliga som vill att 

samma kvot ska vara lika för dem själva som för andra och (3) de självberättigande som vill 

att kvoten ska vara högre för dem själva än för andra. Detta innebär således att de välvilliga 

och de självberättigande faktiskt upplever rättvisa när de blir underbelönade respektive 

överbelönade för sin insats. Huseman, Hatfield och Miles (1987) menar att individer oavsett i 

vilken av ovan tre grupper de är hemmahörande kommer att sträva efter att uppnå vad just de 

själva upplever som rättvisa. Denna strävan mot rättvisa är helt i linje med Adams (1973) 

resonemang med den viktiga skillnaden att Huseman, Hatfield och Miles (1987) menar att vad 

som faktiskt är rättvisa är en subjektiv upplevelse hos individen. 

 

Judge et al. (1998) tar sig an begreppet jobbtillfredsställelse från en annan angreppsvinkel då 

de påvisar att en kärna av inre faktorer hos individen påverkar jobbtillfredsställelse. Dessa 

faktorer är (1) självkänsla, vilket är den mest fundamentala aspekten då det innefattar det 

övergripande värde en individ sätter på sig själv. (2) Själveffektivitet, vilket innebär den 

förmåga en individ har att mobilisera motivation, kognitiva resurser samt faktiskt handlande 

som krävs för att kunna kontrollera händelser och situationer i livet. (3) Kontrollfokus, vilket 

syftar till i vilken grad som individen tror att hen kan kontrollera händelser i sitt liv, eller 

motsatt tror att omgivningen och ödet styr händelser. Den sista aspekten är (4) neuroticism 

vilket fungerar som en motpol till självkänsla då världen beskådas genom en negativ lins och 

individen präglas bland annat av osäkerhet och skuld. Det är alltså den egna 

självuppfattningen som studeras. Det övergripande resultat som Judge et al. (1998) kommer 

fram till är att hur individen värderar sig själv enligt ovan fyra aspekter, har en direkt effekt på 

jobbtillfredsställelsen oavsett vilka attribut själva jobbet har. Upplevelsen av attributen som 

jobbet har påverkas också av självupplevelsen, exempelvis uppfattar en positiv individ 

arbetsuppgifter som mindre autonoma än vad en negativ individ gör. På ett likartat sätt 

uppfattar individer som känner sig själva som viktiga och betydelsefulla även sitt jobb som 

viktigt och betydelsefullt (Judge et al., 1998).  

 

2.3 Motivation 

Det har blivit allt viktigare att värna om människorna inom organisationen och motivation är 

drivkraften som leder en individ att agera i organisationens bästa intresse (Jacobsen & 

Thorsvik, 2010). Intern motivation är individens inre drivkraft till att prestera och p verkas av 
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faktorer s  som viljan till framg ng och strävan till utveckling ( eci   Gagn ,     ).  et 

finns även externa faktorer som belöningar, arbetsförh llanden, arbetsrelationer och 

företagskultur vilka p verkar den anställdes trivsel (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). 

Genom att jobba med motivation och då med både interna samt externa faktorer kan de 

anställdas jobbtillfredsställelse stärkas. 

 

Det finns ett flertal teorier som kan ligga till grund för motivationsarbetet och två av de mest 

centrala presenteras nedan.  

2.3.1 Maslows behovstrappa 

En av de mest centrala teorierna inom motivation är Abraham H. Maslows  “A Theory of 

Human Motivation” fr n 1943. Teorin kallas Maslows behovstrappa eller behovshierarki 

eftersom den ofta illustreras som en pyramid eller trappa för att tydliggöra att individens 

behov kategoriseras och rangordnas efter olika nivåer. Trappan består av fem nivåer vars 

rangordning har stor betydelse eftersom nivåer under måste ha tillfredställts för att individen 

ska kunna klättra till en högre nivå (Jacobsen & Thorsvik, 2010). De fem nivåerna är: (1) 

grundläggande fysiologiska behov som mat, bostad etc., (2) trygghet, (3) gemenskap, (4) 

självkänsla och (5) självförverkligande. Maslow (1943) menar att när ett behov i trappan har 

uppfyllts så kommer individen per automatik att känna en önskan av att försöka tillfredställa 

nästa behov i trappan. 

 

Maslows behovshierarki har fått kritik för att nivåerna är vagt formulerade samt för behovens 

hierarkiska rangordning. En av dem som ställt sig kritisk är McClelland (1955) som menar att 

individen faktiskt kan röra sig fram och tillbaka mellan nivåerna, samt att individens olika 

preferenser och personlighet spelar in i hur behoven rangordnas. Exempelvis kan behovet av 

ökad självkänsla vara viktigare för vissa och prioriteras framför det sociala behovet. Trots 

kritiken har Maslows behovsteori varit central i över femtio år och många forskare har byggt 

vidare på teorin (Jacobsen & Thorsvik, 2010). Jacobsen och Thorsvik (2010) har exempelvis 

tagit Maslows olika behovsnivåer och kopplat dem till konkreta motivationsfaktorer som är 

relevanta på arbetsplatsen. Detta sätt att applicera teorin visar vilka mänskliga behov som blir 

tillfredställda när vissa organisatoriska motivationsfaktorer uppfylls och är central för denna 

studie då motivationsarbetet inom industribranschen står i fokus. 
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Fysiologiska behov  

Det första steget i Maslows behovshierarki är fysiologiska behov och med det menas 

ursprungligen behov som mat, dryck och sömn (Maslow, 1943). Jacobsen och Thorsvik 

(2010) operationaliserar fysiologiska behov till de mest grundläggande motivationsfaktorerna 

i en organisation vilka är lön och arbetstidsbestämmelser. Här har individen ett val i hur 

arbete och fritid balanseras. Med mycket arbete följer högre lön men mindre fritid och vice 

versa. Viktigt i detta sammanhang är även att belöningen, dvs. lönen, måste vara attraktiv för 

individen så att denna utför uppgifter på det sätt som organisationen önskar (Jacobson & 

Thorsvik, 2010). Behovsteorin kan vara underlag för utformningen av belöningssystemet, 

vilket ofta är en kombination av monetära och icke-monetära belöningar (Forslund, 2009).  

 

Trygghetsbehov 

Trygghetsbehovet är behovshierarkins andra nivå och innefattar behov av en grundläggande 

karaktär: säkerhet och tak över huvudet (Maslow, 1943). Jacobsen och Thorsvik (2010) 

operationaliserar nivån till arbetsvillkor i form av fast anställning och en trygg arbetsplats. De 

aspekter som påverkar den anställdes motivation i detta sammanhang rör avtal som finns med 

arbetsgivare och huruvida anställningen upplevs som säker ur den anställdes perspektiv. 

 

Sociala behov 

Det sociala behovet handlar om människans önskan av tillhörighet och relationer med andra 

människor (Maslow, 1943). Jacobsen och Thorsvik (2010) ser detta steg motsvarande behovet 

av samhörighet i en organisation vilket kan vara känslan av gemenskap. Samhörighet i en 

organisation är kopplad till begreppet commitment, vilket innebär att en individ känner sig 

engagerad och identifierar sig med den organisation som individen jobbar för (Forslund, 

2009).  

 

Behov av erkännande 

Behovsteorins fjärde kategori och nivå är behov av erkännande som Jacobsen och Thorsvik 

(2010) operationaliserar som feedback på arbetet. Det viktiga med belöningsteorier är att de 

skiljer mellan reella och symboliska belöningar. Reella belöningar är av materiella ting 

exempelvis höjd lön, bonus, tjänstebil och så vidare. Symboliska belöningar har däremot inget 

penningvärde och kan exempelvis vara beröm, uppmärksamhet och status. Symboliska 

belöningar har ett klart samband till behovet av erkännande (Jacobsen & Thorsvik, 2010). 
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Behov av självförverkligande 

Den femte och högsta hierarkin enligt Maslows behovsteori är behovet av 

självförverkligande. Maslow (1943) menar att individen vill uppnå sin fulla potential. 

Jacobsen och Thorsvik (2010) har operationaliserat detta på ett liknande sätt i form av 

personlig utveckling, befordran och glädje i att prestera samt avancemang till högre nivåer 

och utveckling.  

 

 

Källa: Maslow (1943) “A theory of human motivation” applicerad enligt Jacobsen och 

Thorsvik (2010). 

 

2.3.2 Herzbergs tvåfaktorteori  

Till skillnad från Maslow kom Herzberg, Bernard och Snyderman (1959) i sin studie fram till 

att det finns två olika sorters faktorer som skiljer sig i effekten de har på motivationen. Den 

ena kategorin benämns som motivationsfaktorer och dessa har en positiv effekt på 

motivationen och individens motivation att prestera bra ökar om dessa faktorer är uppfyllda. 

Faktorerna svarar till individens behov av att uppnå sin fulla potential och önskan om 

självförverkelse. Exempel på dessa faktorer är erkännande och beröm för väl genomfört 

arbete, möjligheten till personlig utveckling, avancemang till en högre position inom 

företaget, ökat ansvar samt intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Genom att belöna 

personal med hjälp av dessa faktorer får arbetet mening och individens motivation ökar 

långsiktigt. Motivationsfaktorer är kopplade till den interna motivationen i förhållande till 
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arbetsuppgiften eftersom det är individens inre drivkraft som blir främjad och det skapas en 

positiv attityd hos individen (Herzberg, 1966). Den andra sortens faktorer som Herzberg, 

Mausner och Snyderman (1959) benämner hygienfaktorer är kopplade till den externa 

motivationen i förhållandet till arbetet. Hygienfaktorer skapar ingen långvarig motivation men 

vid avsaknad av dessa skapas det missnöje vilket får en negativ effekt på den anställdas 

trivsel. Faktorerna är kopplade till arbetsförhållanden och exempel är anställningstrygghet, 

lön och andra förmåner, status samt relationer till andra anställda (Herzberg, Bernard & 

Snyderman, 1959). Vid avsaknad av motivationsfaktorer ökar individens känslighet för 

hygienfaktorerna och de hamnar i större fokus hos individen än vad de hade gjort om 

motivationsfaktorer funnits och uppfyllts (Herzberg, 1966).  

 

Även om Herzberg, Bernard och Snyderman (1959) menar att motivationsfaktorer har en 

positiv effekt på både motivationen samt tillfredställelsen så gör Herzberg sju år senare 

ytterligare en distinktion där han menar att det finns två personligheter som skiljer sig i hur de 

reagerar på dessa faktorer. Individer som värdesätter hygienfaktorer så som ökad lön och 

status fokuserar på arbetsmiljön istället för arbetet i sig och deras reaktion blir starkt positiv 

när hygienfaktorer förbättras. Dock är den ökade tillfredställelsen av kort varaktighet och 

organisationer kan inte förlita sig på att dessa individer gör sitt jobb under krisperioder där 

hygienfaktorer är begränsade. Därmed är det inte givet att motivationsfaktorer som 

exempelvis intressanta arbetsuppgifter och erkänd prestation leder till ökad motivation hos 

alla individer (Herzberg, 1987). 

 

Mycket kritik vänder sig mot den delen av teorin som menar att monetära incitament inte har 

någon motiverande effekt på individer. Herzberg reagerar i sin artikel ”One more time: how 

do you motivate employees?” (1987) på kritikerna och gör ett särdrag mellan motivation och 

agerande. Det är möjligt att få anställda att agera på ett önskvärt sätt med hjälp av monetära 

incitament, detta innebär dock inte att de faktiskt är motiverade. Motivation definierar 

Herzberg (1987) som ett internt självladdande batteri vilket innebär att önskan och energin till 

att agera kommer från individens inre. Därmed är det interna drivkrafter och inte externa 

stimulerande incitament, vilket motsvarar hygienfaktorerna, som får individer att vara 

motiverade.     

 

Det finns ett flertal studier som stärker tvåfaktorsteorin, exempelvis Parsons och Broadbrides 

(2006) studie där motivationsfaktorer samt jobbtillfredsställelsen hos chefer för 
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välgörenhetsbutiker undersöks . En del av resultatet visar att hög grad av tillfredställelse är 

kopplad till faktorer som variation och utmaning i jobbet samt graden av kontroll över dagliga 

beslut. De individer som värdesätter faktorer som lön, status och arbetsförhållanden präglas 

däremot av låg grad av tillfredsställelse. 

 

Skillnaden ligger alltså i att den ena arten faktorer främjar jobbtillfredsställelse och 

motivation vid uppfyllnad och den andra leder till jobbmissnöje vid avsaknad. 

Motivationsfaktorer kan enbart ha en positiv eller neutral effekt på motivationen och 

jobbtillfredsställelsen medan hygienfaktorerna enbart har en negativ eller neutral effekt. Detta 

innebär att motsatsen till jobbtillfredsställelse är avsaknad av jobbtillfredsställelse och 

motsatsen till jobbmissnöje är avsaknaden av jobbmissnöje. De två typerna av faktorer är 

således inte motsättningar till varandra utan verkar samtidigt på olika sätt (Herzberg, 1966). 
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2.4 Sammanfattning teoriavsnitt 

Denna studie tar som synes stöd i ett flertal teorier för att kunna uppnå sitt syfte. De teorier 

som berör Generation Y fyller ändamålet att ge en bild av vad forskningen på ett generellt 

plan funnit karaktäriserande om dem som grupp. Övriga teorier som denna studie tar stöd i 

berör motivation och jobbtillfredsställelse och de används i denna studie för att förklara varför 

individer värderar vissa aspekter högre än andra i arbetet. Vidare förklarar dessa teorier vad 

det får för implikationer för individen i fråga om en aspekt är uppfylld eller inte. Denna studie 

intresserar sig för en mängd olika aspekter och dessa kan sammanfattas under ett antal teman. 

I nedan tabell anges fem sådana teman som sammankopplar de olika teorierna som studien tar 

stöd i. Dessa teman används även senare i studiens analysavsnitt. 

 

 
Generation Y Maslow (1943) 

Herzberg (1959, 

1966) 
Locke (1969) 

Adams (1963) och 

Huseman, Hatfield 

& Miles (1987) 

Judge et al. 

(1998) 

Lön och 

lönesättning 

Värderar syftet 

med arbetet och 
fritid högre.  Ett grundläggande 

behov som måste 

uppfyllas innan högre 

behov blir relevanta. 

Extern motivation:  
 

Hygienfaktorer som 

inte skapar någon 
långvarig 

motivation. Vid 

avsaknad av dessa 
skapas det missnöje.  

Diskrepansen 

mellan förväntan 

och utfall styr 
grad av 

tillfredsställelse. 

Individer strävar 
efter rättvisa i 

relation till 

arbetskamrater. 

Individens 

personlighet 

styr huruvida 
hen är 

tillfreds med 

aspekter i 
arbetet eller 

ej. 

Anställning 

Vill ha flexibel 

arbetstid, ej 

intresserad av 
övertid.  

Lagkänsla och 

grupptillhörighet 
Viktigt. 

Berör det sociala 

behovet, individens 

önskan om 
tillhörighet och 

relationer med andra.  

Belyses ej. 

Personlig 

utveckling 

Viktigt, dels i 

generell mening 
och dels i form av 

exempelvis 
befordran. 

Berör 

självförverkligande 
vilket är den högsta 

behovsnivån. 

Intern motivation:  

 

Motivationsfaktorer 
som skapar 

långvarig 

motivation hos 
individen och 

jobbtillfredsställelse 

vid uppfyllnad.  

Belyses ej i 

generella ordalag. 

Vad gäller faktisk 
befordran strävar 

individer efter 
rättvisa i relation till 

arbetskamrater. 

Återkoppling och 

relation till chef 

Viktigt att känna 

sig sedd och få 

feedback. 

Behov av 
erkännande. 

Belyses ej. 

Tabell 1 - Sammanfattning av teorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3 Metod och metodologiska överväganden 

I detta avsnitt presenteras och motiveras de val och ställningstaganden som har gjorts under 

studiens gång. Inledningsvis presenteras och motiveras valet av undersökningsdesign. Vidare 

diskuteras de datainsamlingsmetoder som har använts, vilka är en kvalitativ intervju samt en 

enkätundersökning. 

3.1 Undersökningsdesign 

För att besvara studiens frågeställningar ligger en fallstudie till grund. Metodvalet är en direkt 

konsekvens av att fokus är en specifik bransch; industribranschen, och inte samhället eller 

arbetsmarknaden generellt. Studien har alltså ett idiografiskt synsätt vilket är typiskt då 

fallstudien används som undersökningsdesign (Bryman, 2011). Det ter sig självklart att 

industriföretag inte är en homogen grupp och således går det inte att okritiskt applicera denna 

studies resultat på branschen som helhet. Just bristen på generaliserbarhet är en mycket vanlig 

kritik mot fallstudien (Bryman, 2011). Denna studie bidrar dock med att ge en djupare inblick 

i ett större företag som i flera bemärkelser uppfyller karaktärsdrag som är typiska för 

branschen, som exempelvis låg personalomsättning och anställda utan högre utbildning. Det 

är just i denna djupare inblick som denna studies bidrag ligger eftersom tidigare forskning om 

Generation Y har betraktat generationen som en homogen grupp med en rad övergripande 

karaktärsdrag. Denna studie tar utöver ålder hänsyn till variabler som är typiska på en 

arbetsplats inom industribranschen för att på så sätt avgöra vad industriarbetare från 

Generation Y värdesätter på arbetet och hur de vill bli motiverade. Det är i denna djupare och 

detaljerade inblick som fallstudiens styrka ligger (Bryman, 2011). 

3.2 Undersökningsobjekt 

Denna fallstudie är begränsad till ett industriföretag i Örebro län. Företag A är en grossist och 

agerar således som länk mellan tillverkare och slutkund. Företaget finns på flera platser i 

landet och har över 700 anställda. Anläggningen i Örebro fungerar som lager och på 

arbetarsidan finns cirka 200 anställda. Vidare är deras personalomsättning låga 8 procent, 

vilket är lägre än den genomsnittliga personalomsättningen för branschen som är 12-18 %.  

 

3.3 Datainsamling  

Den empiriska datan har samlats in på två sätt, dels genom en kvalitativ intervju med en utav 

avdelningscheferna på Företag A samt med den HR-ansvarige, och dels genom kvantifierbara 

enkäter som arbetarna har besvarat. Studien består alltså av såväl en kvalitativ som en 
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kvantitativ del vilket är symptomatiskt när fallstudien används eftersom den djupa förståelse 

som eftersträvas blir begränsad med endast kvalitativa eller kvantitativa metoder (Bryman, 

2011). 

3.3.1 Kvalitativ intervju 

För att få kunskap om hur Företag A arbetar för att skapa jobbtillfredsställelse och motivera 

sina anställda samt om hänsyn tas till Generation Y genomfördes en intervju med en utav 

avdelningscheferna och den HR-ansvarige. Intervjun var av det kvalitativa semistrukturerade 

slaget då vår förkunskap om deras arbetsmetoder var obefintlig och således var det 

nödvändigt att skapa förutsättning för ett fritt samtal där riktningen på intervjun initialt var 

obestämd. Detta gjorde även att vi skulle kunna känna av vilka aspekter som 

avdelningschefen och HR-ansvarige upplevde som viktiga, vilket är ett av syftena med den 

kvalitativa intervjun framför andra typer av intervjumetoder (Bryman, 2011). Givet 

intervjuobjektens roller som innebär ansvar för personal förutsatte vi att de besatt en viss 

specialkunskap och det var således för oss viktigt att vara pålästa (Kvale & Brinkmann, 2009) 

gällande teorier om Generation Y, jobbtillfredsställelse och motivation.  

 

Inför intervjun förberedde vi en guide med de teoretiska ämnen vi ville täcka. De akademiska 

forskningsfrågorna formulerades om till ett mer vardagligt språk för att göra samtalet lättsamt 

och spontant (Kvale & Brinkmann, 2009). Vanligtvis inleds en intervju med att syftet med 

intervjun presenteras (Kvale & Brinkmann, 2009) men då vi redan haft kontakt med 

avdelningschefen och HR-ansvarige sedan innan och då presenterat syftet med studien som 

helhet och intervjun som datainsamlingsmetod så avstod vi från detta vid intervjutillfället. 

Istället berättade vi att vi ämnade att spela in intervjun samt att vi efter transkribering avsåg 

att förse dem med intervjumaterialet för att säkerställa att deras svar var korrekt uppfattade. 

Detta kallas respondentvalidering och syftet är att stärka intervjuns och därmed även studiens 

validitet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Den inledande fasen av intervjun var noga planerad då den avgör huruvida respondenterna 

känner sig trygga vilket är en förutsättning för att kunna tala fritt senare i intervjun (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att tillskansa oss nödvändig kunskap ställde vi öppna frågor kring hur 

Företag A idag arbetar med jobbtillfredsställelse och motivation, hur respondenterna tänker 

kring Generation Y i allmänhet samt hur de tror att Generation Y och andra generationer bör 

bemötas för att de ska känna sig tillfreds och motiverade i arbetet. Under intervjuprocessen 
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var vi noga att notera vilka aspekter som respondenterna berörde. Rent praktiskt var det en av 

oss som utförde intervjun medan övriga två aktivt noterade vilka teoretiska ämnen som 

diskuterades. Därefter ställdes relevanta följdfrågor samt frågor om teoretiska aspekter som de 

inte hade nämnt. Här fanns en utmaning att inte göra frågorna alltför specifika trots att de 

teoretiska aspekter vi tog upp är specifika till sin natur. Ett misslyckande av detta leder till att 

intervjun blir ledande till sin karaktär vilket bör undvikas (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 

hanterade problemet genom att utforma följdfrågorna på ett sätt så de teoretiska aspekterna 

inte direkt nämndes utan var istället så öppna som möjligt.  

3.3.2 Enkäter som metod för datainsamling 

Data från arbetarna har samlats in via enkäter. Det finns två huvudsakliga anledningar till 

detta metodval. Det är dels ett mer tidseffektivt sätt för datainsamling i relation till intervjuer 

vilket var viktigt då ett stort antal respondenter var en prioritet. Vidare skapade enkät som 

metod möjlighet att på ett enkelt sätt hantera kvantifierbar data vilket är en nödvändighet då 

syftet med studien är att ur flera aspekter studera skillnader mellan Generation Y och tidigare 

generationer. Detta menar vi bäst uppnås genom enkäter. 

 

En tydlig nackdel med enkäter som ofta påtalas är att respondenterna inte kan få någon hjälp 

att tyda frågor som de inte förstår (Bryman, 2011). För att undkomma detta problem 

genomförde vi flera betatester av enkäten för att säkerställa att frågorna uppfattades på 

önskvärt sätt. Detta skedde genom att vi bad slumpmässigt utvalda personer att besvara 

enkäten. Frågor som vid dessa betatester uppfattades otydliga formulerades om. Ett av de 

större problemen med enkäter är enligt Bryman (2011) ett stort bortfall jämfört med andra 

empiriska datainsamlingsmetoder. Vi undkom detta problem genom att använda Företag A:s 

inarbetade rutiner för enkätundersökningar vilket innebär att enkäterna placeras vid arbetarnas 

arbetsstationer och att de kan svara på dem när tid finns. Enligt avdelningschefen är de 

anställda vana att få svara på enkätundersökningar på arbetet, det är alltså inte någon ny 

process och detta gynnade oss då det sannolikt bidrog till att bortfallet minskade. 

 

Enkäten bestod av tre typer av frågor. Inledningsvis ställs frågor om ålder, kön och civilstatus. 

Syftet med dessa inledande frågor är att studera vilka faktorer som påverkar vilka aspekter 

som arbetarna värdesätter. Ålder är givet denna studies syfte den huvudsakliga variabeln att 

studera men för att se huruvida det finns andra orsaker än ålder till vad arbetarna värderar vill 

vi även veta deras kön samt civilstatus. Dessa variabler betraktas sålunda som 
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kontrollvariabler. Därefter följer tretton påståenden med fem svarsalternativ inom spektrumet 

“h ller helt och h llet med” till “tar helt och h llet avst nd”.  enna utformning av 

svarsalternativ gjorde att vi kunde koda svaren vilket skapade förutsättning för en god analys. 

Alternativet “h ller helt och h llet med “ är kodat “ ” och alternativet “tar helt och h llet 

avst nd” är kodat “1”.  enna kodning används för att medelvärdet för respektive fr ga ska 

kunna räknas ut och presenteras på ett logiskt sätt. Visuellt i enkäten valde vi för dessa 

påståenden en horisontell men förkortad uppställning av svarsalternativen eftersom alla 

påståenden hade samma svarsalternativ. Det främsta syftet med detta är att motverka att 

enkäten upplevs för tät av respondenten (Bryman, 2011). Den tredje och sista delen av 

enkäten bestod av två frågor där den första av dessa är att respondenten ska välja ut de fem 

aspekter utav tretton som de värderar högst och rangordna dem 1-5 där 1 är den aspekt som 

respondenten värderar högst. Den sista frågan i enkäten använder samma aspekter som i 

föregående fråga men där ska respondenten kryssa för vilka av aspekterna som de upplever är 

uppfyllda på sitt nuvarande jobb. Visuellt används för dessa två avslutande frågor en vertikal 

uppställning eftersom det motverkar risken att respondenten rangordnar eller kryssar för fel 

aspekt (Bryman, 2011). 

3.3.3 Urval 

Valet av Företag A som studieobjekt i fallstudien föranleddes av en omsorgsfull 

urvalsprocess. Det primära var att hitta ett företag som i så hög utsträckning som möjligt var 

representant för industribranschen. Kontakt togs i ett tidigt stadium med Företag B men då vi 

blev informerade om att de endast hade en anställd under 30 år så skulle det för oss bli 

omöjligt att göra en studie med Generation Y som fokusgrupp. Samma problem förelåg med 

Företag C. Där fanns förvisso fler yngre anställda men majoriteten av dessa var extrapersonal. 

Det hade varit möjligt att göra en studie med dem men anställningsform hade blivit en 

problematisk variabel att beakta och medfört svårigheter vid en analys av skillnader mellan 

Generation Y och övriga generationer. Företag D valdes även dem bort eftersom de vid tid för 

studien genomgick en omorganisation med varsel om uppsägningar. Att studera dem hade 

medfört en begränsad validitet i studien då rådande varsel om uppsägning sannolikt har en 

stark inverkan i vilka aspekter som anställda värdesätter i sitt arbete. 

 

Valet föll slutligen på Företag A då de har en stor och åldersdiversifierad arbetsstyrka utan hot 

om varsel eller dylikt. I ett inledande skede hade vi ett möte med avdelningschefen och HR-

ansvarige där vi presenterade studiens syfte och hur vi önskade gå tillväga för att samla in 
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empiri. Ett nytt möte bokades därefter in med dem båda där en intervju genomfördes. Att 

intervjua dem båda samtidigt hade en viktig funktion i den bemärkelsen att avdelningschefen i 

sitt arbete är i direktkontakt med arbetarna medan HR-ansvarige har ett mer övergripande 

perspektiv på personalfrågor. De kompletterade således varandra då de har olika perspektiv på 

studiens ämne. 

 

Då intervjun transkriberats gjordes vissa mindre korrigeringar i utformningen av enkäten. 

Denna enkät skickades sedan till avdelningschefen varpå han distribuerade den på olika 

platser på arbetsplatsen. Det framgick vid vårt första möte med avdelningschefen och HR-

ansvarige att de har en inarbetad rutin för enkätundersökningar med de anställda och vi fann 

inget syfte med att ändra något i denna rutin. Ett totalt urval av alla arbetare på Företag A 

användes då 200 enkäter placerades ut, vilket är i paritet med den totala arbetsstyrkan, och vi 

fick tillbaka 84 st besvarade enkäter. Det externa bortfallet var således 116 st. Utav de 

besvarade enkäterna var det 7 st som ej angett ålder och då det är den primära oberoende 

variabeln för denna studie valdes dessa 7 enkäter bort. Detta klassificeras som ett internt 

bortfall. Vidare har vissa respondenter besvarat frågor felaktigt, exempelvis inte rangordnat 

aspekter utan endast kryssat för. Det rör sig om en försumbar andel som har svarat felaktigt 

och svaren för dessa har strukits. Av de 77 st enkäter som används var 29 st besvarade av 

individer tillhörande Generation Y. 12 st var besvarade av en grupp födda mellan 1977 och 

1981, vilka vi benämner “Nästan Generation Y” och  terstoden av enkäterna, vilka var 36 till 

antalet, var besvarade av individer födda innan 1977. 12 av de 77 enkäterna var besvarade av 

kvinnor, 64 av män och 1 ville inte ange köm. För kontrollvariabeln civilstånd var 

svarsfördelningen enligt följande: 23 st singlar, 14 st i ett förhållande, 12 st gift/sambo utan 

barn och 24 st gift/sambo med barn. 

 

Den oberoende variabel som huvudsakligen studeras är ålder och här har ett omsorgsfullt 

beslut fattats som får viktiga implikationer för analysen. Gängse teori om Generation Y 

klassificerar individer födda från 1982 och framåt som tillhörande Generation Y. Detsamma 

gäller för denna studie. I realiteten kan det dock antas att det inte går att dra en distinkt gräns 

som säger att de födda 1981 och 1982 skiljer sig kraftigt i beteendemönster. Utifrån denna 

insikt har denna studie vid analys av den oberoende variabeln ålder valt att bortse från 

individer födda mellan 1977 och 1981. Detta görs utifrån faktumet att den mängd kvantitativ 

data som för oss finns tillgänglig är begränsad och genom att bortse från denna grupp som 
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ligger på gränsen till att tillhöra Generation Y förväntas de skillnader som finns mellan 

Generation Y och övriga att framhävas tydligare. 

3.4 Kvalitet 

Att uppnå hög grad av reliabilitet och validitet är av vikt för att höja en studies kvalitet. 

Reliabilitet rör huruvida studiens resultat blir detsamma om den genomförs på nytt (Bryman, 

2011). Då denna studie lägger stor tyngd vid enkätundersökningen med arbetarna är det 

främst bortfallet som avgör huruvida reliabiliteten är hög eller ej. Utav 200 arbetare på 

Företag A deltog 77 st i enkätundersökningen vilket får anses vara en stor andel. Detta medför 

att om denna studie replikeras på Företag A så bör resultatet bli detsamma.  Om studien 

däremot genomförs på ett annat industriföretag kan resultatet skilja sig även om Företag A är 

representativt för industribranschen. Olika företag har unika egenskaper som påverkar hur 

respondenter i en enkätundersökning svarar vilket väcker frågan huruvida det är meningsfullt 

att försöka generalisera resultatet i vid mening. 

 

En god validitet ytterligare ett krav för att en studie ska nå en hög kvalitet. Det krävs att de 

frågor som ställts i enkäterna och i intervjun är relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009). De teman som intervjun kretsade kring valdes 

utifrån teorier om Generation Y, motivation och jobbtillfredsställelse. Enkätfrågorna 

utformades även dessa utifrån dessa teorier men även utifrån vad som framkom under 

intervjun. Detta var nödvändigt för att få veta hur arbetarna relaterar till de metoder som 

ledningen använder för att skapa jobbtillfredsställelse och motivation. För att uppnå hög 

validitet krävs även att den valda metoden måste vara relevant för att kunna göra en analys 

utifrån den teoribakgrund som angetts. Då denna studies syfte berör såväl arbetarnas 

uppfattningar samt ledningens arbetsmetoder så krävdes såväl en enkätundersökning som en 

intervju. Bryman (2011) diskuterar vikten av intern validitet vilket studerar samband mellan 

variabler. Detta är mycket relevant då denna studie intresserar sig för sambandet mellan 

variabeln ålder och variablerna motivation och jobbtillfredsställelse. För att kontrollera om 

det finns andra variabler än ålder som påverkar har kontrollvariablerna civilstatus och kön 

använts.  
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3.5 Etik 

Bryman (2011) talar om fyra etiska principer. Den första principen är informationskravet som 

säger att innan intervjun bör respondenterna informeras kortfattat om syftet med studien för 

att kunna förbereda sig och känna sig bekväma under intervjun. Detta hanterades naturligt då 

vi för Företag A presenterade studiens syfte och vad deras medverkan skulle innebära innan 

de tog ställning till huruvida de ville deltaga eller ej. Samtyckeskravet är nästa etiska princip 

som Bryman (2011) talar om, vilket innebär att respondenterna samt de som deltog i 

enkätundersökningen själva fick bestämma huruvida de ville deltaga eller ej. Nästa princip är 

konfidentialitetskravet vilket innebär att känsliga uppgifter ska hanteras på ett konfidentiellt 

sätt. I denna studie bad Företag A om att få vara anonyma vilket medförde att denna princip 

hanterades på naturlig väg. Vidare har allt material i form av inspelad intervju raderats samt 

ifyllda enkäter har kasserats. Nyttjandekravet vilket är den fjärde principen innebär att det 

insamlade datamaterialet ej får spridas vidare eller användas i andra studier. Givet ovan är allt 

material från denna studie kasserat.  

 

3.6 Analysmetod och tolkning av insamlad data 

Den insamlade kvalitativa datan bidrar till kunskap om hur ledningen idag arbetar för att 

skapa motivation och jobbtillfredsställelse.  Den insamlade kvantitativa datan bidrar till 

kunskap om hur arbetarna relaterar till ledningens metoder samt vad orsakerna kan vara till 

eventuella skillnader i svar. Denna studie använder sålunda en kombinerad analysmetod där 

frågeställningarna angrips från två infallsvinklar. För att analysera den insamlade datan har 

två typer av analyser gjorts. Dels har varje variabel, exempelvis lön, eget ansvar och 

feedback, analyserats var för sig. Dels har en faktoranalys gjorts för att kunna gruppera 

variabler där respondenter svarat lika. 

3.6.1 Analys på variabelnivå 

Med utgångspunkt i enkätfrågorna till arbetarna och ledningens arbetsmetoder för att skapa 

motivation och jobbtillfredsställelse har ett antal variabler valts ut som analyserats var för sig. 

Vissa av dessa hänger ihop på ett logiskt sätt och i de fallen har de även analyserats 

gemensamt. Ett sådant exempel är variablerna individbedömning och lön. Dessa är starkt 

knutna till varandra då individbedömningen är en viktig faktor vid bestämmande av lönen. 

Det som fokuseras är procentuella skillnader mellan vilka aspekter som Generation Y och 

övriga upplever som viktiga, hur de rangordnar aspekterna och huruvida de upplever dem 
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uppfyllda i arbetet idag. Fynden ställs i relation till teori om Generation Y men även till 

gängse kritik mot teorier om Generation Y. Upptäckterna om vad Generation Y värdesätter 

och vad de anser uppfyllt idag jämförs med ledningens metoder för att skapa 

jobbtillfredsställelse och motivation. För att förklara vilka implikationer upptäckterna får 

används övergripande teorier som förklarar orsaker till jobbtillfredställelse och uppkomst av 

motivation. 

3.6.2 Faktoranalys 

En faktoranalys används i denna studie för att gruppera enkätfrågor där respondenter svarat 

lika. Syftet med detta är att utifrån ett index för respektive faktor skapa ett medelvärde och 

därefter jämföra medelvärdet för respektive index utifrån ålder, vilket är den oberoende 

variabeln som denna studie intresserar sig för. För att kunna ställa detta medelvärde i relation 

till något används även kontrollvariabeln civilstatus. 

Till att börja med har ett KMO-test gjorts för att avgöra huruvida urvalet är tillräckligt stort 

för att tillämpa en faktoranalys. Värdet för testet är 0,761 vilket enligt Sharma (1996) är bra 

då ett värde över 0,6 är tolererbart. Kontentan är således att en faktoranalys är lämplig att 

använda givet den tillgängliga datan. Faktoranalysen utgår från enkätfråga 1-13 och utifrån 

den insamlade datan identifieras tre faktorer där egenvärdet är större än 1.  En varimaxrotation 

har använts för att åstadkomma en tydligare distinktion gällande för vilken faktor respektive 

variabel laddas. Fördelen med varimaxrotation är att varje variabel laddar högre på endast en 

faktor (Sharma, 1996). För att begränsa vilka variabler som ska kopplas till respektive faktor 

har gränsen satts till en laddning på minst 0,6. För den första faktorn hamnade en variabel på 

0,596 och då den är så nära har även den inkluderats. Detta är ett vanligt tröskelvärde att 

använda då variabler som laddar starkare än 0,6 anses högt (Sharma, 1996). Ett undantag har 

dock gjorts och det är för den tredje faktorn där tröskelvärdet har satts till 0,5 eftersom det är 

tre variabler som för den faktorn klart särskiljer sig då övriga variabler laddar faktorn 

påtagligt mindre. Då variablerna utifrån dessa givna tröskelvärden har urskilts från övriga har 

ett reliabilitetstest gjorts huruvida det är lämpligt att kombinera variablerna. Det är alltså tre 

grupper av variabler som kontollerats och samtliga f r ett Cronbach’s Alfavärde p  över  ,7 

vilket anses bra (University of California, 2015). 

Därefter har det gemensamma medelvärdet för de valda variablerna med laddning över 

tröskelvärdet för respektive faktor räknats ut. Utifrån denna data kan sedan medelvärdena 

analyseras med hjälp av de oberoende variablerna. 
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3.7 Metodreflektion 

Då fallstudien används som undersökningsdesign är det viktigt att vara medveten om att det 

medför svårigheter att dra generella slutsatser. Detta gäller även för denna studie då endast ett 

företag har studerats. Att dra generella slutsatser är möjligt men det måste göras med 

försiktighet. De skillnader som denna studie har identifierat skulle vidare bekräftas om samma 

skillnader går att finna på andra företag inom branschen. För att ytterligare stärka att de 

uppmätta skillnaderna faktiskt beror på generationstillhörighet och inte andra faktorer skulle 

användandet av fler kontrollvariabler vara att föredra. För att definitivt kunna bekräfta 

huruvida de uppmätta skillnaderna beror på generationstillhörighet eller ej skulle en studie 

behöva göras under flera år där svarstendenserna för arbetarna ur Generation Y går att följa 

över tid.  etta skulle eliminera faktorn “fas i livet” vilket är den vanligaste kritiken mot teori 

om Generation Y. 

 

Ett metodologiskt övervägande som vi ställdes inför vid datainsamling var hur intervjun 

skulle ske. Vi valde att intervjua avdelningschefen och den HR-ansvarige vid samma tillfälle 

då vi ansåg att de skulle kunna fylla varandras kunskapsluckor på ett effektivt sätt. Det går 

dock att ställa sig kritisk till detta då risken finns att de påverkade varandra samt att de kan ha 

haft motstridiga åsikter som de inte ville yttra framför den andre. Några sådana tecken vid 

intervjun fann vi dock inte varpå vi anser att fördelarna övervägde nackdelarna med att 

intervjua dem samtidigt. 
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4 Empiri  

Denna studies empiri har samlats in genom två metoder. Dels har en kvalitativ intervju med 

avdelningschefen och HR-ansvarige på Företag A ägt rum och dels har det gjorts en 

enkätundersökning med arbetarna på Företag A. Den insamlade datan presenteras i detta 

kapitel. 

4.1 Intervju  

Avdelningschefen på företaget leder tre avdelningar där han ansvarar för personalen, 

arbetsmiljön och budgeten. Den HR-ansvarige stöttar cheferna i alla ärenden som är 

personalrelaterade. Avdelningschefen förklarar att det finns två chefspositioner under honom. 

Den position direkt under är gruppledarna vilka ansvarar för en grupp om ca 20 personer. 

Gruppledarna deltar i medarbetarsamtalen med arbetarna och jobbar halvtid på kontor och 

halvtid ute i verksamheten.  Under gruppledarna i hierarkin finns förstemännen, dessa jobbar 

heltid på golvet och är ledningens direkta länk till arbetarna. 

 

I dagsläget jobbar ungefär 200 arbetare på Företag A och medelåldern är 41 år. Det framgår 

att personalomsättningen är ca 8 %, vilket är mycket lågt. Den vanligaste anställningsformen 

bland arbetarna är tillsvidare heltidsanställning och de har många olika arbetstidsskift i 

verksamheten. De flesta arbetare varierar dock inte skift utan har fasta arbetstider. 

Avdelningschefen menar att anledningen till att de har så många arbetstider är för att kunna 

möta arbetarnas önskemål, även om detta inte gynnar driften. Vidare menar han att det främst 

är önskemålen från de som har jobbat länge på företaget som prioriteras.  

 

4.1.1 Poängsystem 

Företag A lägger stor vikt vid en individbedömning där varje arbetare betygsätts utifrån sex 

olika punkter där både produktiviteten och kvaliteten tas i beaktning men även mjukare 

aspekter som exempelvis hur de agerar i grupp, hur ordning och reda hanteras och vilken 

handlingskraft medarbetarna har. De mjukare måtten har större betydelse och om en 

medarbetare har höga poäng så prioriteras dennes önskemål när arbetstider fördelas. 

Individbedömningen är även lönegrundande. Avdelningschefen menar att detta är ett verktyg 

för att premiera de arbetare som gör ett bra jobb. En anledning till att de mjuka aspekterna 

fokuseras framför de hårda är att det på vissa avdelningar inte finns system som kan mäta 

prestationen i siffror. Det läggs mycket vikt och tid på individbedömningen och det är 
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gruppledaren som i samförstånd med förstemännen gör själva bedömningen. Sedan 

samspråkar gruppledaren med avdelningschefen för att säkerställa att bedömningarna ligger 

på en jämn nivå i hela verksamheten. Avdelningschefen menar att individbedömningen är ett 

viktigt verktyg för att motivera arbetarna. 

4.1.2 Internrekrytering 

Företag A prioriterar internrekrytering framför externrekrytering. Alla tjänster annonseras 

internt i förstahand och det står arbetarna fritt att söka dem. I lagret är typiska sådana tjänster 

gruppledare och försteman. Här finns ett problem i att det är få som söker just dessa tjänster 

och en möjlig orsak menar avdelningschefen är att de historiskt har varit dåliga med att 

kommunicera vikten av denna typ av rekrytering till arbetarna. Vidare har misstänksamheten 

mot dessa tjänster som annonserats internt stärkts av att Företag A tidigare slentrianmässigt 

valt ut anställda som de ansett varit duktiga för att erbjuda den nya rollen. Detta har resulterat 

i en skepticism bland arbetarna för de tjänster som annonserats internt då de har uppfattat det 

som att rekryteringen i själva verket redan är färdig och att annonseringen endast är för syns 

skull. Detta är hur verkligheten har sett ut tidigare men den är nu en annan då tjänster som 

annonseras inte redan är tillsatta och är således föremål att rekrytera till. Avdelningschefen 

och HR-ansvarige har märkt en tydlig skillnad att de tjänster som gruppledare och försteman 

främst söks av det yngre klientelet bland de anställda. Internrekrytering används även av 

Företag A som ett verktyg i att motivera anställda. Exempelvis framhäver den HR-ansvarige 

betydelsen av att tydligöra för arbetarna att företaget kan erbjuda annat än lagerarbete. Om 

cheferna tydligt känner att en arbetare inte trivs med arbetet på lagret är de aktiva med att 

berätta om andra karriärvägar internt och uppmuntra dem att söka andra tjänster. Detta görs 

för att stävja att arbetare inte fortsätter att arbeta på lagret trots att de inte trivs där, dels därför 

att de månar om de anställda och dels därför att det påverkar företagets resultat om 

medarbetare inte är motiverade. 

4.1.3 Arbetsrotation 

Företag A arbetar aktivt med rotation mellan avdelningar vilket är ett relativt nytt fenomen i 

företaget. Syftet med detta är flera, dels vill de riva väggarna mellan avdelningarna eftersom 

de år 2017 ska flytta in i helt nya lokaler. Att arbetarna får en helhetssyn på verksamheten är 

då av vikt. Detta arbete har resulterat i att respektive avdelning är mindre territoriella än 

tidigare d  den generella  sikten var av karaktären “det här är v rt och här vill vi vara”. 

Vidare menar avdelningschefen att arbetsrotation är en del i det kontinuerliga arbetet för att 

göra arbetarna nöjda med sitt arbete och få dem motiverade. Överlag har arbetarna enligt 
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avdelningschefen uppskattat att arbetsrotera även om det finns de som tycker det motsatta. 

Generellt rör det sig då om de som har arbetat på företaget länge och alltid gjort på samma 

sätt, denna grupp ser inte poängen i att prova andra arbetsuppgifter. Överlag har mottagandet 

dock som sagt varit positivt och efterhand som vissa arbetare provat på det har det gett ringar 

på vattnet efter att de har pratat med sina arbetskamrater och delat med sig av sina positiva 

erfarenheter. I vissa perioder har till och med förfrågningar om arbetsrotation varit så stora att 

de inte har kunnat tillgodose allas önskan. 

4.1.4 Eget ansvar och delaktighet 

En gång i månaden hålls det en föreläsning i hörsalen där arbetarna får ta del av övergripande 

information om hur verksamheten har gått men får även chans att vara delaktiga i framtida 

beslut. I den dagliga verksamheten är det gruppledarna som ställer prognoser och mål till 

deras arbetsgrupp för vad som ska göras under dagen. Dessa mål kommuniceras av 

gruppledarna vid ett kort morgonmöte som har karaktären av en dialog där även arbetarna får 

tillfälle att ställa frågor och uttrycka tankar. Därefter fördelar arbetarna arbetsuppgifterna 

själva mellan varandra till skillnad från hur det såg ut för ett och ett halvt år sedan då 

gruppledarna schemalagde och fördelade arbetet. Det har alltså skett en förändring då 

arbetarna nu har mer ansvar i hur arbetet utförs, de får således själva bestämma hur de vill 

jobba för att uppnå gruppmålen. Bara vid enstaka tillfällen går arbetsledningen in och styr vad 

som behöver göras. I rehabsituationer försöker ledningen påverka arbetarens arbetsuppgifter 

så att denne inte överbelastas och i situationer där en arbetare ska komma tillbaka in i arbetet 

styr ledningen denne mot vissa arbetsuppgifter. Bortsett från detta är arbetarna fria i hur de 

lägger upp sitt arbete vilket medför ett ökat eget ansvar. För att ta del av arbetarnas åsikter om 

verksamheten genomförs en gång per år en medarbetarundersökning och denna ligger till 

grund för förändringar.      

4.1.5 Utvecklingsmöjligheter 

Tre gånger per år håller ledarna i ett samtal med arbetarna där punkter tas upp där arbetarna 

har potential till utveckling. Där ställer de tillsammans upp de mål som arbetaren ska jobba 

vidare mot under året. Den HR-ansvarige påpekar att de även ger specialistutbildningar till 

arbetarna. Exempelvis fick alla arbetare nyligen en uppdaterad truckutbildning. En annan 

utbildning är arbete med farligt gods. 
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4.1.6 Aktivt ledarskap 

Avdelningschefen menar att de arbetar med ett aktivt ledarskap inom verksamheten där de 

kontinuerligt utbildar chefer och ledare. Genom detta säkerställs att nödvändig kunskap finns 

för att kunna motivera arbetarna. Detta gäller i synnerhet de chefer som har daglig kontakt 

med arbetarna.  

4.1.7 Trivsel och Gemenskap 

För att skapa en trevlig arbetsmiljö med motiverade arbetare har företaget traditioner där de 

vid lucia har ett luciatåg och bjuder på våfflor vid våffeldagen. Vidare har de minst två fester 

per år för att skapa en gemenskap bland arbetarna. 

4.1.8 Samhället och etik 

Med början för ett år sedan har ledningen jobbat med att ta fram värderingar för företaget 

vilka är: kunden i fokus, viljan att leda och vinna, entreprenörskap, laganda och långsiktighet. 

För att få arbetarna att förstå värderingarna och identifiera sig med dem har cheferna visat upp 

en sketch kring dessa värderingar. Värderingarna är även illustrerade på en rollup där 

arbetarna dagligen blir påminda om dem. HR-ansvarige berättar att företaget i nära framtid 

ska vara med och sponsra ett hållbarhetsprojekt gentemot barn och ungdomar och detta tänker 

de kommunicera ut till arbetarna.      

4.2 Enkäter 

4.2.1 Fråga 1-13 

Nedan tabell anger data från den enkätundersökning som genomförts med arbetarna på 

Företag A. Tabellen anger den procentuella andelen ur varje grupp som ställer sig positiva till 

respektive fråga. Med positiv menas dem som svarat antingen “H ller helt och h llet med” 

eller “H ller delvis med”. Fr gorna är följande: 
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1. Jag tycker om att arbeta i grupp. 

2. Jag vill ha kontinuerlig handledning och tydliga direktiv i mitt arbete. 

3. Jag håller mig kontinuerligt uppdaterad om nya jobbmöjligheter. 

4. Jag vill ha en nära professionell relation till min chef där jag får kontinuerlig individuell feedback. 

5. Jag upplever att min lön är rättvis jämfört med mina arbetskamraters. 

6. Jag upplever att min lön motsvarar min arbetsinsats. 

7. För mig är det viktigt att genom mitt jobb bidra till samhället. 

8. Jag vill ständigt lära mig nya saker och därigenom utöka min kunskap. 

9. Det är viktigt för mig att det i framtiden finns möjlighet till befordran. 

10. Jag upplever att jag får tillräckligt med erkännande av mina chefer för min arbetsinsats. 

11. Jag värdesätter stort eget ansvar och frihet i hur jag arbetar. 

12. Jag drivs av varierande arbetsuppgifter och nya utmaningar. 

13. Jag tycker om och trivs med individuell och konkret bedömning av mina prestationer. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Generation Y 86  59 59 83 21 24 55 93 83 49 82 86 72 
Nästan gen. Y 100  50 42 92 16 8 59 84 84 58 82 75 75 
Övriga 72  61 42 72 45 45 50 72 39 58 78 81 62 

Tabell 2- Attityder till påståenden. 

 

De aspekter som skiljer sig nämnvärt mellan Generation Y och övriga berör lönen samt den 

egna utvecklingen. Vad gäller lönen upplever båda grupperna orättvisa både i relation till 

arbetskamrater och arbetsinsats. Generation Y är dock tydligt mer missnöjda då mindre än en 

av fyra anser att den egna lönen är rättvis i relation till arbetskamraters lön och egen 

arbetsinsats. Detta går att avläsa i fråga fem och sex i tabellen ovan. Generation Y tycks ha en 

större strävan efter att tillskansa sig ny kunskap och vara mer drivna då de värdesätter 

befordran högre än övriga samt håller sig mer uppdaterade om nya jobbmöjligheter. Vad 

gäller variation i arbetsuppgifter och nya utmaningar är skillnaden mellan generationerna 

obetydliga men en överväldigande majoritet ställer sig positiv till det. Vidare finns en skillnad 

mellan generationerna i hur starkt de värderar variation. Av arbetarna ur Generation Y 

instämmer 55 % helt och hållet i att variation är viktigt medan 31 % delvis instämmer. För 

övriga arbetare är svarsfördelningen bland de som ställer sig positiva det motsatta. De 

aspekter som relaterar till den egna utvecklingen går att utläsa ur fråga tre, åtta, nio och tolv. 

 

För övriga teman vilka berör “arbete i grupp”, “relation till chef”, “feedback”, “erkännande av 

chef”, “eget ansvar”, “behov av handledning”, “bedömning av prestationer” samt “företagets 

bidrag till samhället” är skillnaderna mellan generationer betydligt mindre. Nämnvärt är att 

arbetarna i generell mening uttrycker en stark uppskattning om att arbeta i grupp, vilket går att 

utläsa i fråga ett. Detsamma gäller för fråga fyra och elva där en stor majoritet ställer sig 

positiva till vikten av en bra relation till chefen, kontinuerlig individuell feedback och eget 

ansvar i arbetet. Vad gäller den individuella bedömningen ställer sig arbetarna milt positiva. 
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För fråga två, sju och tio vilka berör behov av handledning och direktiv, företagets bidrag till 

samhället och upplevt erkännande från chefer finns inga tydliga tendenser åt endera håll. 

 

Ett fynd som inte går att utläsa från tabellen men som framgår i bilaga 1 är att arbetarna från 

Generation Y har en större tendens att ställa sig helt positiva till påståendena. Generation Y 

har allts  oftare angett “H ller helt och h llet med” medan övriga oftare har angett “H ller 

delvis med”.  etta innebär att för de aspekter där inga skillnader huruvida de olika grupperna 

ställer sig positiva eller ej har identifierats så finns det ändå en skillnad i hur starkt de värderar 

aspekterna. Ett sådant exempel är individbedömning vilket 72 % arbetarna ur Generation Y 

ställer sig positiva till och av dessa är det hela 67 % som uttrycker en stark uppskattning. 

 

4.2.2 Fråga 14 

Tabellen nedan visar hur arbetarna ur Generation Y och övriga har värderat de olika 

aspekterna i relation till varandra. Procenten anger hur många som har angett respektive 

aspekt bland de fem viktigaste. 

Generation Y  Övriga arbetare 

1. Bra arbetstider 88 %  1. En fast anställning 90 % 

2. En fast anställning 68 %  2. Bra arbetstider 80 % 

2. Personlig utveckling 68 %  3. Hög lön 62 % 

4. Hög lön 60 %  4. Stort eget ansvar 52 % 

5. Stort eget ansvar 40 %  5. Flexibla arbetstider 49 % 

6. Varierande arbetsuppgifter 36 %  6. Bra relation till närmaste chef 48 % 

7. Flexibla arbetstider 32 %  7. Varierande arbetsuppgifter 45 % 

8. Möjlighet till befordran 28 %  8. Stark lagkänsla 31 % 

9. Bra relation till närmaste chef 24 %  9. Personlig utveckling 24 % 

9. Stark lagkänsla 24 %  10. Förmåner 7 % 

11. Förmåner 16 %  10. Möjlighet till befordran 7 % 

12. Individuell feedback 12 %  12. Företagets bidrag till samhället 3 % 

13. Företagets bidrag till samhället 4 %  13. Individuell feedback 0 % 

Tabell 3 – Rangordning av aspekter i förhållande till varandra. 
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Tabell 3 visar att aspekterna “bra arbetstider”, “fast anställning”, “hög lön” och “eget ansvar” 

återfinns bland de fem vanligaste hos både Generation Y och övriga arbetare. Det som skiljer 

är att “personlig utveckling”  terfinns bland de fem mest valda hos Generation Y medan 

“flexibla arbetstider” finns där istället hos övriga.  

 

En av de mest iögonfallande skillnaderna är att hela 68 % av arbetarna ur Generation Y har 

“personlig utveckling” som en av de fem viktigaste aspekterna och  4 % har den som den 

absolut viktigaste aspekten. Bland övriga arbetare är det endast  4 % som har “personlig 

utveckling” bland de fem viktigaste och 1  % som har den som den viktigaste. Samma 

mönster gäller för aspekten “möjlighet till befordran” där  8 % av arbetarna ur Generation Y 

men endast 7 % av övriga arbetare anger det som en av de fem viktigaste aspekterna. För 

aspekterna “relation till chef” och “fast anställning” är det istället betydligt fler bland övriga 

arbetare som placerat dem bland de fem viktigaste. Exempelvis är det 68 % av arbetarna ur 

Generation Y som har “fast anställning” topp fem medan 9  % av övriga arbetare har det.  et 

som inte framgår av tabellen men som vidare belyser denna skillnad är att hela 62 % av övriga 

arbetare och 36 % av Generation Y valde “fast anställning” som den viktigaste aspekten. 

Något som heller inte framgår är att det är en större andel av Generation Y som värderar 

“lagkänsla” som en av de tre viktigaste aspekterna medan andelen är större sett till topp fem 

för övriga arbetare. 

4.2.3 Fråga 15 

Nedan tabell åskådliggör hur många av arbetarna ur Generation Y och övriga som anser att 

följande aspekter är uppfyllda i arbetet idag. Alla aspekter förutom fast anställning är 

subjektiva upplevelser. 
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Generation Y  Övriga arbetare 

1. Förmåner 67 %  1. En fast anställning 91 % 

1. En fast anställning 67 %  2. Bra arbetstider 74 % 

3. Flexibel arbetstid 63 %  3. Stort eget ansvar 54 % 

3. Bra relation till närmaste chef 63 %  4. Flexibel arbetstid 51 % 

5. Personlig utveckling 52 %  5. Bra relation till närmaste chef 49 % 

5. Stark lagkänsla 52 %  5. Stark lagkänsla 49 % 

5. Individuell feedback 52 %  7. Personlig utveckling 34 % 

8. Bra arbetstider 48 %  8. Varierande uppgifter 33 % 

9. Bra lön 44 %  9. Förmåner 29 % 

10. Stort eget ansvar 41 %  10. Individuell feedback 26 % 

10. Varierande uppgifter 41 %  11. Bra lön 23 % 

12. Möjlighet till befordran 22 %  12. Företagets bidrag till samhället 17 % 

13. Företagets bidrag till samhället 15 %  13. Möjlighet till befordran 9 % 

Tabell 4 – Uppfyllda aspekter i arbetet. 

Ett flertal skillnader mellan Generation Y och övriga går enligt ovan tabell att identifiera. 

”Fast anställning” vilket är den enda objektiva aspekten anger 67 % av Generation Y som 

uppfyllt medan 91 % av övriga arbetare gör det. Bland de subjektiva upplevelserna sticker 

aspekten ”bra arbetstider” ut där 48 % av arbetarna ur Generation Y anger det som uppfyllt 

medan 74 % av övriga arbetare anser detta vara uppfyllt. En annan stor skillnad är att 

Generation Y upplever behovet individuell feedback tillgodosett i större utsträckning än 

övriga arbetare. Vidare har en tydlig majoritet av arbetarna ur Generation Y nämnt förmåner 

som en uppfylld aspekt på arbetsplatsen medan enbart 29 % av de övriga har gjort det. 

Aspekter som inte anses vara uppfyllda av många ur vare sig Generation Y eller övriga 

arbetare är ”möjlighet till befordran” och ”företagets bidrag till samhället”. ”Bra lön” är en 

aspekt som många anser som inte uppfylld, dock är det fler från övriga generationer som 

anser att de inte har en bra lön.  Ytterligare en observation är att Generation Y generellt har 

angett att fler aspekter är uppfyllda jämfört med övriga arbetare. 
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5 Analys  

Följande analyskapitel består av två delar, först en analys på variabelnivå och därefter på 

gruppnivå vilken tar sin utgång i en faktoranalys. 

5.1 Analys på variabelnivå 

I denna första analysdel studeras varje variabel, som exempelvis lön, eget ansvar och 

feedback, var för sig. Hur arbetarna har svarat i enkäten ställs i relation till ledningens 

arbetsmetoder, teori om Generation Y och teorier om jobbtillfredsställelse och motivation. 

5.1.1 Lön och Lönesättning 

Företag A använder en modell för individuell lönesättning som tar sin grund i tre årliga samtal 

med varje individ. Vid dessa samtal kommuniceras den individbedömning som gruppledaren 

tagit fram. För att säkerställa en rättvis lön bland arbetarna samspråkar de olika gruppledarna 

med varandra för att bedömningen ska ligga på en jämn nivå i hela verksamheten. Ledningen 

lyckas genom sin modell för lönesättning ge individerna en personlig och konkret bild av 

deras prestationer och genom detta system kan individen påverka sin löneutveckling (Martin, 

2006). Detta är något som uppskattas av den totala arbetsstyrkan då 72 % hävdar att de trivs 

med individuell bedömning av sina prestationer. Några generationsskillnader huruvida det 

uppskattas eller ej går inte att identifiera, däremot är det tydligt att Generation Y visar en 

starkare uppskattning än övriga generationer. Detta är ett förväntat resultat enligt Twenge 

(2010) m.fl. som menar att Generation Y utmärker sig i relation till andra generationer i den 

bemärkelse att de värdesätter att bli sedda som individer på arbetsplatsen och premierade för 

sina individuella insatser. Det är dock osäkert huruvida ledningens individbedömning med 

tillhörande poängsystem faktiskt är utformat på ett korrekt sätt då endast 31 % av 

arbetsstyrkan upplever att deras lön är rättvis jämförd med sina kollegor. Detsamma gäller för 

lönen i relation till arbetsinsats där 31 % upplever att de har en lön som motsvarar 

arbetsinsats. Här finns en tydlig skillnad mellan generationerna då Generation Y utmärker sig 

som tydligt mer missnöjda med sin lön såväl i relation till medarbetare som egen arbetsinsats. 

En möjlig orsak till detta är den större grad av självförtroende som Generation Y besitter 

jämfört med andra generationer (Twenge & Campbell, 2008; Wong et al., 2008) och att detta 

då resulterar i att de upplever att de arbetar hårdare och bättre än andra samt i relation till lön. 

Huruvida de faktiskt gör det eller ej framgår inte i denna studie men det faktum att de 

upplever sin lönenivå som undermålig i relation till kollegor och prestation indikerar att det 

finns en diskrepans mellan ledningens individuella poängsystem och Generation Y:s 
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uppfattning av sina prestationer. Att motverka denna diskrepans genom att höja lönen kan te 

sig orimligt och inte heller önskvärt då det enligt Herzberg (1968) finns en risk med att 

använda sig av löneutveckling som ett motivationsverktyg då arbetarna kommer att efterfråga 

en ständig ökning av lönen vilket i sig inte leder till ökad motivation. Faktumet att en stor 

majoritet värdesätter hög lön framför andra faktorer innebär enligt Herzberg (1966) att de 

klassas till den personlighetsgrupp som lägger vikt vid hygienfaktorer. Det är gynnsamt för 

Företag A att få dessa personer att uppmärksamma och fokusera på motivationsfaktorer 

istället för att därigenom säkerställa att de presterar bra under dåliga tider då löneutvecklingen 

och förmåner begränsas. 

 

Den upplevda ojämvikt mellan lön och prestationer är en faktor som kan ligga till grund för 

ett flertal negativa konsekvenser. Det kan resultera i en strävan mot att uppnå jämvikt 

(Adams, 1973) och då arbetarna från Generation Y på Företag A upplever att de presterar 

bättre än vad lönen motsvarar så är arbetarnas medel för att uppnå jämvikt att sänka sin 

arbetsinsats och därmed prestera sämre. Utifrån Huseman, Hatfield och Miles (1987) 

utveckling av Adams (1973) teori skulle en möjlighet kunna vara att Generation Y överlag 

strävar efter en upplevd rättvisa som faktiskt inte är jämvikt utan att de förväntar sig att bli 

överbelönade för sina insatser. Detta antagande stärks vidare av Twenge och Campbell (2008) 

som menar att Generation Y har personlighetsdrag som i vissa aspekter kan tolkas som 

narcissistiska samt att de har en dålig självbild. Detta belyser vikten av att ledningens modell 

för individuell lönesättning är utformad på ett sätt som skapar en upplevd rättvisa eftersom det 

är den subjektiva och inte objektiva rättvisan för individen som skapar endera tillfredsställelse 

eller missnöje. Ytterligare en negativ konsekvens av upplevelsen av orättvis lön är att ett 

generellt missnöje mot arbetet kan uppkomma (Herzberg, 1987). Detta missnöje stärks 

ytterligare om det är en aspekt som värderas högt i relation till andra (Locke, 1969). I denna 

studie är detta relevant då 60 % av arbetarna ur Generation Y på Företag A placerar ”hög lön” 

som en av de fem viktigaste aspekter och det är bara två aspekter som värderas högre vilka är 

”fast anställning” och ”bra arbetstider”. Viktigt att poängtera är att Generation Y i högre grad 

än övriga upplever att aspekten “bra lön” är uppfylld. 44 % av Generation Y upplever att de 

har en bra lön medan endast 23 % av övriga arbetare gör det. Det är alltså relativt låga siffror 

för båda grupper men ändå en tydlig skillnad generationerna emellan. Slutsatsen är således att 

Generation Y trots att de är mer nöjda än övriga arbetare gällande lönen så är de ändå mer 

benägna än övriga att aktivt jämföra lönen i relation till andra och den egna arbetsinsatsen. En 

förklaring till att Generation Y är mer nöjda med lönenivån är att de inte har varit ute på 
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arbetsmarknaden lika länge som övriga arbetare och därmed inte kräver en lika hög lön. Med 

denna insikt kan sålunda vilket skede i livet som individer befinner sig i påverka vilka krav de 

har på lön och i förlängningen vad som karaktäriserar dem som grupp (Wong et al., 2008; 

Appelbaum et al., 2004; Real, Mitnick & Maloney, 2010 och Deal, Altman & Rogelberg, 

2010). Det faktum att arbetarna inte i full utsträckning är nöjda med sin lön och vidare stärkt 

av att det för dem är en viktig aspekt är problematiskt då det enligt Maslow (1943) krävs att 

lönebehovet är uppfyllt för att kunna nå högre mål som personlig utveckling och 

självförverkligande. En implikation av detta är att det arbete som ledningen gör för att främja 

personlig utveckling och dylikt inte uppnår den potentiella effekt som det skulle om 

lönebehovet var uppfyllt.   

5.1.2 Anställning 

På Företag A har den övervägande majoriteten en fast anställning. Detta är något som 

prioriteras högt av de anställda då 36 % av arbetarna från Generation Y och 62 % av övriga 

arbetare rangordnat ”fast anställning” som den viktigaste aspekten i arbetet. Detta är inte 

förvånande eftersom fast anställning är ett grundläggande behov som enligt Maslow (1943) 

måste uppfyllas för att andra behov ska bli relevanta för individen. En möjlig orsak till att 

arbetarna ur Generation Y i relation till övriga arbetare värderar ”fast anställning” lägre är att 

de är uppvuxna med många valmöjligheter (Twenge & Campbell, 2008) och att de då 

upplever sig låsta till arbetet med en fast anställning. En annan möjlighet till denna studies 

fynd i frågan är att likt Wong et al. (2008) argumenterar så ligger fasen i livet till grund för 

skillnaden. Exempelvis ter det sig rimligt att individer med barn lägger större vikt vid 

trygghetsbehov som fast anställning. 

 

Varje avdelning har på Företag A två till fyra olika arbetsskift men varje anställd har oftast 

fasta arbetstider och varierar således inte skift. Avdelningschefen upplever att arbetstider är 

den fråga som diskuteras mest bland arbetarna och en följd är att cheferna ofta får önskemål 

från arbetarna om att byta arbetstider. De yngre upplevs mer villiga att arbeta kvällstid vilket 

innebär högre lön och detta förklarar avdelningschefen med att de är mer flexibla än de äldre. 

Denna studie visar att Generation Y i större utsträckning än övriga arbetare anser att aspekten 

“bra arbetstider” inte är uppfylld i arbetet. 48 % av arbetarna ur Generation Y anser att de har 

bra arbetstider medan 74 % av övriga arbetare anser att de har det. Huruvida detta beror på att 

Generation Y är mer krävande och känsliga än övriga eller om det beror på att de medvetet 

har valt sämre arbetstider för att få en högre lön framgår inte i denna studie. På Företag A är 
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det de som arbetat längst som får företräde att välja arbetstider medan övriga blir tilldelade 

arbetstider. Detta i kombination med att Generation Y i större utsträckning än övriga 

rangordnar “bra arbetstider” som en av de fem viktigaste aspekterna i arbetet är goda 

argument för att Generation Y de facto vill ha bättre arbetstider. Denna studie visar alltså 

precis som Twenge och Campbell (2008) att Generation Y i stor utsträckning värderar ”bra 

arbetstider” högt. Då det samtidigt är relativt få ur Generation Y på Företag A som anser att 

de har bra arbetstider idag så finns det sålunda en negativ diskrepans mellan förväntan och 

utfall vilket enligt Locke (1969) skapar jobbmissnöje. Detta fynd kan te sig dramatiskt men ur 

en motivationssynvinkel är arbetstider en hygienfaktor som inte ökar motivationen (Herzberg, 

Bernard & Snyderman, 1959). Behovet bör således tillgodoses endast till en nivå så att 

arbetarna inte känner missnöje eftersom det finns en koppling mellan missnöje och 

uppsägning (Mobley, 1977). 

 

5.1.3 Lagkänsla och grupptillhörighet 

På de olika avdelningarna ställer cheferna dagligen upp gruppmål och då gruppen själv får 

bestämma hur målen ska nås så finns förutsättning för att stärka lagkänslan i gruppen. Detta 

uppskattas av de flesta men Generation Y sticker ut då hela 86 % ställer sig positiva till att 

arbeta i grupp medan samma siffra för övriga arbetare är 72 %. Detta är ett förväntat resultat 

då Martin (2006) har påvisat att Generation Y i större utsträckning än övriga är lagspelare 

snarare än individualister och uppskattar gruppaktiviteter. En observation som är 

förvånansvärd är dock att det är fler ur Generation Y än övriga på Företag A som inte har valt 

lagkänsla som en av de fem viktigaste aspekterna i arbetet. Det är däremot fler ur Generation 

Y som har valt lagkänsla som en av de tre viktigaste aspekterna. Denna studies fynd i frågan 

är således aningen tvetydigt huruvida lagkänsla faktiskt är viktigare för Generation Y än för 

övriga. Det som däremot går att konstatera är att hälften av arbetarna ur såväl Generation Y 

som övriga anser att de har god lagkänsla på arbetsplatsen. Givet att ledningen prioriterar att 

stärka lagkänslan högt får detta anses som ett dåligt resultat. En möjlig förklaring är att 

arbetarna inte kan se sin del i det större sammanhanget. Detta styrks av avdelningschefen på 

Företag A som menar att det historiskt har varit en tydlig uppdelning mellan avdelningarna 

där arbetarna haft dålig insyn i annat än sin egen avdelning. Företag A ämnar förbättra detta 

genom att riva väggarna vilket sannolikt bör få en positiv inverkan på lagkänslan. Att 

åstadkomma en förbättring är av vikt då en känsla av gemenskap inom företaget leder till att 

arbetarna identifierar sig med företaget de jobbar på och blir mera engagerade i det dagliga 
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arbetet (Forslund, 2009). Ett annat sätt än att riva väggarna internt och därigenom skapa 

lagkänsla och identitet är att företaget verkar för ett bättre samhälle. På så sätt kan arbetarna 

finna en gemenskap som de förenas kring. Detta är en aspekt Generation Y enligt Twenge och 

Campbell (2008) värdesätter högt men denna studie kan inte stöda tesen fullt ut. Dryga häften 

av arbetarna på Företag A anser att företagets bidrag till samhället är viktigt men några 

generationsskillnader går ej att identifiera. Det är även mycket tydligt att det inte är en aspekt 

som prioriteras av arbetarna då mindre än 5 % för såväl Generation Y som övriga värderar det 

som en av de fem viktigaste aspekterna. Endast 15 % av arbetarna ur Generation Y och 17 % 

av övriga arbetare anser att företaget idag bidrar till samhället på ett fullgott sätt vilket är 

aningen förvånande då Företag A idag faktiskt arbetar med ett hållbarhetsprojekt riktat mot 

barn och ungdomar. Detta kommuniceras enligt avdelningschef och HR-ansvarig ut till de 

anställda men eftersom så få av arbetarna faktiskt anser att det är en aspekt som är uppfylld så 

är denna kommunikation sannolikt bristfällig. 

 

Ett annat sätt för att skapa gemenskap som Företag A använder sig av är att visa att de bryr sig 

om arbetarna genom att exempelvis alltid bjuda på våfflor på våffeldagen, anordna luciatåg 

med tillhörande fika och så vidare. Avdelningschefen menar att denna typ av belöning har 

överanvänts så till den grad att det inte bidrar till något positivt när det sker utan endast 

negativitet vid avsaknad. Detta visar tydligt att denna typ av genväg för att skapa motivation 

inte fungerar vilket bekräftas vidare av Herzberg (1966) som menar att hygienfaktorer inte 

kan skapa motivation utan uppmärksammas enbart om de inte uppfylls och bidrar då till 

missnöje. 

5.1.4 Personlig utveckling 

Företag A använder sig av internrekrytering som ett verktyg för att motivera de anställda. 

Genom att arbetarna får förtur att söka högre positioner inom företaget skapas förutsättningar 

för att kunna tillgodose deras behov av självförverkligande (Maslow, 1943). Nästan alla 

respondenter ur Generation Y, 83 %, lägger stor vikt vid att det finns möjlighet till befordran 

inom företaget vilket stämmer överens med ledningens uppfattning om att det främst är de 

yngre som söker till tjänsterna som gruppledare eller förstemän. Detta skiljer sig starkt från 

hur de från övriga generationer värderar möjlighet till befordran. Här är det enbart 39 % som 

värdesätter möjligheten till befordran. Detta stärker teorin om att Generation Y förväntar sig 

göra en snabb karriär, de vill ha ansvar samt vill utvecklas i sin arbetsroll (Martin 2006; Wong 

et al. 2008). Det finns dock en problematik i att fler än fyra av fem individer från Generation 
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Y betonar vikten av möjlighet till befordran då det de facto är orimligt att alla kan bli 

befordrade i framtiden. Dessa individer har alltså en förväntan som omöjligt kan resultera i ett 

positivt utfall för samtliga och det är då jobbmissnöje skapas (Locke, 1969). Att hävda att 

samtliga som inte får sin förväntan uppfylld blir missnöjda är dock att hårddra Lockes (1969) 

teori alltför mycket . I realiteten är det alltid flera aspekter som samverkar med varandra och 

om aspekter som för individen är viktigare än befordran så kan jobbtillfredsställelse skapas 

om dessa andra aspekter uppfylls trots att de inte blir befordrade. Av vikt är således att 

identifiera hur arbetarna ur Generation Y prioriterar möjlighet till befordran i relation till 

andra aspekter. I detta perspektiv visar denna studie att det kommer långt ned på 

prioriteringslistan då hela 72 % rangordnar möjlighet till befordran utanför de fem viktigaste 

aspekterna. Att majoriteten av de som vill bli befordrade inte kommer att kunna bli det 

medför för Företag A således inga större problem då det finns andra aspekter som värderas 

klart högre. Exempelvis har arbetarna ur Generation Y svarat att personlig utveckling i 

relation till andra aspekter prioriteras mycket högt, hela 24 % har valt det som den viktigaste 

aspekten. Detta är procentuellt mer än dubbelt så mycket som för övriga generationer. Vidare 

är det 93 % av arbetarna ur Generation Y som värdesätter vikten av att lära sig nya saker och 

därigenom utvecklas. Konsensus är således att befordring i sig inte nödvändigtvis behöver 

prioriteras av ledningen som metod för att motivera men någon form av personlig utveckling 

är av vikt att arbeta med för att arbetarna ur Generation Y ska känna sig nöjda med arbetet. 

Detta är en aspekt som svarar till individens behov av att uppnå ens fulla potential och önskan 

om självförverkelse (Maslow, 1943). Personlig utveckling är även vad Herzberg (1966) 

benämner en motivationsfaktor och då den interna motivationen blir främjad leder det till att 

arbetarna får en inre drivkraft till att prestera bra. Ett sätt som ledningen på Företag A idag 

jobbar med personlig utveckling är att förnya arbetarnas truckutbildning. Därigenom får 

arbetarna nya grundförutsättningar till att lyckas bättre i arbetet samt utvecklas i deras 

kunskaper och enligt Herzberg (1966) leder detta till ökad motivation och 

jobbtillfredsställelse. Vid ett misslyckande från ledningens sida att främja Generation Y:s 

krav om personlig utveckling finns förutom bristande motivation ytterligare risker. Från 

tidigare studier (Twenge 2010; Wong et al. 2008) framgår det att Generation Y är mer 

benägna att byta jobb och att det anses som en naturlig del i arbetslivet. Denna studie 

bekräftar detta då hela 59 % av de yngre kontinuerligt håller sig uppdaterade om nya 

jobbmöjligheter och bland övriga arbetare är det 42 % som ser sig omkring efter nya jobb. 

Finns det begränsad möjlighet till personlig utveckling inom företaget är risken stor att 

arbetarna upplever minskad jobbtillfredsställelse (Herzberg, 1966) vilket i sin tur är en faktor 
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som leder till att arbetarna i större utsträckning ser sig om efter nya jobbalternativ (Mobley, 

1977).  

5.1.5 Återkoppling och relation till chef 

Den tydligaste metoden för feedback och återkoppling till arbetarna som ledningen använder 

är redan nämnda individbedömning. Som diskuterats tidigare lägger detta grund för den 

individuella lönesättningen men det är inte det enda syftet med individbedömningen. 

Ledningen beskriver dessa möten som utvecklingssamtal där diskussioner förs kring vad som 

fungerat bra sedan det senaste mötet och vad som kan förbättras. Detta innebär att varje möte 

inte är en isolerad händelse utan de präglas av återkoppling till diskussioner som förts tidigare 

och får då prägeln av en ständigt pågående process. 73 % av arbetarna ur Generation Y ställer 

sig positiva till att få denna individuella bedömning och av dessa är det 67 % som uttrycker en 

stark uppskattning. Detta är förväntat då Twenge och Campbell (2008) har påvisat att 

Generation Y har ett starkt bekräftelsebehov, krav på kontinuerlig feedback och vill få beröm 

för goda prestationer. Att ge beröm och uppmärksamma goda prestationer är exempel på 

symboliska belöningar och kan kopplas till vad Maslow (1943) benämner behovet av 

erkännande (Jacobsen & Thorsvik, 2010). I kontrast till att premiera bra arbete med hög lön är 

detta ett kostnadseffektivt sätt att skapa tillfredställelse och motivation hos arbetarna.   

 

En viktig aspekt för att feedbacken ska ge önskad effekt är en god relation mellan ledare och 

arbetare. Företag A jobbar aktivt på flera sätt för att stärka denna relation, ett exempel är att 

uppmärksamma arbetare som belastas hårt fysiskt av arbetet. I sådana situationer försöker 

cheferna hitta andra arbetsuppgifter åt den anställde. Ett annat sätt som Företag A arbetar för 

att stärka relationen är att cheferna får kontinuerlig utbildning i ett aktivt ledarskap. 63 % av 

arbetarna ur Generation Y anser att de idag har en god relation till närmaste chef men endast 

24 % anser att det är en aspekt som är bland de fem viktigaste vid en rangordning. Att det är 

så stor andel som inte prioriterar detta högre är förvånande då Twenge och Campbell (2008) 

har påvisat att Generation Y värdesätter relationen till chefen högre än tidigare generationer. 

Så är inte är fallet på Företag A då 48 % av arbetarna från övriga generationer värderar 

relation till chefen som en av de fem viktigaste aspekterna men endast 49 % anser att de idag 

har en bra relation till närmaste chef. Det är alltså fler av de yngre som anser sig ha en bra 

relation till närmaste chef vilket kan bero på ett de är mer framåt och inte rädda att ta för sig. 

Detta bekräftas såväl av avdelningschefen som av studier om Generation Y (Twenge & 

Campbell 2008, Wong et al. 2008). En annan möjlig orsak till att Generation Y i högre 
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utsträckning än övriga anser att de har en god relation till chefen är att cheferna på Företag A 

får kontinuerlig utbildning i att utveckla sitt ledarskap. Detta är av vikt för att tillfredsställa 

Generation Y då de har höga förväntningar på sina chefer (Twenge och Campbell 2008; 

Wong et al. 2008) och givet att Generation Y i större utsträckning än övriga generationer 

faktiskt är nöjda visar att diskrepansen mellan förväntan och utfall är lägre för dem än för 

övriga generationer. Enligt Locke (1969) innebär detta att förutsättning för 

jobbtillfredsställelse finns. 

 

Den goda relationen till närmaste chef leder till att de yngre sannolikt är mera mottagliga för 

feedback, i större utsträckning får förutsättning till att utvecklas och därmed motiveras. Att 

hävda att stadiet i livet ligger till grund för generationsskillnader vilket Wong et al. (2008) 

menar stämmer således inte i denna aspekt. Ett förväntat utfall utifrån det perspektivet är att 

de äldre har en bättre relation till cheferna då de har haft längre tid på sig att bygga relationen 

eftersom den äldre generationen sannolikt också har arbetat på arbetsplatsen längre. 

5.1.6 Variation i arbetet och eget ansvar 

Företag A använder metoder på olika nivåer för att skapa variation i arbetet för de anställda. 

Dels uppmuntrar de rotation mellan avdelningar och detta är något som värdesätts högt av 

arbetarna då hela 82 % ställer sig positiva till vikten av variation i arbetet. Skillnaden som går 

att identifiera mellan generationerna är att Generation Y visar ett starkare behov av variation 

då 55 % helt och hållet instämmer i att variation är viktigt medan endast 31 % delvis 

instämmer. Företag A ger även arbetarna mycket eget ansvar i det dagliga arbetet då de varje 

morgon kommunicerar ett övergripande mål för vad som ska uppnås och sedan är det upp till 

arbetarna själva att fördela arbetet på ett sätt så att målet blir uppnått. Svarstendensen hos 

respondenterna för frågan hur de ställer sig till vikten av stort eget ansvar är i grova mått 

samma som för frågan gällande variation, det vill säga starkt positivt. Skillnaden är att de som 

ej tillhör Generation Y ställer sig mer positiva än Generation Y. Detta är anmärkningsvärt då 

Twenge och Campbell (2008) m.fl. har påvisat att Generation Y värderar eget ansvar högre än 

övriga generationer. En möjlig förklaring till att denna studie inte ger stöd för detta är att de 

på Företag A som inte tillhör Generation Y har arbetat där längre och som en konsekvens 

känner sig mer trygga och bekväma i att ta ett stort eget ansvar. Denna studie kan inte 

bekräfta detta men det går att argumentera att det förefaller sannolikt och således ger denna 

studie stöd till Wong et al. (2008) som hävdar att fas i livet påverkar beteende och vad som 

värdesätts snarare än generationstillhörighet. Svarstendenserna hos Generation Y gällande 
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variation i arbetet och eget ansvar är väldigt lika varandra vilket visar att det är aspekter som 

ligger nära varandra. 60 % upplever att de i arbetet idag inte får behoven uppfyllda. Detta är 

viktigt att belysa då det får implikationer för hur starkt andra aspekter värderas hos dem. 

Herzberg (1966) belyser denna problematik på ett tydligt sätt och då han menar att 

avsaknaden av motivationsfaktorer, vilket eget ansvar och variation i arbetet är exempel på, 

leder till ökad känslighet för hygienfaktorer som exempelvis lön.  

5.2 Faktoranalys 

Denna faktoranalys fungerar som en sammanställning av tidigare resonemang samt för att ur 

en annan synvinkel försöka identifiera bakomliggande orsaker till hur arbetarna värderar de 

olika aspekterna i arbetet. Faktoranalysen utgår från enkätfråga 1-13 och tre kategorier av 

frågor med bakomliggande faktorer kan identifieras. Nedan presenteras vilka aspekter som 

hör till respektive kategori. 

Grupp 1: Individer med driv som 

vill framåt och vill ha mycket 

eget ansvar. 

Grupp 2: Individer som tydligt 

vill veta vad de ska göra, vill bli 

bedömda och få feedback. 

Grupp 3: Individer som är 

missnöjda med lön i relation till 

kollegor och egen arbetsinsats 

upplever också att de inte får ett 

tillräckligt erkännande från 

chefen. 

Denna grupp värdesätter högt 

eget ansvar i arbetet, varierande 

arbetsuppgifter och nya 

utmaningar och är på ständig 

jakt efter att lära sig nya saker 

för att därigenom öka sin 

kunskap. Att det i framtiden 

finns möjlighet till befordran är 

viktigt för dem och de 

uppmärksammar 

arbetsmarknaden ifall nya 

jobbmöjligheter skulle dyka upp. 

Denna grupp vill ha tydlig och 

kontinuerlig handledning i sitt 

arbete för att få direktiv att 

arbeta efter. Feedback med och 

en bra relation till chefen är 

viktigt och de trivs med att bli 

bedömda som individer. 

Denna grupp anser att deras lön 

är orättvis såväl i relation till 

arbetskamraters lön som i 

relation sin egen arbetsinsats. 

Samtidigt upplever de också att 

de inte får ett tillräckligt 

erkännande från chefen. 

Tabell 5 – Faktoranalys. 

För att studera om det finns skillnader mellan generationer gällande grupptillhörighet har ett 

medelvärdeindex tagits fram för respektive grupp.   
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För grupp 1 har Generation Y ett medelvärdeindex på 4,23 medan arbetare ur övriga 

generationer har ett medelvärde på 3,79 på en skala 1-5. Motsvarande medelvärdeindex men 

analyserat utifrån den oberoende kontrollvariabeln civilstatus ger utslaget att skillnaderna i 

medelvärde då är mindre. Detta är intressant då det inte hade varit osannolikt att de som inte 

lever i samboförhållande i större utsträckning skulle drivas av karriärutveckling. Någon 

skillnad för kontrollvariabeln kön går heller inte att identifiera. Detta innebär att 

generationstillhörighet har större påverkan än civilstatus och kön huruvida arbetare på Företag 

A är drivande, vill framåt och samtidigt värdesätter eget ansvar. Samtliga variabler som faller 

under Grupp 1 är även sådana som Twenge och Campbell (2008) m.fl. framhäver som 

karaktärsdrag för Generation Y vilket sålunda även denna studie bekräftar. Vad gäller 

civilstatus så kan det betraktas som en aspekt som relaterar till fas i livet för individer. Denna 

studie finner att civilstatus inte kan användas som förklaring till varför individer har ett stort 

driv, vill framåt och värdesätter eget ansvar och således kan denna studie inte ge stöd till den 

kritik som Wong et al. (2008) ger uttryck för som säger att fas i livet är en viktigare aspekt att 

betrakta än generationstillhörighet. 

 

Samma tydliga distinktion mellan generationer går inte att finna för grupp 2. Generation Y har 

ett medelvärdeindex på 4,01 medan övriga har ett medelvärdeindex på 3,91. En mycket liten 

skillnad med andra ord. Inte heller går det att identifiera några skillnader för 

kontrollvariablerna civilstatus och kön, vilket får anses förväntat då det vore osannolikt att 

exempelvis ett samboförhållande skulle göra att individer ställer högra krav på handledning, 

feedback och individbedömningar. Någon bakomliggande faktor går utifrån de oberoende 

variablerna inte att identifiera. Utifrån det resonemang som Judge et al. (1998) för om inre 

faktorer skulle en tänkbar faktor kunna vara individens självuppfattning som resulterar i ett 

behov av bekräftelse genom feedback och individuell bedömning. Huruvida detta stämmer 

eller ej visar inte denna studie men om det stämmer så finns det ingen koppling mellan 

självuppfattning och generationstillhörighet. 

 

Grupp 3 upplever lönen som orättvis i relation till kollegor samt till arbetsinsats samtidigt som 

de upplever att de inte får ett tillräckligt erkännande från chefen. Att dessa tre variabler 

korrelerar är inte förvånande då cheferna är dem som bestämmer lönen. Medelvärdeindexet 

bland Generation Y för denna grupp variabler är 2,94 och för övriga generationer 3,28. En 

viss skillnad och större än skillnaderna för kontrollvariablerna. Det som gör skillnaden mindre 

är variabeln ”erkännande från chef” där skillnaden är mycket liten. Denna variabel laddar 
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också faktorn betydligt mindre än de två variabler som berör rättvis lön. För dessa två 

variabler finns en påtaglig skillnad bland generationer vilket har diskuterats innan. 

Kombinationen av att analysera variablerna isolerat och som grupp bidrar till en ny insikt: att 

de ur Generation Y som upplever lönen som orättvis ändå i viss mån menar att de får ett 

tillräckligt erkännande från chefer. Detta kan utläsas då medelvärdet hos Generation Y för 

variabeln ”erkännande av chef” är större än för variablerna som berör rättvis lön. 

Implikationen blir sålunda att de upplever sig sedda från cheferna trots att lönen inte 

motsvarar deras förväntningar vilket är synonymt med Twenge och Campbells (2008) 

forskning som säger att Generation Y värdesätter många andra saker än lön, exempelvis 

verbalt erkännande för arbetsinsatser.  
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6 Slutsatser  

Denna studie identifierar inom vissa områden skillnader mellan Generation Y och övriga 

arbetare. Vi finner att Generation Y förvisso betonar vikten av teman som lagkänsla och 

grupptillhörighet samt återkoppling och relation till chef i större utsträckning än övriga 

arbetare, men inom dessa områden är skillnaderna mellan generationerna små. Denna studie 

kan därmed inte ge fullt stöd åt tidigare forskning om Generation Y som hävdar att 

skillnaderna mellan generationerna inom dessa områden är större.  

 

Det finns dock två områden där denna studie har kunnat finna tydliga skillnader mellan 

generationerna. Dessa områden är lön och personlig utveckling. Det framgår att Generation Y 

i högre grad upplever lönen orättvis i relation till såväl arbetskamrater som den egna 

arbetsinsatsen. Vidare är det tydligt att arbetarna ur Generation Y i denna studie har ett större 

driv än övriga, vill framåt och utveckla sin kunskap. Ett fynd som tydligt indikerar detta är att 

möjligheten till befordran värdesätts högt av Generation Y. Detta resonemang stärks vidare av 

hur arbetarna har rangordnat aspekterna i relation till varandra. Generation Y har överlag 

placerat aspekter som förknippas med personlig utveckling högre än vad övriga arbetare har 

gjort. Dessa har istället i större utsträckning prioriterat aspekter relaterat till trygghet, som fast 

anställning och bra arbetstider.  

 

Denna studie finner sålunda endast delvis tydliga skillnader mellan Generation Y och övriga 

generationer. Att det inte går att identifiera skillnader inom alla områden kan bero på såväl 

Generation Y som på övriga arbetare. Vilka det är som frångått de förväntade 

svarstendenserna går inte att avgöra. Överlag går det att konstatera att arbetarna överlag visat 

en tendens att svara positivt och betona vikten av de flesta aspekterna och det kan tänkas att 

de som inte tillhör Generation Y i denna studie är mer positiva än vad som förväntas utav 

dem.  

 

Vi har identifierat tre viktiga metoder som ledningen använder för att motivera och göra de 

anställda nöjda. Dessa är det individuella poängsystemet, arbetsrotation och internrekrytering. 

Den metod som ledningen lägger störst vikt vid är det individuella poängsystemet. Denna 

studie finner att arbetarna från Generation Y uppskattar att bli bedömda som individer. 

Däremot uppfattar de lönenivån som tar sin grund i poängsystemet som orättvis. Detta innebär 

nödvändigtvis inte att lönen de facto är låg utan kan förklaras av att Generation Y tenderar att 
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ha en skev självuppfattning eller att de inte har en realistisk förväntan på lönen (Twenge & 

Campbell, 2008). Vidare prioriterar de andra aspekter, som personlig utveckling och fast 

anställning, högre än en hög lön och att dessa aspekter uppfylls är således av större vikt.  

 

En annan viktig metod som ledningen använder är att skapa variation i arbetet. Två konkreta 

sätt som de idag jobbar med detta är att möjligöra rotation mellan avdelningarna samt att sätta 

upp gruppmål där arbetarna själva fördelar arbetsuppgifterna. Att arbeta med detta är viktigt 

då hela 86 % av arbetarna ur Generation Y betonar vikten av just variation. Förvisso är det 

endast 41 % av dem som anser att de har varierande arbetsuppgifter men det behöver 

nödvändigtvis inte vara ett undermåligt betyg åt ledningen. Det kan tvärt om vara ett gott 

resultat då lagerarbete i sig är ett i viss mån monotont arbete till sin natur. Oavsett vilka 

insatser som görs för att skapa variation så medför lagerarbetets karaktär en nivå av 

enformighet som inte går att komma ifrån.  

 

Ledningen arbetar aktivt med att kommunicera ut möjligheten till befordran genom 

internrekrytering. Att denna möjlighet finns anser 83 % av arbetarna ur Generation Y som 

viktigt och att kommunicera denna möjlighet från ledningens sida är av särskilt vikt, i 

synnerhet då endast 22 % av arbetarna från Generation Y anser att befordran är en möjlighet 

idag. Generation Y relaterar således bra till metoden för internrekrytering men 

kommunikationen från ledningens sida om denna möjlighet är bristfällig. 

 

Slutligen går det att finna att diskrepansen mellan hur ledningen jobbar med motivation och 

jobbtillfredsställelse och vad Generation Y på företaget värdesätter är av ringa art. I de fall där 

det finns en diskrepans går den snarare att härleda till bristande kommunikation mellan 

ledningen och arbetarna snarare än metoderna i sig.  
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7 Diskussion 

Denna studie bidrar med att påvisa skillnader mellan Generation Y och övriga arbetare på ett 

företag inom industribranschen. Då dessa funna skillnader även har stöd i tidigare forskning 

om Generation Y finns goda skäl att anta att denna studies fynd i viss mån är generaliserbara 

för industribranschen. Det är dock viktigt att poängtera att generaliseringar ändå bör göras 

med försiktighet då varje företag har särdrag som kan påverka vad arbetarna värdesätter. 

 Huruvida denna studies resultat hade skilt sig om ett annat företag inom industribranschen 

hade studerats går således inte att avgöra. 

 

Att applicera denna studies resultat på industribranschen i generell mening kan med andra ord 

inte göras okritiskt men resultatet fyller ändå en funktion i den bemärkelse att det ger en 

anvisning i vad Generation Y värdesätter. Denna studie finner skillnader i hur Generation Y 

och övriga arbetare motiveras och blir tillfreds med arbetet. Att ta dessa skillnader i beaktande 

blir allt viktigare i framtiden då Generation Y kommer att utgöra en större andel av 

arbetsstyrkan. Detta eftersom det i slutändan handlar om att skapa tillfredställelse på jobbet 

för att få arbetarna att vilja stanna kvar på företaget och därmed hålla personalomsättningen 

låg. Det område där skillnaderna mellan generationerna visade sig vara tydliga i denna studie 

rör personlig utveckling vilket kan ses som en konsekvens av att Generation Y är mer 

drivande till sin karaktär och vill framåt. Deras krav på ledningen är således större vilket 

innebär en utmaning för ledningen att fullt kunna tillgodose.   

 

På företaget som studerats i denna studie är kommunikationen bristande. Detta är tydligt då 

arbetarna ur Generation Y upplever lönen som orättvis såväl i relation till arbetskamrater som 

till arbetsinsats. Givet att ledningen lägger stor vikt vid individbedömningen vid lönesättning 

så bör ledningens strävan vara att ingen upplevd orättvisa ska förekomma.  Ytterligare 

argument för att kommunikationen bör förbättras är att en minoritet av arbetarna ur 

Generation Y anser att möjligheten till befordran finns trots att det är en viktig metod som 

ledningen arbetar aktivt med. Detsamma gäller för det engagemang som Företag A har för 

samhällsnyttiga projekt vilket är något som ledningen inte har lyckats kommunicera ut trots 

att det är deras intention. Det kan vara lockande för ledningen att helt sonika fokusera på de 

aspekter som Generation Y har rangordnat högt, som exempelvis hög lön och bra arbetstider. 

Dock ter det sig orimligt att kontinuerligt höja lönen samt lägga mycket tid på att fördela 

arbetstider. Dessa aspekter bör hanteras med transparens och då är kommunikationen ett 
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avgörande verktyg som bör utvecklas. Givet att denna studie precis som tidigare forskning 

finner Generation Y som mer krävande individer är kommunikation ett viktigt verktyg för 

ledningen i alla företag. 

 

Denna studies fynd resulterar alltså i två stora utmaningar för ledningen: att främja personlig 

utveckling och att lägga stor vikt vid kommunikationen med arbetarna ur Generation Y. Att 

generalisera bör alltid göras med försiktighet men vi finner inga unika faktorer på Företag A 

som kan ha förstärkt fynden. Med stöd även i tidigare forskning om Generation Y så ter det 

sig således rimligt att detta är två utmaningar som företag står inför oavsett 

branschtillhörighet. 

8 Förslag till vidare forskning 

Intressant att studera vore hur denna studies fynd vilket rör industribranschen skiljer sig från 

övriga branscher. Detta skulle åskådliggöra huruvida det faktiskt går att generalisera kring 

Generation Y som grupp.  

 

Ett annat uppslag vore att göra en uppföljning av denna studie för att se om de som idag 

tillhör Generation Y har samma svarstendenser längre fram i tiden. Det är en studie av den 

typen som helt kan säkerställa huruvida Generation Y faktiskt har de karaktärsdrag som 

exempelvis Twenge & Campbell (2008) m.fl. hävdar. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Enkätsvar fråga 1-13 

 

Fråga 1: Jag tycker om att arbeta i grupp. 

 Håller helt och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Har ingen 

åsikt 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Generation Y 24 % 62 % 14 % 0 % 0 % 

Nästan Gen. 

Y 

58 % 42 % 0 % 0 % 0 % 

Övriga 39 % 33 % 22 % 6 % 0 % 

 

 

Fråga 2: Jag vill ha kontinuerlig handledning och tydliga direktiv i mitt arbete. 

 Håller helt och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Har ingen 

åsikt 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Generation Y 14 % 45 % 28 % 10 % 3 % 

Nästan Gen. 

Y 

8 % 42 % 8 % 42 % 0 % 

Övriga 19 % 42 % 28 % 11 % 0 % 

 

Fråga 3: Jag håller mig kontinuerligt uppdaterad om nya jobbmöjligheter. 

 Håller helt och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Har ingen 

åsikt 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Generation Y 21 % 38 % 31 % 10 % 0 % 

Nästan Gen. 

Y 

25 % 17 % 42 % 8 % 8 % 

Övriga 14 % 28 % 39 % 11 % 8 % 
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Fråga 4: Jag vill ha en nära professionell relation till min chef där jag får kontinuerlig individuell feedback. 

 Håller helt och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Har ingen 

åsikt 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Generation Y 54 % 29 % 14 % 3 % 0 % 

Nästan Gen. 

Y 

25 % 67 % 0 % 8 % 0 % 

Övriga 30 % 42 % 25 % 3 % 0 % 

 

Fråga 5:Jag upplever att min lön är rättvis jämfört med mina arbetskamraters. 

 Håller helt och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Har ingen 

åsikt 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Generation Y 7 % 14 % 35 % 38 % 6 % 

Nästan Gen. 

Y 

8 % 8 % 17 % 50 % 17 % 

Övriga 8 % 37 % 33 % 14 % 8 % 

 

Fråga 6: Jag upplever att min lön motsvarar min arbetsinsats. 

 Håller helt och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Har ingen 

åsikt 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Generation Y 14 % 10 % 28 % 28 % 20 % 

Nästan Gen. 

Y 

8 % 0 % 25 % 42 % 25 % 

Övriga 6 % 39 % 19 % 22 % 14 % 

 

Fråga 7: För mig är det viktigt att genom mitt jobb bidra till samhället. 

 Håller helt och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Har ingen 

åsikt 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Generation Y 17 % 38 % 28 % 17 % 0 % 

Nästan Gen. 

Y 

25 % 34 % 33 % 8 % 0 % 

Övriga 11 % 39 % 44 % 6 % 0 % 
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Fråga 8: Jag vill ständigt lära mig nya saker och därigenom utöka min kunskap. 

 Håller helt och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Har ingen 

åsikt 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Generation Y 52 % 41 % 7 % 0 % 0 % 

Nästan Gen. 

Y 

67 % 17 % 0 % 8 % 8 % 

Övriga 28 % 44 % 19 % 9 % 0 % 

 

Fråga 9: Det är viktigt för mig att det i framtiden finns möjlighet till befordran. 

 Håller helt och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Har ingen 

åsikt 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Generation Y 52 % 31 % 14 % 3 % 0 % 

Nästan Gen. 

Y 

50 % 34 % 0 % 8 % 8 % 

Övriga 14 % 25 % 42 % 11 % 8 % 

 

Fråga 10: Jag upplever att jag får tillräckligt med erkännande av mina chefer för min arbetsinsats. 

 Håller helt och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Har ingen 

åsikt 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Generation Y 14 % 35 % 31 % 17 % 3 % 

Nästan Gen. 

Y 

8 % 50 % 0 % 25 % 17 % 

Övriga 22 % 36 % 25 % 14 % 3 % 

 

Fråga 11: Jag värdesätter stort eget ansvar och frihet i hur jag arbetar. 

 Håller helt och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Har ingen 

åsikt 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Generation Y 48 % 35 % 17 % 0 % 0 % 

Nästan Gen. 

Y 

58 % 25 % 17 % 0 % 0 % 

Övriga 57 % 29 % 11 % 3 % 0 % 
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Fråga 12: Jag drivs av varierande arbetsuppgifter och nya utmaningar. 

 Håller helt och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Har ingen 

åsikt 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Generation Y 55 % 31 % 14 % 0 % 0 % 

Nästan Gen. 

Y 

50 % 25 % 8 % 0 % 17 % 

Övriga 39 % 42 % 17 % 2 % 0 % 

 

Fråga 13: Jag tycker om och trivs med individuell och konkret bedömning av mina prestationer. 

 Håller helt och hållet 

med 

Håller delvis 

med 

Har ingen 

åsikt 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt och hållet 

avstånd 

Generation Y 48 % 24 % 24 % 4 % 0 % 

Nästan Gen. 

Y 

33 % 42 % 17 % 8 % 0 % 

Övriga 29 % 43 % 23 % 5 % 0 % 
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10.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Grundläggande frågor 

Vad innebär era respektive roller på företaget? 

Hur ser organisationsstrukturen ut (uppåt och nedåt)? 

Hur ser en vanlig dag ut för en arbetare? 

Hur ser arbetsstyrkan ut? Hur många och vilken åldersfördelning? 

Anställningsform, heltid? Deltid? Timanställning? 

Vilka olika typer av skift? Hur bestäms vem som får vilka skift? 

Hur länge jobbar de anställda i genomsnitt på företaget? Personalomsättning? 

 

Större övergripande frågor 

 Hur arbetar ni idag med motivation och liknande för att skapa jobbtillfredsställelse? 

 Upplever ni skillnader mellan de yngre och de äldre arbetarna? 

 

Kontrollfrågor vid uteblivande vid svar, med stöd från teorin: 

 Hur tar ni hänsyn till individer? 

 Får arbetarna direkt återkoppling och feedback - hur? 

 Får arbetarna beröm eller uppmärksamhet för välgenomfört arbete? 

 Hur belönar ni anställda? Tar ni hänsyn till individer? 

 

  Hur arbetar ni med att få de anställda att trivas bra? 

  Vad bygger ni erat motivationsarbete på? 

 Använder ni olika metoder för att motivera individer ur de olika Generationerna? 

 

 Hur jobbar ni med att skapa en samhörighet mellan medarbetarna? 

 Jobbas det mycket i grupp med andra (team) eller mera individuellt? 

 Försöker ni att få arbetarna att identifiera sig med företaget på något sätt?  

 Är ni delaktiga i några välgörenhetsprojekt? 

 

 Finns det möjlighet att få ökat ansvar för arbeterna? 

 Hur ser karriärmöjligheterna ut inom företaget? 

 Får de anställda någon utbildning, chans till utveckling? 
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10.3 Bilaga 3 - Enkätfrågor 

Vilket år är du född?  ____________ 

 

Vänligen ringa in det svar som stämmer överens. 

 

Kön: 

Man         Kvinna                   Vill ej ange 

 

Civilstånd: 

Singel        I ett förhållande            Sambo eller gift utan barn  Sambo eller gift med barn 

Nedan följer ett antal påståenden. Vänligen markera din åsikt genom att ringa in det alternativ som bäst stämmer 

överens med din uppfattning. 

A = Håller helt och hållet med 

B = Håller delvis med 

C = Har ingen åsikt 

D = Tar delvis avstånd 

E = Tar helt och hållet avstånd 

1) Jag tycker om att arbeta i grupp. 

  A         B           C           D           E 

2) Jag vill ha kontinuerlig handledning och tydliga direktiv i mitt arbete. 

  A         B           C           D           E 

3) Jag håller mig kontinuerligt uppdaterad om nya jobbmöjligheter. 

  A         B           C           D           E 

4) Jag vill ha en nära professionell relation till min chef där jag får kontinuerlig individuell feedback. 

  A         B           C           D           E 

5) Jag upplever att min lön är rättvis jämfört med mina arbetskamraters. 

  A         B           C           D           E 

6) Jag upplever att min lön motsvarar min arbetsinsats. 
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  A         B           C           D           E 

7) För mig är det viktigt att genom mitt jobb bidra till samhället. 

  A         B           C           D           E 

8) Jag vill ständigt lära mig nya saker och därigenom utöka min kunskap. 

  A         B           C           D           E 

9) Det är viktigt för mig att det i framtiden finns möjlighet till befordran. 

  A         B           C           D           E 

10) Jag upplever att jag får tillräckligt med erkännande av mina chefer för min arbetsinsats. 

  A         B           C           D           E 

11) Jag värdesätter stort eget ansvar och frihet i hur jag arbetar. 

  A         B           C           D           E 

12) Jag drivs av varierande arbetsuppgifter och nya utmaningar. 

  A         B           C           D           E 

13) Jag tycker om och trivs med individuell och konkret bedömning av mina prestationer. 

  A         B           C           D           E 

14) Välj ut fem av följande aspekter som du värderar högst genom att rangordna dem 1-5 där 1 är den aspekt 

som du värderar högst i ditt arbete: 

____ Personlig utveckling 

____En fast anställning        

____Hög lön 

____Bra arbetstider 

____Flexibla arbetstider / Möjlighet till flex 

____Bra relation till närmaste chef 

____Stark lagkänsla 
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____Förmåner (exempel: Rikskuponger, gratis gymkort) 

____Företagets bidrag till samhället/etik 

____Möjlighet till befordran 

____Stort eget ansvar 

____ Individuell feedback 

____Varierande arbetsuppgifter 

15) Sätt ett kryss framför de aspekter som du anser är uppfyllda för dig på din arbetsplats. 

____ Personlig utveckling 

____En fast anställning        

____Bra lön 

____Bra arbetstider 

____Flexibla arbetstider / Möjlighet till flex 

____Bra relation till närmaste chef 

____Stark lagkänsla 

____Förmåner 

____Företagets bidrag till samhället/etik 

____Möjlighet till befordran 

____Stort eget ansvar 

____ Individuell feedback 

____Varierande arbetsuppgiften 

 

 


