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Sammanfattning 
 

Denna studie avser att undersöka vad personer tillhörande generation Y motiveras av. 

Studiens frågeställningar är följande: Vilka behov upplever personerna att de har i sitt arbete? 

Hur behåller man personer tillhörande generation Y i sin organisation? Vilka egenskaper i ett 

arbete är det som är motiverande enligt personer tillhörande generation Y? Syftet med 

uppsatsen är att skaffa ökad kunskap om vad personer tillhörande generation Y på 

industriföretag i mellersta Sverige motiveras av. 

 

Studiens population är personer tillhörande generation Y. De teorier som studien har använt 

för att beskriva fenomenet motivation är: Self-determination teori, Herzbergs tvåfaktorteori, 

Self-efficacy, Expectancy teori. Samt en teori om hur man konkret kan öka motivationen hos 

individer på en arbetsplats: målsättningsteori. 

 

Detta är en kvalitativ studie som har använt intervjuer som datainsamlingsteknik. Sju personer 

tillhörande generation Y som arbetade inom industrin intervjuades. Intervjun som utfördes var 

halvstrukturerad, vilket gav studien ett rikt material att arbeta med.  

 

Studiens resultat visar på att personerna inte har ett genuint intresse av själva arbetet utan 

använder det som ett medel för att leva på fritiden. De ser även arbetet som en plikt, man skall 

göra sin del av kakan. Finns vissa egenskaper i arbetet som gör att personerna trivs på deras 

arbete, vilka är: kompetent ledarskap, yrket har hög status i deras samhälle, en bra lön, bra 

arbetsförhållande, bra arbetskollegor samt att arbetet ligger nära deras egna boende. Studiens 

resultat redogör även för behov som ökar motivationen hos medarbetarna, dessa var: 

feedback, flexibilitet i arbetet, konkret målsättning, meningsfulla arbetsuppgifter samt 

variation och utvecklingsmöjligheter.   

 

Studiens resultat visade även att det fanns saker som ogillades i arbetet och som kunde hindra 

motivationen, dessa saker var: orättvisa, dåligt arbetstempo & understimulerade 

arbetsuppgifter och kontroll. Avslutningsvis är det värt att diskutera ifall det är möjligt att 

generalisera egenskaper hos en hel generation. 

 

 

Nyckelord: motivation, generation Y, industriarbetare, kvalitativ metod, intervjuer 
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1. Inledning 

 
Denna studie behandlar hur man motiverar industriarbetare tillhörande generation Y. 

Redogör för en djupare förståelse till varför industriarbetare går till arbetet samt vad det är 

som motiverar dessa individer till att göra detta. Personer som tillhör generation Y är födda 

antingen 1982–1999 eller någonstans emellan. 

 

 

Vi kom i kontakt med denna undersökning genom att en av författarna till denna studie har en 

mentorskaps relation med en person som arbetar som HR på ett industriföretag i mellersta 

Sverige. En av författarna till studien talade om för mentor personen att det var tid för 

uppsatsarbete och mentorn visade intresse och berättade att det fanns möjlighet för oss att 

skaffa djupare kunskap om deras organisation. Mentorn berättade att de upplevde att personer 

tillhörande den yngre generationen visade brist på motivation och ansträngning. Enligt 

mentorn så var samtliga personer väldigt engagerade och intresserade av arbetet på 

arbetsintervjun, men när personerna hade arbetat i organisationen ett tag så upplever ledningen 

att dessa personer tappar sin motivation. Vi ansåg att ämnet är intressant och relevant eftersom 

att vi själva strävar efter att arbeta som HR inom snar framtid. Det kommer vara viktigt för oss 

att känna till hur man attraherar och håller kvar intresse hos personer som kommer att 

dominera arbetsmarknaden inom snar framtid. Vi kom överens med mentorn att intervjua 

personer tillhörande generation Y för att kartlägga vad som är viktigt för dem i arbetet samt 

vilka faktorer de anser motivera lite extra. 

1.1 Bakgrund 

Att ha motiverade medarbetare har blivit centralt inom arbets- & organisationspsykologi. 

Detta på grund av att motiverade individer åstadkommer mer i sitt arbete, arbetar mer 

intensivt och effektivare än individer som inte är motiverade (Ryan och Deci 2000, s. 69). Av 

Sveriges anställda befolkning så arbetar 30 procent inom industrin (Svenskt Näringsliv, 

2015). Av dessa 30 procent är hälften tjänstemän och resterande arbetare på ”golvet”. Tittar 

man på personalomsättningen inom industrin är det fler personer som avslutar sin anställning 

jämfört med hur många personer som blir anställda (Svenskt Näringsliv, 2015). Varför 

stannar inte personer inom industrin? Är det möjligtvis brist på motivation hos den yngre 

generationen som är en faktor till att personer i högre grad avslutar sin anställning inom 

industrin? Eller är det möjligtvis så att industrin effektiviseras och att det idag krävs mindre 

personal jämfört med förr? Det senare kan möjligtvis bidra med en känsla av osäkerhet i 

arbetet, som på sin tur leder till en känsla av brist på motivation.  

 

I denna studie kommer vi att undersöka vad som motiverar personer tillhörande generation Y 

i industribranschen. Generation Y håller på att göra entré i arbetsmarknaden och gör det med 

stora volymer, därav är det av intresse att veta hur man skapar arbetsglädje och motiverad 

personal inom snar framtid. Studien kommer inledningsvis att kartlägga vad det är som skiljer 
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generation Y med tidigare generationer samt förklara vad som är centralt att ha i åtanke när 

det kommer till att hantera medarbetare tillhörande generation Y. För att beskriva ett brett 

begrepp som motivation så kommer denna studie att använda sig av olika traditionella 

motivationsteorier för att ni läsare skall kunna få en övergripande förståelse av begreppet. 

1.2 Centrala begrepp 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse om vad personer tillhörande generation 

Y motiveras av. Därav har de två centrala begreppen i vår studie blivit motivation och 

generation Y. Motivation är ett ämne som blivit forskat mycket kring, därav finns det många 

olika teorier och definitioner av detta begrepp. Denna studie använder ett flertal olika 

traditionella teorier för att kunna beskriva begreppet motivation. Herzberg (1968, s. 55) menar 

att motivation är något som får individen att agera utifrån eget intresse och inte på grund av 

något yttre incitament. Ryan och Deci (2000, s. 69) menar att motivation har att göra med 

riktning, styrka och uthållighet gentemot något. Den definition som denna studie använder sig 

av är att motivation är det som får individer att agera i en viss riktning, graden av motivation 

påverkar styrkan och uthålligheten gentemot aktiviteten. Det vill säga om huruvida en individ 

bestämmer sig för att utföra en aktivitet, frekvensen av denna aktivitet samt hur länge. 

Personer som tillhör generation Y är födda mellan 1982 och 1999 som nämnts tidigare. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att skaffa ökad kunskap om vad personer tillhörande generation Y på 

ett industriföretag i Värmland motiveras av. 

Vi bröt ner syftet i tre olika frågeställningar, dessa blev: 

1.      Vilka behov upplever personerna att de har i sitt arbete? 

2.      Hur motiverar man personer tillhörande generation Y att stanna inom ett 

industriarbete? 

3.      Vad är det personer tillhörande generation Y motiveras av? 

1.4 Tidigare forskning 

Vad säger tidigare forskning om vad det är som motiverar industriarbetare? En tidigare studie 

(Kovach, 1987) inom området visar på att industriarbetare prioriterar de mjuka egenskaperna i 

arbetet jämfört med de hårda egenskaperna. Vår tolkning av mjuka egenskaper är: att man blir 

uppskattad för utfört arbete, upplevelsen att vara bra på något, säker anställning. Vi anser att 

hårda egenskaper skulle kunna vara: möjlighet till att klättra i karriärstegen, lön.  Den tidigare 

studie som hänvisas till utfördes på två olika tillfällen, första gången 1946 och andra gången 

1981 (Kovach, 1987, s. 58). Studien skulle skaffa ökad kunskap kring vilka behov som ansågs 

vara mest viktiga enligt medarbetare inom industrin. Sedan jämföra dessa resultat med vad 

medarbetarnas chefer antog att medarbetarna hade för behov.  
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Vid första studien visade resultatet på följande:  

1. Uppskattning för utfört arbete. 

2. Upplevelsen av att vara bra på något. 

3. Sympatisk hjälp vid personliga problem. 

4. Trygg anställning. 

5. Bra lön. 

Samtidigt som medarbetarna har givit ovan ordning i vilka behov som är viktiga så antog 

deras chefer att det var en hög lön som var mest viktigt i arbetet. Att höja lönen något är en 

betydligt enklare lösning än att göra ett arbete mer intressant, vilket kan vara anledning till 

denna attityd. Eller så kan det helt enkelt vara så att cheferna själv anser att lönen är mest 

viktig och antar att alla andra prioriterar som dem själva gör (Kovach 1987, s. 58). Vid nästa 

studie 40 år senare visade resultat på följande: 

1. Ett intressant arbete. 

2. Uppskattning för utfört arbete. 

3. Känslan av att vara bra på något. 

4. Trygg anställning. 

5. Bra lön. 

Häpnadsväckande lika resultat när det skiljer 40 år mellan tillfällena. Ingen större skillnad 

förutom att intresset av att ha ett intressant arbete hade ökat. Lönen som skulle kunna tänkas 

vara den viktigaste motivatorn inom industriarbeten var alltså inte det.  

1.5 Disposition 

Studien består av totalt fem kapitel. Kapitel två utgör den teoretiska referensram som ligger 

till grund för denna studie. En redogörelse för de klassiska motivationsteorierna samt 

definierar begreppet “Generation Y” och vad det innebär. I motivationsteorierna redogör vi 

för vad för sorts behov som resulterar i ökad grad av motivation samt hur man på ett mer 

konkret sätt kan öka motivationen hos en individ. Under generation Y redogörs det för vad det 

är för skillnad på generation y jämfört med de tidigare generationerna, samt vilka egenskaper 

och behov som är typiska hos personer tillhörande generation Y. Tredje kapitlet är 

metodavsnittet, i detta kapitel redogörs det för tillvägagångssättet i studien från idé till färdig 

produkt. Vi redogör för det vetenskapliga förhållningssättet, val av metod, vår förförståelse 

till ämnet. Beskriver även hur urvalet gick till samt en överblick över hur intervjuerna 

utfördes och vilken analysmetod som användes. Avslutningsvis i det tredje kapitlet redogörs 

det över huruvida de etiska principerna tagits hänsyn till samt om studiens reliabilitet och 

validitet.  Det fjärde kapitlet är analys och resultat där presenteras de olika teman och den 

empiri som vi erhållet som resultat. Sista kapitlet är det femte kapitlet där det redogörs för 

diskussion, där vi diskuterar vilka studiens slutsatser är som kan genomföras med hjälp av vår 

empiri. Diskuterar även kring resultatet samt vår åsikt kring hur man kan motivera personer 

tillhörande generation Y.  
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2 Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer teori att introduceras som denna studie byggts på. Inledningsvis 

beskrivs det omdiskuterade begreppet motivation utifrån ett par olika forskare. Vidare 

beskrivs Generation Y som är denna studiens population. Efter att Generation Y har 

redogjorts för så förklaras behovs teorierna som beskriver motivation som antingen något 

externt eller internt. Därefter målsättningsteori som mer konkret beskriver hur man kan skapa 

riktning för individerna i deras arbete. Self-efficacy beskriver hur individens upplevda 

egenförmåga är en viktig del av motivationen. Sist kommer expectancy theory som beskriver 

hur individens förväntning av belöning påverkar individens prestation som på så sätt 

påverkar individens motivation.  

 

2.1 Motivation 

Varför är det viktigt att ha medarbetare som är motiverade? Eftersom att motiverade 

medarbetare är mer intresserade samt engagerade av deras arbete. Detta leder till trivsel och 

att de anställda kommer till arbetet med positiva känslor Berggren och Weman-Josefsson 

(2013, s. 105) menar att arbetsmotivation kan associeras med arbetsglädje. 

 

Arbetsmotivation har blivit ett centralt ämne inom arbets- och organisationspsykologi. Men 

varför är det så att motivation har blivit ett centralt ämne? Eftersom att organisationer gärna 

vill ha medarbetare som är motiverade. Medarbetare som är motiverade leder till att de 

presterar mer och bättre i arbetet menar Aronsson et al (2012, s. 199). Ryan och Deci (2000, s. 

69) menar att anledningen till att motivation har blivit värdefullt för organisationer är att 

motivation får individer att åstadkomma mer i sitt arbete, det vill säga att de arbetar mer 

effektivt och intensivt. Detta har lett till att chefer och ledare inom organisationer har som 

prioritering att underhålla det som leder individen till att agera, det vill säga motivation (Ryan 

& Deci 2000, s. 69). 

 

I vardagliga former låter motivation som en sak som existerar, något konkret som ledare i 

organisationer enkelt kan tillämpa på arbetsplatser. Men vad är motivation egentligen? Den 

enkla definitionen av begreppet motivation är att det är något som får individer att agera 

(Ryan et al 2011, s. 197). För att fördjupa oss lite talar Aronsson et al (2012, s. 199) om 

motivation som drivkrafterna bakom en individs agerande och menar att alla sorters 

beteenden har ett motiv. Motivation är alltså något som ger individer en eller flera anledningar 

till att agera. Lön kan vara ett yttre motiv som får en person att vilja arbeta mer effektivt till 

exempel. Men motivation avser inte endast individens handlingskraft. Enligt Ryan och Deci 

(2000, s. 69) är motivation en process som avser energi, riktning och uthållighet av individers 

agerande gentemot ett mål. Aronsson et al (2012, s. 199) förklaring av begreppet är lik Ryan 

och Deci men hänvisar istället till motiv och menar att dessa motiv styr individens beteende i 
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en viss riktning, viss styrka samt viss uthållighet. Motiv innebär drivkrafter bakom medvetna 

handlingar och beteenden enligt Aronsson et al (2012, s. 199). Medvetna handlingar kan antas 

vara på grund av ett eller flera motiv. Det finns alltså ett motiv bakom en individs beteende. 

Ett motiv skulle till exempel kunna vara förhöjd lön. Detta motiv påverkar och ger individen 

en anledning till att agera på ett visst sätt, individen behöver dock inte vara medveten om 

detta. 

 

Motiv är bundet till vissa specifika beteenden. Aronsson et al (2012, s. 199) menar att 

motivation är den samlade effekten på beteenden av individens motiv i en viss situation eller i 

en typ av situationer. Motiv säger inget om hur mycket energi eller hur uthållig individen är 

gentemot det specifika beteendet, utan motiv ligger endast som en grund till ett visst beteende 

och säger egentligen inget om styrka eller uthålligheten. Ifall man tar lön som ett exempel, det 

ger individen en orsak att arbeta, ett motiv. Men det berättar inget om hur mycket energi 

individen vill lägga gentemot en situation (arbetet). Inte hur mycket personen kommer att 

orka utföra denna aktivitet (uthållighet). Men fenomenet motivation ”uttalar” sig om detta. 

Det är ett omtalat ämne och det finns massvis med olika definitioner av begreppet. Eftersom 

att Aronsson et al (2012) samt Ryan och Deci (2000) talar om riktning, styrka och uthållighet 

kommer denna studie utgå ifrån att motivation är huruvida en individ bestämmer sig för att 

göra något, frekvensen av denna aktivitet samt hur länge. Även Herzberg (1968, s. 55) menar 

att när individen utför en aktivitet utan någon extern stimulering, utan eftersom att individen 

själv vill, det är motivation. 

 

Ryan och Deci (2000, s. 69) poängterar att individers sätt att agera beror på många olika 

faktorer och inte endast motivation. Det kan vara att en individ värderar en aktivitet högt 

vilket leder till att individens beteende och prestation påverkas positivt. Eller så agerar 

individen på grund av yttre tvång eller rädslan av att vara övervakade av deras överordnade 

(Ryan & Deci 2000, s. 69). Man kan se skillnad på personer som känner motivation gentemot 

de som agerar på grund av yttre kontroll. En individ som känner inre motivation visar mer 

intresse, är mer förväntansfull samt självsäker. Detta leder i sin tur leder till ökad prestation, 

uthållighet och kreativitet (Ryan och Deci 2000, s. 69). 

 

De flesta motivationsteorier som denna studien använder sig av är traditionella teorier som 

används när man vill förstå motivation. Dessa teorier ska hjälpa oss att i denna studie förstå: 

vilken inverkan har motivation på individers beteende och prestationer i arbetet. Vilka 

kopplingar finns mellan generations Y behov och är det någon skillnad att motivera denna 

generation jämfört med tidigare generationer. Srivastava och Banerjee (2016, s. 149) 

poängterar att generation Y har annorlunda värderingar och behov gentemot tidigare 

generationer. Generation Y är på väg in i arbetslivet i stor volym, därav krävs det ett större 

fokus av arbetslivsforskningen. Detta leder oss vidare in på avsnittet om generation Y. 
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2.2 Generation Y 

Abrams (1982) menar att en generation består av jämnåriga individer som känner sig förenade 

av gemensamma ståndpunkter, värderingar och tro. Karl Mannheim (1952, s. 278) beskriver 

generation på liknande sätt. Mannheim menar att en generation är en grupp individer som 

både delar ett bestämt åldersspann men också en uppsättning av liknande värderingar och 

världssyn som var typiska under deras uppväxt (Mannheim 1952, s. 278). Därför är det viktigt 

för chefer och ledare att kunna visa en förståelse för olika förhållanden och villkor människor 

växer upp i. Detta är särskilt viktigt idag då man menar att de finns fyra generationer på 

arbetsmarknaden, som alla har olika värderingar och syn på livet (Schullery 2013, s. 253). 

 

Dessa olika generationer menar Schullery (2013, s. 253) är: veteranerna födda mellan 1925–

1945, babyboomers som är födda mellan 1946–1964, generation X som är födda mellan 

1965–1981 och generation Y som är födda mellan 1982–1999. Generation Y har kallas även 

Net Gen, GenerationMe, Nexters och Generation why (Schullery 2013, s. 354). Det finns 

ingen enighet bland generations forskare vid vilket år generation y börjar eller slutar, men de 

flesta är överens att den börjar på 80-talet och slutar år 1999 (Crumpacker och Crumpacker 

2007, s. 351). Generation y beskrivs som självständiga, självsäkra och tekniskt kunniga 

(Crumpacker och Crumpacker 2007, s. 354). Även om de anses vara självständiga och 

självsäkra menar Crumpacker och Crumpacker 2007, s. 354) att generation Y har ett stort 

bekräftelsebehov, varför man också menar att de har en emotionellt klängig personlighet. 

Hershatter och Epstein (2010, s. 211) menar att detta beror på att man under barndomen 

ständigt fått beröm och bekräftelse. Detta har i sin tur bidragit med att bidragit chefer och 

ledare själva behöver vara aktiva och utöva ett coachande ledarskap med mycket feedback för 

att kunna hantera och behålla generation Y (Fürth et al. 2002, s. 116). 

 

Martin (2005, s. 40) skriver att generation Y i större utsträckning än tidigare generationer 

söker sig till yrken och arbetsplatser som erbjuder större flexibilitet när det gäller att 

organisera arbete och fritid. Personer tillhörande generation Y har mindre respekt för hierarki 

och värderar istället förmåga och prestation mer samtidigt som de är villiga att byta ut högre 

lön mot ett mer meningsfullt arbete på ett företag där de känner sig uppskattade (Martin 2005, 

s. 40). En stor skillnad mot tidigare generationer är det faktum att generation y har växt upp 

med teknologi på ett helt annat sätt gentemot tidigare generationer (Martin 2005, s. 41). Man 

menar att det är en så pass vanlig del i deras liv att ”multitasking”, exempelvis att prata i 

telefon medan man skriver på datorn eller lyssnar på musik ses som en norm (Mokhtari et al. 

2009, s. 618). Det är av stor vikt att arbetsgivare visar förståelse för deras behov av att 

använda teknologi i vardagen, som man menar generation y ständigt använder sig av för att 

lösa vardagliga utmaningar (Blain 2008, s. 3). Individer från generation Y menar Blain (2008, 

s. 3) arbetar bäst i team med andra men kan utan problem även arbeta ensamma om det skulle 

behövas. Detta menar man främst beror på att de under sin uppväxt och i skolan har blivit 

vana med att arbeta i grupper. En annan förklaring har att göra med att den mängd 

information individerna utsätts för är svår att själv lagra eller bearbeta därför delar man på 

informationen genom att arbeta i grupper och på så sätt lära av varandra (Blain 2008, s. 3). 
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Fürth et al. (2002, s. 55) skriver att generation y till skillnad från tidigare generationer är mer 

benägna att ofta byta jobb särskilt om deras kunskaper inte tas tillvara på. Parment (2008, 

s.80) menar att det beror på att många unga vuxna idag helt enkelt har fler valmöjligheter och 

man kan därför ställa krav på ett helt annat sätt än tidigare. Medarbetare tillhörande 

generation Y vill ofta se snabba resultat och förändringar i arbetet och undviker därför ofta 

monotona arbetsuppgifter där den personliga utvecklingen många gånger är begränsad (Fürth 

et al. 2002, s. 117. Pihl (2011, kap 2) menar att denna valfrihet att välja arbetsgivare medför 

att många arbetsgivare lätt bli utbytbara. Konsekvenserna av detta enligt Parment (2008, s. 

66) är att det lätt skapas en cirkel av illojalitet bland Generation Y medarbetare och 

arbetsgivare vilket många gånger kan leda till en brist på förtroende dessa emellan. Idag ser 

många unga vuxna sitt arbete som ett sätt att förverkliga sig själva och nå sina egna mål. När 

man väljer arbete väljer man ofta något som man har en passion för och där man känner att 

man har en möjlighet att göra skillnad (Parment 2008, s. 47). Även om lojaliteten mot 

arbetsgivaren generellt sett kan anses vara låg menar Pihl att lojaliteten mot arbetskamraterna 

ofta är hög och en faktor som är viktigt och som ofta är avgörande för om man väljer att 

stanna hos en arbetsgivare (Pihl 2011, s. 42).  

2.3 Behovsteorier 

Det finns olika motivationsteorier som försöker att förklara och definiera motivation. I detta 

avsnitt kommer vi att redogöra för två behovsteorier som är relevanta inom 

arbetslivsforskning. Dessa två teorier utgår ifrån att personer har olika behov som behöver 

uppfyllas för att graden av motivation skall öka.  

2.3.1 Self-determination teori 

Self-determination teori grundas på att det finns inre och yttre motiv (Aronsson et al., 2012, s. 

202). De yttre motiven är när individer agerar utifrån instrumentella skäl. Det vill säga att 

individen agerar för att få till exempel en belöning i utbyte mot sin prestation och inte på 

grund av individens egna intresse, lön kan vara ett sådant exempel. De inre motiven enligt 

Aronsson et al (2012, s. 202) är när individen agerar utifrån eget intresse. Det kan vara att 

personen uppfattar arbetet som uppmuntrande och intressant. Individer som arbetar med 

uppgifter som de själva valt samt upplever tillfredsställelse av och inte på grund av en 

”morot”, utan arbetar utifrån eget intresse och egna begär. 

 

Self-determination teori utgår ifrån att personer har medfödda behov och tendenser till att 

växa. Ryan och Deci (2002 s. 7) menar att detta är grunden till individers självdrivna 

motivation eller som tidigare beskrivits som inre motiv. De tre medfödda behoven är: 

kompetens, autonomi och känsla av samhörighet enligt Ryan och Deci (2002, s. 7). 

 

För att uppnå den självdrivna motivationen så har individen ett behov av kompetens som bör 

uppfyllas, men vad innebär kompetens? Enligt Ryan och Deci (2002, s. 7) innebär det att det 

är en känsla av att få använda sina kunskaper samt färdigheter i sin sociala miljö. Till exempel 
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en person som arbetat inom industrin i flertal år kommer enligt Ryan och Deci ha ett behov av 

att använda sina kunskaper i arbetet, man vill visa och utnyttja det man kan. Detta behovet 

leder till att individer utmanar sig själva, samt försöker utveckla och underhålla sina 

färdigheter. Vidare menar Ryan och Deci (2002, s. 7) att kompetens inte är en förmåga som 

en person besitter utan mer en känsla av tillit till en aktivitet, individen upplever att den kan 

utveckla och påverka denne aktivitet. Individer vill förändra och förbättra aktiviteter som de 

har kunskap och färdigheter om, detta leder till en känsla av kompetens. Porter, Bigley och 

Steers (2003, s. 52) menar att endast behovet av kompetens uppfyllt inte leder till inre 

motivation, utan behöver sällskap av känslan av autonomi. 

 

Behovet av autonomi innebär enligt Ryan och Deci (2002, s. 8) att individen upplever att 

deras beteende och agerande kommer inifrån sig själva. Individer som agerar utifrån sitt egna 

intresse och värderingar, agerar autonomt. Vanligtvis förknippar man autonomi med 

självständighet men enligt Ryan och Deci (2002, s. 8) så har dessa två begrepp två olika 

betydelser. Självständighet innebär att man som individ inte förlitar sig på yttre källor eller 

influenser, till exempel att man klarar av en uppgift utan hjälp av andra, då kan det anses 

självständigt. Medans uppgifter som ligger i linje med en individs egna intresse kan upplevas 

som autonoma även om det är yttre källor (chef, ledning) som gett individen en arbetsuppgift. 

Det tredje behovet som skall uppfyllas för att den självdrivna motivationen skall främjas är 

känslan av samhörighet. Enligt Ryan och Deci (2002, s. 7) innebär det att individen upplever 

samhörighet till andra, att bry sig om andra personer i sin omgivning samtidigt som personer i 

omgivningen bryr sig om individen. En känsla av att tillhöra i ett sammanhang, att kunna 

associera till andra individer i sin omgivning samt bli accepterad av personer i sin omgivning. 

Uppgifter som utförs på inre motivation utförs bättre (Aronsson et al 2012, s. 202). Ett arbete 

eller uppgift som individen ursprungligen upplevt inre motivation gentemot kan utkonkurreras 

av yttre motivation. Aronsson et al (2012, s. 202) menar att något som kan skapa ett sådant 

utbyte av inre och yttre i arbetet är belöningar. Ifall en individ skulle arbeta till exempel med 

att skriva tidningsartiklar utifrån eget intresse. Om belöningar som provision baserat på hur 

många som läser artiklarna skulle adderas, så finns det en möjlighet till att individen ändrar 

fokus från att skriva utifrån eget intresse till att tjäna mycket pengar istället. 

 

Enligt denna teori skall man som arbetsgivare alltså inte fokusera på att motivera andra, utan 

fokusera på hur man kan skapa förutsättningar i deras arbetsmiljö som främjar den självdrivna 

motivationen. Det kan vara komplicerat att skapa dessa förutsättningar i industriarbeten där 

arbetsuppgifter kan vara monotona. Enligt Ramlall och Sunil (2004, s. 54) så kväver man 

motivationen med tråkiga, enkla och monotona arbetsuppgifter, men lägger man till variation, 

autonomi och beslutsauktoritet så kan arbetet upplevas mer utmanande och på så sätt främja 

motivationen. 
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2.3.2 Herzbergs tvåfaktorteori 

En annan behovsteori som brukar användas inom motivationsstudier är Herzbergs 

tvåfaktorteori (Abrahamsson och Andersen, 2005, s. 148). Denna teori är en av de mest 

använda inom studier som behandlar attityder gentemot arbetet. I tvåfaktorteorin så har man 

en tydlig distinktion mellan arbetsinnehåll och arbetssituation. Herzberg (1967, s. 57) utgår 

ifrån att det finns två olika sorters behov. En form av behov är de fysiologiska. Ett exempel på 

detta behov är att man söker efter trygghet och säkerhet. Detta behov motiverar individer att 

arbeta för att sedan kunna betala hyra och bo någonstans, vilket i sin tur ger en känsla av 

trygghet. Den andra formen av behov relateras till något som är unikt hos oss människor, vår 

förmåga att kunna åstadkomma och genom dessa åstadkommande uppleva psykologisk 

utveckling. För att en individ skall kunna utvecklas så behövs det uppgifter i dess 

arbetsinnehåll som kan medföra utveckling. I arbetsmiljön finns där behov att uppfyllas för att 

individen inte skall vantrivas. Det kan vara till exempel anställningstrygghet som uppfyller 

känslan av säkerhet. En person som vantrivs i sitt arbete upplever denna vantrivsel på grund 

av dess djuriska driv, som är att undvika fara i sin omgivning. Detta driv att undvika fara 

motiverar individen att agera för att uppfylla sina behov. Behovet av att utvecklas innebär att 

arbetet måste innehålla aktiviteter som leder till utveckling, därav tillhör sådana aktiviteter 

arbetsinnehåll. Det inbyggda beteendet som får människor att undvika faror tillhör 

arbetssituationen, detta är ett behov som uppfylls av så kallade hygienfaktorer. (Herzberg 

1967, s. 57) 

 

Arbetstrivsel grundar sig i vilken utsträckning medarbetaren upplever att sina behov är 

uppfyllda menar Abrahamsson och Andersen (2005, s. 148). Teorin särskiljer två olika 

dimensioner: motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer är behov som 

individen önskas att tillfredsställa, därav leder denna motivation till att individen utför en 

handling. Abrahamsson och Andersen (2005, s. 148) menar att tvåfaktorsteorin är fokuserad 

på tillfredsställelse av behov och inte vad ett uppfyllt behov ytterligare hade kunnat leda till. 

Exempel på motivationsfaktorer är: prestationer, erkännande, arbetet i sig, ansvar, befordran 

och möjlighet till utveckling (Abrahamsson och Andersen, 2005, s. 149). Dessa faktorer är 

behov som kan tillfredsställas. När ett behov blir tillfredsställt så ökar individens behov av att 

prestera. Till exempel kan man tänka att en medarbetare har ett behov av att prestera i sitt 

arbete, för att uppfylla detta behov så kommer medarbetaren att utföra en arbetsuppgift, när 

behovet blivit uppfyllt en gång så kommer behovet att bli större därav utförs uppgiften igen. 

Ett mer konkret exempel skulle vara en författare som har fått en bok publicerad, författaren 

kommer troligtvis att känna ett behov av att släppa ännu en bok. Det som får individen att gå 

till handling, det är det som är motivation enligt Herzberg (1968, s. 55). 
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  Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

Finns Trivsel Icke vantrivsel 

Finns ej Icke trivsel Vantrivsel 

Tabell 1. Existensen inverkan av motivations- och hygienfaktorer. (Abrahamsson och Andersen 2005, s. 151) 

 

I tabell 1 kan man se att hygienfaktorer är saker som leder till att medarbetaren inte vantrivs 

på arbetet men leder inte till ökad motivation. Exempel på hygienfaktorer är: organisationens 

politik och administration, ledaren, arbetsförhållandena, mellanmänskliga förhållanden, 

ekonomisk ersättning, status, trygghet i arbetet och privatlivet (Abrahamsson och Andersen, 

2005, s. 149). Till exempel ifall en medarbetare upplever att deras ledare saknar 

yrkeskompetens samt behandlar de anställda orättvist så kan detta leda till vantrivsel. Skulle 

man ha en ledare med kompetens inom yrket samt rättvis behandling av de anställda så leder 

det till frånvaro av vantrivsel och inte till motivation (tillfredsställt behov). Herzbergs 

tvåfaktorteori är alltså tvådimensionell (Abrahamsson och Andersen, 2005, s. 150). 

Motivationsfaktorerna fungerar på liknande sätt, de vill säga att ifall de uppfylls så leder det 

till ökad motivation för individen, skulle de däremot vara frånvarande så leder det inte till 

vantrivsel. Vilket resulterar i att man kan förebygga vantrivsel på arbetet genom att fokusera 

på att utveckla samt uppgradera hygienfaktorerna i arbetet. Samtidigt som det går att höja 

trivseln med hjälp av utveckling av motivationsfaktorer men dessa faktorer förhindrar inte 

vantrivsel (Abrahamsson och Andersen, 2005:150). 

 

Tillfredsställelse i arbetet (trivsel) Vantrivsel i arbetet 

Hög Låg 

Låg Hög 

Hög Hög 

Låg Låg 

Tabell 2. Kombinationer av trivsel och vantrivsel (Abrahamsson och Andersen 2005, s. 151) 

 

Som man tydligt kan se i tabell 2, är den mest ultimata kombinationen för en medarbetare att 

ha låg vantrivsel i arbetet och hög tillfredsställelse samtidigt som motpolen är låg 

tillfredsställelse och hög vantrivsel. Skulle hög vantrivsel vara närvarande på arbetsplatsen 

bör man se över hygienfaktorerna. Upptäcks låg tillfredsställelse bör man som arbetsgivare se 
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över motivationsfaktorerna. Rent konkret för att öka motivationen så bör medarbetaren till 

exempel ha ett intressant samt varierande arbete. För att medarbetaren inte skall vantrivas så 

kan man skapa trygghet i deras arbete i form av skydd mot uppsägning. Teorin grundas inte 

på att man bör ha låg vantrivsel för att kunna öka motivationen i arbetet utan de är två 

oberoende dimensioner. 

 

Herzberg menar att motivation är något som alla människor har inom sig och det är 

motivation som får oss människor att agera på egen vilja (Abrahamsson och Andersen 2005, 

s. 151). Pengar är något som kan motivera en medarbetare under tillfällig period men till slut 

kommer den kontinuerliga ökningen av pengar sluta och då försvinner även ansträngningen 

hos medarbetaren. De vill säga att ifall medarbetarna blir belönade, med till exempel 

provision som ökar konstant ett par månader plötsligt skulle försvinna så försvinner även 

motivationen. Att ha medarbetare som blir motiverade av arbetet i sig och drivs av eget 

intresse samt vilja leder till att arbetet blir bättre utfört menar Abrahamsson och Andersen 

(2005, s. 152). Att komplexa och berikade arbetsuppgifter skulle vara något som upplevs 

positivt av alla individer stämmer inte enligt Hulin (1971 refererad i Hackman och Oldham 

1976 s. 252). Det finns personer som har större behov av att utvecklas än andra. Personer som 

upplever att de har större behov av att utvecklas i arbetet reagerar mer positivt till ett berikat 

och mer komplext arbete (Hackman och Oldham, 1976, s. 274). 

2.4 Målsättningsteori 

I de två tidigare teorier utgår man att uppfyllda behov leder till mer motiverade individer. 

Nästa teori som studien kommer att gå in på är målsättningsteori som är byggd på 35 år 

empiriskt material skapad av Latham och Locke (2002, s. 705). Mål som motivationsfaktorer 

har fått stöd i ett stort antal studier i olika länder menar Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 283). 

Latham och Locke (1979 refererad i Jacobsen och Thorsvik, 2008, s. 282) menar att 

organisationer på ett enkelt sätt kan motivera sina anställda genom att använda sig av mål. 

Att utforma mål påverkar prestationen på fyra olika sätt enligt Latham och Locke (2002, s. 

706). För de första så riktar det uppmärksamheten och prestation gentemot aktiviteter som är 

relaterade till att uppnå målet. Det vill säga att aktiviteter som inte leder mot målet inte får 

lika mycket uppmärksamhet. Mål är även energigivande för individen, högre mål leder även 

till högre ansträngning jämfört med lägre satta mål (Latham och Locke 2002, s. 706). Har en 

individ ett mål att arbeta gentemot så blir individen även mer uthållig. Latham och Locke 

(2002, s. 707) menar att det fjärde sättet är att uppsatta mål indirekt leder till handling, 

individer blir förväntansfulla gentemot ett mål vilket leder till att de agerar. 

 

För att mål skall resultera i en förbättring så finns det tre linjer att följa, dessa tre är: 1) Ett mål 

ska vara tydligt. Till exempel att sälja en extra dryck per sällskap, detta upplever anställda 

som mer motiverande än ett otydligt mål. 2) Tydlig tidslinje för målet. Till exempel att ett hus 

skall vara färdigmålat den 30:e Mars, detta skall upplevas mer motiverande än ifall målet hade 

haft otydlig tidslinje. 3) Målen skall inte vara alldeles för enkla att nå. Målen skall vara 

utmanande samtidigt som de är realistiskt (Jacobsen och Thorsvik, 2008, s.282). Man bör 
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även ge kontinuerlig feedback hur vägen går i relation till målet, på detta sätt stärker man 

motivationen. För att ett mål skall motivera en individ, så måste målet accepteras av 

individen. När väl en individ har accepterat och bestämt sig för att ett mål ska avklaras, det är 

då faktiskt leder till högre prestation i arbetet enligt Jacobsen och Thorsvik (2008, s.282). 

 

Figur 1. De centrala elementen i målsättningsteorin (Jacobsen och Thorsvik 2008, s. 283). 

 

I figur 1 kan man se de centrala elementen i målsättningsteorin, här kan man även se åtgärder 

som är av vikt i målsättningsteorin, dessa tre är: konkreta och realistiska mål, acceptans av 

medarbetarna samt utformar ett stödsystem. 

 

Ett mål skall vara anpassat till individen och gruppen. Utifrån gruppen och individens 

perspektiv så skall målet vara realistiskt utmanande, man skall utforma mål utifrån vad de 

anställda faktiskt behärskar och inte sätta ett mål som upplevs som för utmanande (Jacobsen 

och Thorsvik 2008, s. 284). Därav är det av intresse att samla information om gruppen så att 

organisationen har bra kännedom om gruppens färdigheter och kapaciteter. När ett 

välanpassat mål har utformats menar Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 284) att de anställda bör 

sluta upp kring de utformade målet, det finns ett antal strategier för att uppnå detta. Bra 

relation mellan de underordnade och de överordnade, bra ledarskap som ger feedback till 

gruppens individer även att arbetsinstruktioner är tydliga och enkla att förstå av de anställda. 

Upplevs motstånd av de anställda kan man inkludera de anställda i beslutsprocessen för att 

”övervinna” dem menar Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 284). De anställda bör även ha 

stödelement i vägen mot målet, de vill säga att det skall skapas förutsättningar och raderar 

eventuella hinder för vägen mot målet skall gå på ett så effektivt sätt som möjligt. En upplärd 

personal som innehar färdigheter och kunskap, kan på ett tillfredsställande sätt utföra 

uppgifterna. Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 284) menar att det även kan vara positivt att ha 

anställda som själva utformar verksamhetsplaner som följs upp med hjälp av feedback från 
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ledningen, på detta sätt ser medarbetarna deras progression mot målet och upplevs inte vara så 

långt bort. 

 

Mål behöver dock inte endast vara positiva och motiverande för medarbetarna. Det kan leda 

till stress ifall målen upplevs för krävande av de anställda, även fusk kan uppkomma eftersom 

att de anställda vill visa upp att de har presterat bra (Jacobsen och Thorsvik 2008, s. 285). 

 

Kaufman och Kaufman (2010, s. 141) poängterar att en viktig faktor inom målsättningsteorin 

är individens självförmåga. Som vi kommer att gå in mer nedan under det engelska begreppet 

”self-efficacy”. 

2.5 Self-efficacy 

Nästa motivationsteori som redogörs för är self-efficacy vilket är en teori inom det social-

kognitiva fältet som skapades av Albert Bandura. Enligt Bandura (1997, s. 3) kan self-

efficacy ses som en individs tilltro till den egna förmågan att utföra eller klara av en specifik 

uppgift. Personer med hög självförmåga har en uppfattning om sig själva som kompetenta 

samt skickliga, medan en person med låg självförmåga är mer osäker på sin kompetens och 

förmåga (Bandura 1997, s. 3). Vidare menar Bandura att en hög self-efficacy är förenat med 

en högre prestationsförmåga, välmående och motivation (Bandura 1995, s. 6). Anledningen 

till detta menar Bandura (1997, s.8) beror på att människor som har en hög self-efficacy 

tenderar att se svåra eller påfrestande situationer som utmaningar och någonting som är 

hanterbart. Desto fler utmaningar man lyckas överkomma desto högre self-efficacy kan man 

säga att en person har. Därför menar man också att personer med en hög self-efficacy ofta har 

en högre motivation och är mer produktiva än personer med en låg self-efficacy (Bandura 

1995, s. 6). Personer med låg självförmåga tenderar att sänka målen eller att ge upp helt och 

hållet, medan individer med hög självförmåga tenderar att anstränga sig mer och försöker att 

uppnå och avsluta deras utmaningar (Kaufman och Kaufman 2010, s. 141). Vilket gör det 

ännu viktigare att verkligen ha kunskap om sina arbetsgrupper. Finns det personer med olika 

egenförmågor i en grupp så kan det avgöra vilka mål som är realistiska eller inte. Kaufman 

och Kaufman (2010, s. 141) menar att vilken feedback som fungerar är även olika beroende 

på vilken grad självförmåga en person har. Individer med hög självförmåga tar negativ 

feedback som något positivt och konstruktivt, samtidigt som individer med låg självförmåga 

kan ta negativ feedback som något negativt och agerar därav defensivt. Det finns 

träningsprogram som har gett avsevärda effekter på individers självförmåga, som visat 

resultat på mindre sjukfrånvaro och bättre mental hälsa (Kaufman och Kaufman 2010, s. 142). 

  

Baron (refererad i Hogg 2013) skriver om kopplingen mellan self-efficacy och hur beteenden 

och förväntningar formas hos medarbetare från Generation Y. Som ny på en arbetsplats 

upplever många ofta en tveksamhet kring tilltron till den egna förmågan. Detta beror på att 

man som ny ofta börjar långt ner i den hierarkiska ordningen och snabbt inser att man ofta har 

mycket att lära, vilket i sin tur kan påverka self-efficacy i negativ riktning. Får man som ny 

inte adekvat introduktion, feedback och stöd kan detta ytterligare förstärka redan låga nivåer 



 

14 

 

på self-efficacy. En låg self-efficacy bland medarbetarna leder till att man har en svag tilltro 

till den egna förmågan att lösa olika problem eller svåra situationer på arbetet. Faran här 

menar ligger just i att graden av self-efficacy påverkar vårt beteende på arbetsplatsen. Är 

tilltron till den egna förmågan låg kommer det många gånger att leda till att man inte 

anstränger sig fullt ut när man utför en utmanande uppgift. Har många i en grupp en låg grad 

av self-efficacy är risken att det skapas ett slags ”grupp tänk” om vad som är ett accepterat 

beteende bland medarbetarna. Detta är något som också kommer att påverka andra 

medarbetare och deras förväntningar och beteenden då risken finns att man annars blir utfryst 

eller exkluderad ur gruppen Baron (refererad i Hogg 2013). 

 

Bandura (1997, s. 7) menar att människor gör olika livsbeslut baserat på tilltron till den egna 

förmågan. Vi väljer medvetet att åta oss aktiviteter eller välja situationer vi anser är inom vår 

förmåga att klara av. Situationer förknippade med misslyckande undviks (Bandura 1997, s.7). 

När individer har en hög self-efficacy anstränger de sig i högre utsträckning när det gäller att 

genomföra en uppgift oavsett tänkbara hinder, än individer med låg self-efficacy. Även om 

self-efficacy är en viktig faktor när det gäller påverkan på ett beteende är det inte det enda. 

När nödvändiga kunskaper saknas kommer inte self-efficacy av sig själv leda till en god 

prestation (Bandura, 1997). 

 

Bandura (1997, s. 79) menar att det finns fyra olika faktorer som är avgörande för att man ska 

uppnå en hög self-efficacy. Dessa faktorer är ”enactive mastery experience”, ”vicarious 

exeperience”, ”verbal persuasion”, och ”psychological and affective states”. Enactive mastery 

experience är den faktor som mest påverkar self-efficacy då den är baserad på individens 

tidigare framgångar och misslyckanden, därför blir dessa erfarenheter avgörande för hur 

individen kommer att hantera nästa utmaning. Har man tidigare haft framgångar med liknande 

uppgifter ökar individens self-efficacy att även bemästra nya utmaningar, tidigare 

misslyckanden minskar individens self-efficacy och chansen att misslyckas på nytt ökar. Den 

andra faktorn när det gäller att öka en individs self-efficacy är vicarious experience eller 

modellinlärning handlar om att man lär sig genom att iaktta hur andra framgångsrika personer 

klarat av liknande situationer. Verbal persuasion är den tredje viktiga faktorn och innebär att 

en viktig person eller en person som individen ser upp till övertalar individen eller starkt 

uttrycker en tro på individens förmåga att klara av en specifik situation. Den sista faktorn 

handlar om vikten av att individens fysiska och emotionella hälsa är god för att denna ska 

kunna klara av olika utmaningar och stressfulla situationer (Bandura, 1997, s. 79). 

 

Locke och Latham (1990, s. 241) menade att en viktig del när det gäller att öka en individs 

self-efficacy är förmågan att kunna formulera konkreta och attraktiva mål. Målen bör vara 

uppdelade i både kortsiktiga och långsiktiga mål, där tanken är att man hela tiden ska ha olika 

delmål för att hålla motivationen uppe. Enligt Locke & Latham (1990, s. 241f) leder mål till 

att man måste anpassa sin ansträngning tillräckligt för att kunna genomföra en specifik 

uppgift. Detta kan leda till att individen får ett slags ”tunnelseende” vilket i sin tur bidrar med 

ett högre fokus och ökad prestation. Vidare är det viktigt att målen är frivilliga och att det är 



 

15 

 

någonting som på sikt leder till någon slags belöning för att de ska ha någon effekt på 

individens self-efficacy och motivation (Locke och Latham 1990, s. 241f). Enligt Bandura 

(1994, s. 5) påverkar graden av self-efficacy valet av aktiviteter vi åtar oss, graden av 

ansträngning, ihärdighet och prestation, vilket alla har en korrelation med motivation 

(Bandura 1994, s. 5). 

2.6 Expectancy Theory 

En annan motivationsteori som är relevant i denna studie är expectancy theory. Den blev 

relevant eftersom att HR personen som kontaktade oss berättade att individerna var 

”motiverade och intresserade” av arbetet på arbetsintervjun. Men efter ett tag på arbetsplatsen 

så minskade denna motivation. Vi anser att denna teori är relevant för att beskriva hur 

förväntningar kan påverka individers motivation. Vilka förväntningar hade medarbetaren på 

arbetet på intervjun och hur såg verkligheten egentligen ut? 

 

Chiang och Jang (2008, s. 314) skriver att expectancy theory eller förväntansteorin på svenska 

som först utvecklades av Victor Vroom har tre nyckelelement: förväntning, instrumentalitet 

och valens. Motivationen hos en person beror på i hur utsträckning personen tror på att 

ansträngning kommer leda till prestation (förväntan), att prestationen kommer att belönas och 

leda till ett resultat (instrumentalitet) och att belöningen eller resultatet är positivt (valens) 

(Chiang och Jang 2008 s. 314). 

 

Förväntan innebär en uppskattning av att en ansträngning kommer att resultera i prestation. 

Man menar att förväntan kan mätas på en skala från noll till ett. Om en anställd inser att en 

ansträngning inte kommer att leda till en önskvärd prestation, brukar man säga att förväntan är 

noll. Om en anställd däremot med säkerhet förstår att en uppgift kommer att bli utförd, brukar 

man säga att förväntan har ett värde av 1 (Abrahamsson och Andersen 2005, s. 158f). 

 

Instrumentalitet är en individs uppskattning av att en prestation kommer att leda till olika 

arbetsresultat. Här är det precis som med förväntan, instrumentalitet varierar mellan noll till 

ett. Om en anställd ser att en god prestation alltid leder till en befordran, har 

instrumentaliteten ett värde av ett. Om det däremot inte finns något samband mellan ett bra 

resultat och befordran, har instrumentaliteten ett värde av noll (Abrahamsson och Andersen 

2005, s. 158f). 

 

Valens är styrkan i en anställds önskan för en viss belöning. En belöning har en valens då det 

är relaterat till den anställdes behov. En belöning kan exempelvis bestå av befordran, 

erkännande från överordnade eller högre flexibilitet och värderas olika av alla individer. Till 

skillnad från förväntan och instrumentalitet kan valens vara antingen positivt eller negativt. 

Om en anställd har en stark vilja att uppnå en belöning är valensen positiv. Om viljan är svag 

är valensen negativ. Om en anställd är likgiltig för belöningen är valensen 0. Den totala 

variationen är från -1 till 1 (Abrahamsson och Andersen 2005, s.159). 
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Vroom (1964) menar att motivation, förväntan, instrumentalitet och valens är alla relaterade 

till varandra, som man även kan se på exemplet nedan 

 
Tabell 3. Expectancy theory (Abrahamsson och Andersen 2005, s. 158) 

 

Motivationseffekten (Motivation=förväntan*instrumentalitet*valens) är här viktig. 

Ekvationen betyder att motivationen kommer att vara högre om värdena på förväntan, 

instrumentalitet och valens också är höga. Om någon av dessa tre faktorer är noll blir också 

motivationen noll. 

 

2.7 Sammanfattning och komplement till teorierna 

Tidigare avsnitt har visat att det finns många olika sätt att se och beskriva motivation på. 

Varje teori tillsammans bildar en viktig bild av hur fenomenet motivation ser ut i dagens 

forskning. I behovsteorierna ser man motivation som behov som behöver uppfyllas för att öka 

graden av motivation. Målsättningsteori visar på en mer konkret tillvägagångsätt för att öka 

motivationen, vilket är att uppsatta mål leder till ökad motivation och prestation i arbetet. 

Inom behovsteorierna talar man om inre och yttre behov alternativt hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Möjligtvis påverkar mål en individs yttre motivation och inte den inre? I 

sådana fall borde det vara möjligt att som arbetsgivare sätta upp mål som går i linje med 

medarbetarnas egna intresse, vilket skulle kunna skapa en känsla av autonomi. Detta skulle 

krävas att som arbetsgivare ha god kännedom om sina medarbetare och ha anställda 

medarbetare som verkligen gillar sitt arbete. Att ta med individerna i utformningen av målet 

kan även ge en känsla av att de kan vara med och påverka vilket möjligtvis leder till inre 

motivation gentemot målet. På så sätt hade mål ökat den inre motivationen, vilket möjligtvis 

hade lett till bra prestation i arbetet och en ökad arbetsglädje.  

För att man ska uppnå en bra prestation i arbetet är det viktigt att man har förväntningar om 

att ansträngningen man utför kommer leda till ett positivt resultat för medarbetaren. Personer 

som har en hög självförmåga kommer troligtvis förvänta sig ett positivt resultat, då deras 

tidigare erfarenheter har visat på ett positivt resultat i form av avklarade utmaningar. Vad alla 

dessa motivationsteorier har gemensamt är att de utgår utifrån individens egna intressen, men 

ser det ut så i verkligheten? Utgår organisationer alltid utifrån individens intresse i 

verkligheten? 
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Som ett litet komplement till studiens teorier nämner Eklöf (2017, s. 76) fem egenskaper som 

ett arbete borde inneha för att upplevas motiverande samt meningsfullt. Ett arbete bör ha 

varierat innehåll, helhetskaraktär, betydelse, egenkontroll samt feedback från arbetet (Eklöf 

2017, s. 76f). Det vill säga att individen får möjlighet till att använda kunskaper och 

färdigheter på olika arbetsuppgifter. Individen skall kunna se helhetsbilden av sitt arbete och 

inte endast den delen som individen själv arbetar med. Arbetet skall spela roll för någon eller 

något. Autonomi som går i linje med de andra teorierna, individen har möjlighet att själv 

bestämma i sitt arbete, från sitt intresse. Att få feedback på sitt arbete är även en viktig 

egenskap som är central i målsättningsteorin men förbisedd i de andra. 
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3 Metod 

 

 I metodavsnittet kommer vi att börja med att diskutera studiens vetenskapliga 

förhållningssätt samt hur vår förförståelse möjligtvis kan ha haft en påverkan på studien. 

Sedan diskuteras studiens val av metod och övervägningar till varför kvalitativ ansats ansågs 

vara relevant. Kortfattat om hur urvalet gick till. Hur intervjuerna genomfördes för att 

utomstående skall kunna få en inblick i hur intervjuerna gick till. I slutet av metodavsnittet så 

diskuteras reliabilitet och validiteten i denna studie samt hur studien har uppfyllt de etiska 

principerna.

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt    

När man pratar om vetenskapligt förhållningssätt är det framförallt positivismen och 

hermeneutiken som man brukar prata om (Patel & Davidsson 2011, s. 25). Positivismen 

förknippas med det naturvetenskapliga där kvantitativ metod står i fokus och där forskaren har 

en objektiv syn på verkligheten. Forskaren formulerar här olika hypoteser som om det som 

studeras som man senare testar mot verkligheten (Patel och Davidsson 2011, s. 26f). 

Hermeneutiken kan beskrivas som tolkningslära och ses ofta som motsatsen till positivismen, 

där forskaren försöker tolka språk, handlingar och beteenden hos människor. Hermeneutiken 

förknippas med kvalitativ metod där forskaren är subjektiv, engagerad och har en närhet för 

det fenomen som studeras. Här är förförståelsen viktig, då man menar att detta är någonting 

som påverkar hur forskaren tolkar det som studeras (Patel och Davidsson 2011, s. 28f). Det 

förhållningssätt som vi tillämpar är det hermeneutiska. Detta beror på att vi har valt en 

kvalitativ metod där vi kommer att fokusera på de språkliga aspekterna och tolkningen vi har 

kunnat göra utifrån berättelserna från intervjupersonerna. För att skapa oss en så bred 

förståelse som möjligt valde vi att först undersöka intervjuerna i sin helhet för att få en så bred 

bild som möjligt. Vi valde sedan att gå inte mer på djupet på varje intervju för att även få med 

detaljerna och på så sätt skapa oss en så komplett bild av forsknings problematiken som 

möjligt. 

3.2 Förförståelse 

Att ha en förförståelse eller en förutfattad mening om ett ämne innebär att man har en 

befintlig uppfattning om ett fenomen som inte tvunget behöver stämma överens med 

verkligheten (Gillham 2008, s. 26f). Den nya informationen som individer möter dagligen 

läggs in i “befintliga fack” för att man ska ha en sorts relation och kunna göra informationen 

hanterbar. Detta behöver nödvändigtvis inte vara negativt för studien. Det förenklar för 

forskarna att tillämpa teorier som man har läst om tidigare och på så sätt blir det tidseffektivt. 

Men det kan givetvis leda till missbedömning av materialet eller en misstolkning av vad 

intervjupersonens betydelse egentligen var med sin mening. 
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Vidare informerar vi här om vår förförståelse till ämnet samt av industriarbete. Detta är av 

intresse för att se ifall vårt färgade perspektiv får nedslag eller inte. Författarna till denna 

studie tillhör båda två generation Y och har en del förförståelse om industriarbeten. Båda 

författarna har föräldrar som arbetat inom industri och hur föräldrarna talat om yrket lär 

troligtvis ha påverkat individernas syn av arbetet. Vår spontana tanke kring industri är att det 

är ett arbete som innebär löpande band, lite tayloristisk anda och att de flesta personer som 

arbetar inom industrin troligtvis inte är oerhört kvalificerade. Detta tänker vi kan ge 

organisationen ett sorts övertag, skulle en individ inte trivas så är den enkel att ersätta. Som i 

sin tur kan betyda att höja medarbetarnas motivation möjligtvis inte är av högsta prioritet. 

Att tillhöra samma generation som skall undersökas leder givetvis till en färgad syn på hur vi 

tror att personerna prioriterar saker. Detta kan leda till att vi lägger mer uppmärksamhet och 

omedvetet leder in intervjupersoner på område som vi anser är relevanta. Vi båda anser att 

autonomi, frihet och utveckling är något viktigt i arbetet och har en tro om att detta är svårt att 

implementera i ett industriarbete. 

3.3 Val av metod 

Vi valde att använda en kvalitativ ansats eftersom att vi var intresserade av att undersöka 

djupet hos ett fenomen samt få ett mer rikt och detaljerat svar från våra respondenter. Inom 

kvalitativ forskning är man mer intresserad av kvaliteten av datamaterialet som blivit insamlat 

jämfört med kvantitativ forskning som är mer inriktad på att operationalisera fenomenet 

(Howitt och Kramer 2014, s. 337). Inom kvalitativ metod ser man även på den givna 

situationen och menar att resultatet inte går att applicera på alla människor. Man kan se 

kvalitativa metoder som stadiet före kvantitativ (Howitt och Kramer 2014, s. 337). Möjligtvis 

leder den kvalitativa ansatsen till att det fenomen som undersökts går att operationaliseras 

(Howitt och Kramer 2014, s. 339). Trost (2010, s. 31) poängterar däremot att det inte endast 

är kvalitativa studier som används som förstudier utan det kan även kvantitativa studier 

användas som. Sen är det även så att kvantitativ endast tar hänsyn till ett par olika variabler, 

vilket kan leda till att studien missar mycket. Som till exempel kommentarer eller helt andra 

åsikter än det svar som givits i till exempel en enkät. Eftersom att vårt syfte är ”Hur motiverar 

man generation-y” är det komplicerat att undersöka detta med endast ett par frågor. Vi anser 

att det behövs djup förståelse och förklaring av respondenterna. I fall där forskningsfrågan 

innebär att man måste använda sig av ett förlängt samtal menar Howitt och Kramer (2014, s. 

348) att det är lämpligt att använda sig av kvalitativ ansats. Även Trost (2010, s. 32) menar att 

kvalitativ metod är lämpligt när man vill förstå hur människor resonerar och reagerar kring ett 

fenomen. 

3.4 Val av datainsamlingsteknik  

Vi valde att använda kvalitativ intervju som datainsamlingsteknik. Intervjuguiden finns som i 

form av en lista. Det är denna lista som vi använde oss av under intervjuerna, för att ha 

kontroll över vilka teman som skulle beröras under intervjuerna. Frågorna som finns i 

intervjuguiden kan ställas i annorlunda ordning men samtliga teman skall beröras. Vår 

intervju var halvstrukturerad eftersom att den var inriktad mot ett specifikt område, samtidigt 
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som våra frågor var öppna, det vill säga att det inte fanns några förutbestämda 

svarsalternativen. En halvstrukturerad intervju resulterar i data av god kvalitet. Detta eftersom 

att det finns plats för mer flexibilitet i intervjun som inte finns i en mer strukturerad intervju, 

denna flexibilitet skall balanseras med struktur (Gillham 2008, s. 103).  Trost (2010, s. 39) 

menar att standardisering innebär vilken grad som frågorna och situationerna är lika för 

samtliga intervjupersoner. I en enkätundersökning är det hög grad av standardisering då alla 

personer får likadana frågor, ställda på ett liknande sätt samt att samtliga respondenter får 

likadana svarsalternativ. En låg grad av standardisering innebär att intervjupersonen blir den 

som styr ordningsföljden av frågorna samt att uppföljningsfrågorna kan se annorlunda ut från 

person till person. Låg standardisering ger mer möjlighet till variation i intervjusituationen 

(Trost 2010, s. 39). Strukturering innebär i vilken utsträckning intervjupersonen själv får 

möjlighet till att utveckla ett eget svar på de ställda frågorna. Hög strukturering innebär att 

personerna har förutbestämda svar liknande en enkät. Låg strukturering innebär att 

intervjupersonen själv styr hur svaret skall vara. (Trost 2010, s. 40). 

  

När man använder sig av intervju så finns det även en viss flexibilitet, det är möjligt att ändra 

upplägget i intervjun under studiens gång. Denna flexibilitet var värdefull för oss eftersom att 

de första intervjuerna inte täckte allt som var av intresse av studien. Flexibiliteten gjorde att vi 

på ett enkelt sätt kunde redigera upplägget av intervjun efter de första intervjuerna. Detta gav 

oss till exempel möjlighet att lägga till fler frågor eftersom att vi inte ansåg att informationen 

vi fick av de första respondenterna var tillräckliga nog. Även om denna flexibilitet används så 

skall samtliga teman ändå beröras i samtliga intervjuer. Vilket resulterar i att samma tema 

berörs i varje intervju men att varje intervju ändå kan se väldigt olika ut. 

3.5 Intervjuguide 

Vi utgick utifrån teorikapitlet när vi skapade intervjuguiden precis som Bryman (2002, s. 350) 

skriver om. Vi valde att använda oss av en halvstrukturerad intervju där vi utgick från 

intervjuguiden men också kunde anpassa våra frågor beroende på vilket svar vi fick av 

intervjupersonerna. 

  

Utifrån intervjuguiden hade vi valt att fokusera på tre huvudområden. Det första området 

behandlade bakgrundsfrågor där vi ställde frågor om ålder, tidigare arbetslivserfarenhet och 

fritidsintressen i syfte att göra intervjupersonen så bekväm som möjligt. Den andra delen 

berörde frågor om arbetet, vilket innefattade frågor som anställningsperiod, positivt och 

negativt med arbetsplatsen samt andra frågor i syfte att avgöra vad respondenten ansåg att ett 

attraktivt arbete var. Sista området var motivation och berörde frågor som ”vad är motivation 

för dig”, ”vad motiverar dig i ditt arbete” samt ”vad hindrar dig i ditt arbete”. Syftet med 

dessa frågor var att vi skulle skapa oss en bättre bild och försöka se om det fanns något 

mönster för vad respondenterna ansåg öka samt hindra deras motivation. Vi avslutade 

intervjun med att fråga om respondenterna hade något annat att tillägga eller om de ansåg att 

vi hade missat något under intervjun. 
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Efter att intervjun var klar gjorde vi en kort sammanfattning av hela intervjun för att försäkra 

oss om att vi hade fått med och minska risken för missförstånd. Därefter utvärderade vi vad vi 

tyckte gick bra respektive mindre bra med intervjuerna vilket också bidrog med att vissa 

frågor lades till medan andra togs bort. Vi har hela tiden försökt att göra frågorna så 

begripliga och enkla att förstå som möjligt samt att vi varit noga med att inte vara ledande vi 

utformningen av frågorna samt under intervjun. 

3.6 Urval av intervjupersoner 

I och med att vi skulle undersöka individer på en bestämd arbetsplats samt att personerna 

skulle vara mellan en viss ålder så var val av urval inte av intresse i denna studie. Vidare 

kommer vi att redogöra för hur urvalet gick till i för att studien skall vara så transparent som 

möjligt. 

Vårt urval i studien begränsades inom ramen att individerna skulle vara födda mellan 1987–

1999 samt att personerna skulle vara anställda på industriföretaget i mittersta Sverige. Vår HR 

kontakt på industriföretaget vidarebefordrade en lista via e-post innehållande 63 stycken 

personer som var anställda på företaget samt tillhörande generation Y. Vi använde oss av en 

slumpgenerator som gav oss ett nummer mellan ett till 63 och gjorde detta åtta gånger om för 

att få fram åtta intervjupersoner. Varje individ hade ett nummer var och vi använde oss av ett 

program på datorn som slumpade fram nummer. Detta gjordes för att säkerställa variation i 

vårt urval. Enligt Trost (2010, s. 42) så är variation av intresse i kvalitativa studier. Det totala 

urvalet blev sju intervjupersoner. Dessa sju personer blev kontaktade av deras mest närstående 

chef som informerade de utvalda om studiens syfte, där samtliga intervjupersoner accepterade 

att delta i studien. Medelåldern på intervjupersonerna var 27 år. Den yngsta personen var 22 år 

och den äldsta 29 år. Vilket innebär att studiens urval är inom ramen för att tillhöra 

”Generation Y”. 

3.7 Genomförande av intervjuer 

Då det inte fanns möjlighet att genomföra alla intervjuer på samma dag, delades dessa 

tillfällen upp i två omgångar. Vid första tillfället intervjuades total tre personer och den andra 

gången intervjuades fyra personer. Varav totala antalet intervjuer var sju stycken. Samtliga 

intervjuer genomfördes på företagets lokaler där vi hade möjlighet att sitta ostört och fokusera 

oss på intervjuerna. 

  

Innan intervjuerna påbörjades var vi noga med att gå igenom syftet med studien och vilka de 

etiska aspekterna var. Här talade vi även om hur genomförandet skulle ske, att en av oss 

skulle hålla i intervjun medan den andra skulle anteckna och ställa följdfrågor samt att 

intervjun skulle spelas in med båda mobiltelefonerna. Patel och Davidsson (2011, s. 87) 

menar att det både finns fördelar och nackdelar med att spela in en intervju. Fördelen med 

inspelningar är att det ger möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger. Detta gör att det blir 

lättare att få med viktig information samt minskar risken med att man missar något väsentligt 

som sagts under intervjun. Nackdelen ligger i att respondenten kan känna sig obekväm av 
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vetskapen att intervjun spelas in. Detta kan i sin tur bidra med att respondenten ”håller igen” 

på fakta vilket kan bidra med att man går miste om viktig information (Paten och Davidsson 

2011, s. 87). Ingen av respondenterna hade några invändningar mot att vi spelade in och vi 

upplevde inte att respondenterna kände obehag av det faktum att intervjun spelades in. Efter 

att vi fått ett godkännande av respondenten valde vi att påbörja intervjun. 

  

Utgångspunkten för våra frågor låg i intervjuguiden som hade sin grund i teorikapitlet. Här 

hade vi tre huvudområden som vi valde att styra våra frågor utifrån. Vi inledde varje intervju 

med ett par bakgrundsfrågor i syfte att få respondenten att slappna av och få ett större 

förtroende för oss. Därefter ställde vi frågor om vilken syn respondenten hade om arbetet på 

företaget samt frågor om motivation. Då vi använde oss av en halvstrukturerad intervju ansåg 

vi att det var viktigt att vi kunde vara flexibla och anpassa våra frågor beroende på vilka svar 

vi fick. Detta var viktigt för att intervjun skulle flyta på och att respondenten skulle känna sig 

bekväm med att ge ut sin information till oss. När intervjuerna var färdiga sammanfattade vi 

intervjun för att försäkra oss om att vi fick med allting som var väsentligt. Vi frågade även 

respondenterna ifall det ansåg att vi hade missat något eller om de hade några ytterligare 

funderingar. Efter att vi hade tackat respondenterna gick vi igenom intervjun för att se om vi 

kunde förbättra något, vilket bidrog till att vi efter första intervjun lade till en fråga samt strök 

en som vi inte ansåg vara relevant längre. Intervjuerna varade mellan 50–90 minuter. 

3.8 Reliabilitet & Validitet 

Validitet och reliabilitet har en annan innebörd inom kvalitativ forskning jämfört med 

begreppens innebörd inom kvantitativ forskning. Patel och Davidsson (2013, s. 105f) talar 

istället om kvalitet inom kvalitativa studier. Validitet och reliabilitet är inom kvalitativ 

forskning ihopkopplade och reliabilitet är något som knappt blir berört. Detta innebär att 

validitet har en större innebörd inom kvalitativ forskning. Låg reliabilitet inom kvantitativ 

forskning är när man intervjuar en person flertal gånger och den intervjuade uppger olika svar 

på samma fråga. I kvalitativa studier betyder olika svar nödvändigtvis inte låg reliabilitet, 

mycket kan ha ändrats sedan den tidigare intervjun och det belyser egentligen det unika vid 

intervjun. Inom kvalitativa studier anses det vara viktigare att fånga det unika i varje situation 

snarare än att få samma svar (Patel och Davidsson 2013, s. 105f). 

 

Trost (2010, s. 132) poängterar även att studier som använder kvalitativa intervjuer skall ha en 

låg grad av standardisering. I studier som har kvalitativ ansats så är förändringar det som 

intressant (Trost 2010, s. 131). Vidare menar Trost (2010, s. 131) att ur ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv så ser man inte människor som något som har stabila egenskaper, 

utan allt är processer och förändringar. Eftersom att vissa processer rör sig så pass långsamt så 

ses dem istället som stabila och statiska. Människor är inte egenskaper utan vi handlar, är 

aktiva och agerar, på detta sätt sker förändringar (Trost 2010, s. 132). Det är märkligt att tala 

om reliabilitet i kvalitativa intervjuer menar Trost (2010, s. 132). Men poängterar även vikten 

av att man som intervjuare skall vara lyhörd och uppmärksamma på detaljer som, tonfall, 

ansiktsförändringar och andra kroppsspråk. 
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Patel och Davidsson (2013, s. 105f) menar att validitet inte enbart är kopplat till 

datainsamlingen inom kvalitativ forskning. Inom kvalitativ forskning strävar man efter en god 

validitet genom samtliga delar i forskningsprocessen. Den viktiga frågan är ifall studien 

verkligen tillför kunskap om det som blivit studerat.  

 

I transkriptionsprocessen sker ofta en mindre medveten påverkan på underlaget för analysen. 

(Patel och Davidsson 2013, s. 105ff). Därav bör det material som presenteras av forskaren 

byggas under så att den som läser forskningsrapporten kan bilda sig en egen uppfattning av 

studiens trovärdighet. Det är stor variation inom kvalitativa studier vilket innebär att det är 

problematiskt att hitta uppenbara regler och procedurer som skall hållas för att uppnå god 

kvalitet. Varje kvalitativ studie är unik enligt Patel och Davidsson (2013, s. 105ff) men de 

betonar även vikten av att vara transparent genom hela forskningsprocessen så att de personer 

som tar del av studien kan bilda sig en egen uppfattning om de val som gjorts genom studien. 

Sammanfattande menar Davidsson och Patel (2011, s. 105f) att validitet i en kvalitativ studie 

gäller hela forskningsprocessen, bra förkunskaper grundade i teori, täckande intervjufrågor, en 

röd tråd genom hela forskningsprocessen. 

3.9 Analysmetod 

På samtliga intervjuer användes ljudinspelning med hjälp av våra smartphones samt att en av 

undersökningsledarna antecknade spontana tankar som uppstod under intervjun i ett block. 

Att ha en transkribering av intervjun är nödvändigt för att kunna göra reflektioner som inte 

uppstår under själva samtalet (Aspers 2011, s. 156). Transkriberingen är även själva 

materialet som man arbetar med för att kunna koda och utföra analyser. Vi transkriberade på 

det sättet att vi skrev ner det som sades ordagrant vilket är det vanligaste sättet att transkribera 

enligt Aspers (2011, s. 156). I denna studie lades det inte ner någon energi på att ha med 

detaljer som till exempel pauser och toner. Ser man till tidsramen som studien skulle skrivas 

under så anser vi detta vara ett moment som hade varit alldeles för tidskonsumerande.  

Att koda materialet innebär att man bryter ner transkriberingen i olika koder (Aspers 2011, s. 

165). Den analys som användes för att analysera transkriptionen i denna studie var tematisk 

analys. Enligt Howitt och Cramer (2014, s. 372) är tematisk analys en av de mest använda 

metod inom kvalitativ analys.  Analysen började med att båda utförare av studien läste 

igenom samtliga transkriptioner och skrev upp spontana tankar som slog oss när hela 

transkriptionen lästes. Vidare lästes varje mening igenom mer noggrant och diskuterades 

mellan båda utförare, sedan skrevs relevanta begrepp upp som ansågs identifiera den 

meningen. De begrepp som blev upprepade flest gånger blev det centrala i intervjun och 

kallas underteman enligt Howitt och Cramer (2014, s. 372f). Detta utfördes i studien för att vi 

som utförare på ett mer enkelt sätt skulle kunna kartlägga vad som var mest centralt i samtliga 

intervjuer. Sedan sågs dessa underteman över för att se ifall det fanns några möjligheter att 

vissa underteman skulle kunna vara likheter med varandra och istället slås ihop till ett mer 

omfattande huvudtema. Till exempel under denna studie fanns det ett undertema som var 

centralt genom samtliga intervjuer, detta undertema var behov var uppskattning för utfört 
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arbete. Ett annat undertema som båda utförare av studien fann i materialet var klagomål. 

Dessa två slogs ihop till ett mer omfattande huvudtema som i analysen kallas för feedback. 

Därefter gavs det en återblick på transkriptionen och på vår upplevelse av intervjuerna och 

säkerställde att de funna huvudteman var överens med vår bild av intervjun.    

3.10 Etiska principer 

Arbetet kommer att följa vetenskapsrådets (2002) krav på forskningsetiska principer. För att 

skydda individen på bästa möjliga sätt finns det fyra huvudkrav som man behöver ta hänsyn 

till när man intervjuar i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, s.6). Det första kravet handlar 

om att man informerar intervju deltagarna om syftet med undersökningen samt om det finns 

särskilda villkor för deras deltagande (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Detta säkerställdes genom 

att vi innan intervjun påbörjades informerade om vad studien kommer att handla om, varför vi 

genomför den samt betydelsen av intervjupersonernas deltagande. Det andra kravet som man 

behöver ta hänsyn till är samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge 

sitt samtycke att delta i studien (Vetenskapsrådet 2002, s.9). Samtyckeskravet uppfylldes 

genom att vi frågade deltagarna om de gav sitt godkännande att delta i studien. Det tredje 

kravet på etiska studier är konfidentialitetskravet som innebär att obehöriga inte ska kunna ta 

del av uppgifterna från studien (Vetenskapsrådet 2002, s.12). Detta säkerställdes genom att 

ingen annan än de behöriga kunde ta del av uppgifterna samt att vi även tilldelade 

intervjupersonerna fiktiva namn. Nyttjandekravet som är det sista kravet på forskningsetiska 

studier handlar om att man endast får använda personuppgifter i studiens syfte 

(Vetenskapsrådet 2002, s.14). Detta säkerställdes genom att uppgifterna endast används i 

forskningssyfte och inte någon form av kommersiellt bruk. 
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4 Analys och resultat 

 

I detta kapitel kommer det att redogöras för studiens resultat angående hur man motiverar 

personer tillhörande generation Y inom industriarbete. Kapitlet kommer att presentera sitt 

resultat i följande ordning: arbetsuppgifter på industriföretaget, motivation enligt generation 

Y, en fritidsorienterad generation, varför trivs personerna på sitt arbete, vad det är som ökar 

motivationen, vad som hindrar motivationen avslutningsvis en diskussion angående 

generation Y.

 

 

Syftet med denna studie var att skaffa ökad kunskap om vad personer tillhörande generation 

Y på ett industriföretag i mellersta Sverige motiveras av. Finns det några särskilda behov som 

personerna upplever att de har i arbetet, hur behåller man personer inom företaget samt vilka 

egenskaper inom ett arbete motiverar personer tillhörande generation y. 

 

1.      Vilka behov upplever personerna att de har i sitt arbete? 

2.      Hur motiverar man personer tillhörande generation Y att stanna inom ett 

industriarbete? 

3.  Vilka egenskaper är det i ett arbete som är motiverande enligt personer tillhörande 

generation Y? 

 

Intervjuerna gav oss en inblick i intervjupersonernas arbetsliv. En historia målades fram för 

oss om hur man halkar in i arbetet eftersom att föräldern arbetar där. Att det upplevs finnas 

skillnader mellan den yngre och den äldre generationen. En känsla av plikt och krav på att 

göra rätt ifrån sig som får dem att gå till sitt arbete varje dag. Att motivation i privatlivet är 

självklart jämfört med en mer otydlig bild i arbetslivet. Känslan av orättvisa som uppstår när 

man har kollegor som inte arbetar men ändå får lika mycket betalt. Hur lågt arbetstempo och 

monotona arbetsuppgifter kan upplevas icke-utvecklande. En oerhört bra gemenskap med bra 

chefer, som gör det värt att gå till arbetet. Samt att fritiden och att kunna släppa arbetet när 

man lämnar är det bästa som finns.   

4.1 Arbetsuppgifter på industriföretaget 

Arbetsuppgifterna varierade beroende på vilken maskin och vart inom företaget man arbetade. 

Vissa jobbade enligt löpandebandprincipen som kännetecknades av ett systematiskt flöde. 

Andra körde truck och hade ansvaret för att köra i väg pall till olika stationer. De flesta 

arbetade vid enskilda maskiner där de skulle se till att materialet hade god kvalitet och såg 

tillräckligt bra ut för att kunna skickas vidare till kunden. Man var på de olika maskinerna 

beroende av varandra och gick tempot långsamt i ena maskinen påverkade det även flödet för 

de som satt i de andra maskinerna. De olika maskinerna kännetecknades av olika frekvenser. 

Vid vissa maskiner var frekvensen väldigt hög medan det i andra kunde ta upp emot flera 

timmar för att materialet skulle bli färdigställt.  
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4.2 Motivation enligt Generation Y 

Eftersom att studien hade av intresse att få en ökad förståelse om vilka behov personer 

tillhörande generation Y har, hur man behåller dessa personer på arbetsplatsen samt vilka 

egenskaper som anses vara attraktiva i arbetet enligt dem, så har fokuset under intervjuerna 

varit på respondenternas upplevelse av arbetet. Mer specifikt diskuterades det om vad det är 

som krävs för att respondenterna skall stanna på en arbetsplats under en längre period, vad det 

är som är bra på nuvarande arbete och vad de upplever kan bli bättre. Samt hur det kommer 

sig att de arbetar på just denna arbetsplatsen.  

Motivation var ett centralt ämne under samtliga intervjuer och vi bad även respondenterna att 

själva definiera begreppet. Samtliga respondenter definierade begreppet som ett driv eller det 

som får dem att göra något. En beskrivning av begreppet såg ut så här: ”Motivation är väl ett 

driv, som får en att göra någonting antar jag. Svår fråga att svara på, det är väl driv bara. Att 

jag gör något.”. Detta stämmer väl överens med hur Ryan et al (2011, s. 197) definierar 

motivation, de menar att motivation är något som får individer att agera. Även Herzberg 

(1968, s. 55) definierar motivation som något som får en individ att agera utan något yttre 

incitament, utan utifrån eget intresse, det är motivation. 

 

Respondenterna hänvisar till ett driv som får dem att göra något. Aronsson et al (2012, s. 199) 

talade även om motivation som drivkrafterna bakom en individs agerande, vilket går i linje 

med respondenternas uppfattning av begreppet. Även om de flesta respondenter hade en 

gemensam bild av motivation så uttrycktes det olika. En person uttryckte sig på följande sätt: 

“det är inte så motiverande att gå till jobbet ifall där är en sur gubbe man arbetar med”. Det 

intressanta och väsentliga i detta citat är i början av meningen enligt oss. När respondenten 

skall definiera begreppet motivation så uttrycker hen att “gå till jobbet”, det vill säga att 

personen associerar motivation med att gå till jobbet. Även om vissa respondenter inte 

beskrev begreppet på en mer abstrakt nivå anser vi att “gå till jobbet” är en mer konkret 

beskrivning av begreppet. Det får dem att göra något, till exempel gå till jobbet. Att en sur 

gubbe nämns i citatet diskuteras vidare i nästkommande avsnitt. 

 

När respondenterna hade definierat begreppet motivation gick intervjun vidare in på hur deras 

upplevelse av motiverade arbetsdagar gentemot omotiverade arbetsdagar ser ut. Detta för att 

kunna kartlägga hur motivation påverkade deras dagar negativt som positivt. En av 

respondenterna beskrev en mer motiverad dag som följande: 

 

Ja det är väl klart alltså, man trivs lite mer den dagen. Om man är lite eggad, pigg och 

glad. Eller kommer hit och ser att det inte kommer bli kul idag. Så det är klart är att 

efterhand kan det säkert påverka vad man gör, lite mindre kanske händer. Inte riktigt som 

jag vet själv. 

 

I citatet ovan så diskuteras skillnaden på dagar då personen är motiverad jämfört med 

omotiverad. Individen påpekar att dagar som hen känner sig motiverad leder till en ökad 

känsla av trivsel, upplever sig mer glad och pigg. Jämfört med en omotiverad dag som kan 
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resultera i att man gör lite mindre, det vill säga att individen blir mindre produktiv en 

omotiverad arbetsdag. Motiverade dagar ökar alltså produktiviteten, trivseln på arbetet samt 

att individen blir mer energisk. Givetvis går det att diskutera ifall känslan av glädje kan 

uppfattas som motivation och vice versa. Enligt Berggren och Weman-Josefsson (2013, s. 

105) kan arbetsmotivation associeras med arbetsglädje, detta går i linje med respondenternas 

uppfattning av mer motiverade arbetsdagar. Vidare kan man även se att respondenten nämner 

att man blir mer eggad och pigg en motiverad arbetsdag. Pigg och eggad är två begrepp som 

vi anser kan vara synonymer till energi. I Ryan och Deci (2000, s. 69) definition av 

motivation, så berörs utöver driv även energi, riktning och uthållighet. Studiens resultat visar 

att personer som är motiverade är mer eggade och pigga, detta är möjligtvis något som 

påverkar en individs energi och uthållighet gentemot ett mål.  

 

Vi anser att det är viktigt att få fram respondenternas definition av begreppet samt deras syn 

på hur det påverkar deras arbetsliv. Viktig att poängtera är att man tidigt i intervjuerna fick en 

förståelse av att motivation inte är något som är speciellt centralt i deras arbetsliv. Det verkar 

som att respondenterna mer ser det som ett abstrakt begrepp som hör hemma i privatlivet och 

inte i arbetslivet. Avslutningsvis i samtliga intervjuer diskuterades vad det är som motiverar 

respondenterna i privatlivet. Detta ansåg vi vara relevant för att kunna finna vad det är som 

motiverar i privatlivet och ifall det skulle innehålla egenskaper som skulle vara möjliga att 

tillämpa i deras arbetsliv. Ett citat som antyder en splittrad bild av motivation hos 

respondenterna är följande: 

 

Behöver man inte arbeta så går man inte till ett arbete. Det känns ju helt meningslöst. Det 

kanske inte gör det om 10 år. Då kanske jag springer runt och ger mat till hemlösa. Det är 

väl min privata motivation, det som motiverar mig i privatlivet vad som motiverar mig i 

arbetet kan jag inte riktigt säga. Mer än det som jag har sagt. 

 

Citatet ovan visar att respondenterna skiljer på motivation i arbetet och privatlivet. De ser på 

arbetet som ett krav eller en plikt som måste utföras för att överleva. Ett citat som styrker 

detta påståendet enligt oss är följande: 

 

Det är varför man gör någonting. Jag tycker att huvudsaken till att man gör saker är att 

man måste göra det. Det är väl det som motiverar mig, det är ju på krav på dig att du ska 

göra någonting. Det är plikt, sen ska man väl göra det man ska göra. Har du betalt för att 

göra någonting då ska man göra det, i arbetet, ska man göra sitt bästa. I alla fall på 

arbetet, det som motiverar en att göra saker hemma, är att ingen annan gör det ifall inte 

jag gör det.  

 

Haraldsson (2011, s. 52) menar att anledningen till varför individer arbetar är högst subjektivt. 

Vidare menar de att många tycker att arbetet är utvecklande och skapar en känsla av att ingå i 

en gemenskap. Givetvis finns det personer som endast arbetar för lön, men det finns även de 

personer som vill upprätthålla sin levnadsstandard och som anser att det är moraliskt rätt att 

bidra med sin del av kakan. Moraliskt rätt och plikt går hand i hand, att man vill göra sitt bästa 
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om man får betalt kan ses i ovanstående citat. Detta går överens med Haraldsson (2011, s. 52) 

förklaring som innebär att vissa människor arbetar för att göra rätt ifrån sig.  

4.3 En fritidsorienterad generation 

Studiens resultat visar att respondenternas fritid är oerhört viktig för dem. Intervjupersonerna 

såg arbetet som något som skulle göras och när de var klara med arbetsdagen släppte de 

arbetet. Esiner (2005 refererad i Srivastava et al 2016) menar att personer tillhörande 

generation Y omfamnar ett arbeta-för-att-leva inställning jämfört med den tidigare generation 

babyboomers som var leva-för-att-arbeta. Bergqvist och Axelsson (2011, s. 29) talar om att 

det finns personer som har tydlig distinktion mellan lönearbete och all annan tid. Personer 

med denna distinktion ser arbete som medlet för det goda livet (fritid) och även som en plikt. 

 

Denna studiens resultat visar att det finns en markant uppdelning mellan arbete och fritid hos 

respondenterna. Arbetet ses ofta som en plikt och ett medel för att kunna leva på fritiden. Att 

ha flexibla arbetstider tyckte samtliga respondenter var viktigt då man ofta ansåg att detta var 

något som ökade ens frihet att bestämma i ett annars ganska monotont arbete med små 

möjligheter till variation.  

 

En tydlig trend bland respondenterna var hur viktigt man ansåg att fritiden och de flexibla 

arbetstiderna var för deras välmående. Detta är i enlighet med vad Martin (2005 s, 40) skriver 

om när han menar att generation y i högre utsträckning än tidigare generationer väljer att söka 

sig till yrken som erbjuder större flexibilitet när det gäller att organisera arbete och fritid. En 

av respondenterna beskriver det såhär: ”Det är viktigt för mig att jag inte sliter ut mig på 

jobbet, så att jag kan göra det jag tycker är kul på fritiden. Det är väldigt viktigt”. 

Här ser vi en klar uppdelning på vad som anses vara arbete och vad som är fritid. Vi fick en 

uppfattning om att många tyckte att arbetet var ett medel som gjorde det möjligt för 

respondenterna att leva på fritiden. Vi fick intrycket av att arbetet mer sågs som en plikt och 

inte alls ett område där man skulle förverkliga sig själv och sin livsstil. Följande citat förklarar 

denna uppdelning av värde: ”Alltså utan lön går man bara inte till arbetet. Det skulle vara 

ganska meningslöst, då kan man lika gärna stanna hemma och göra något roligare istället”. 

Twenge (2010, s. 206) beskriver detta i sin artikel om menar att individer ur generation y i 

lägre grad än tidigare generationer ser arbetet som en central del i sina liv. Twenge och Kasser 

(2013, s. 883) menar att orsakerna till detta först främst har att göra med det överdrivna fokus 

mång unga idag har på materialistiska ting. Man menar att det finns en koppling mellan 

ökningen av materialistiska värderingar och nedgången av arbetets centralitet. Man hävdar att 

detta beror på att många unga idag har inställningen att de förtjänar saker utan att behöva 

lägga ner det arbete som krävs för att uppnå dessa. Denna materialistiska strävan idag handlar 

ofta om en allmän nedgång i ekonomin samt en ökning i skuldsättningen hos dagens unga 

Twenge och Kasser (2013, s. 885). Vi tror att en stor del av nedgången i arbetets centralitet 

har att göra med arbetets utformning och struktur samt begränsade möjligheter till variation i 

arbetet och avancemang inom företaget. 
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4.4 Vad är det som gör att personerna trivs på sitt arbete? 

Studiens resultat visar på att anledningen till att personerna trivs i sitt arbete är för att de 

upplever sig ha ett kompetent ledarskap, bra arbetsförhållanden och arbetskollegor. Arbetet 

upplevs ha en hög status i deras samhälle, nöjda med den ekonomiska ersättning de får och 

upplever att de har en trygg anställning. Tydligt mönster som kunde ses i intervjuerna är att 

bekvämligheten att bo nära sitt arbete även var en anledning till att de arbetade där.  

 

Arbetstrivsel har att göra med ifall medarbetaren upplever ha sina behov uppfyllda 

(Abrahamsson och Andersen, 2005 s. 148). Intervjupersonerna uttryckte att de trivdes bra i 

arbetet. Svar vi fick kring frågan om varför de hade valt att börja arbeta just på denna 

arbetsplats kunde se ut på ett följande sätt “min far jobbade här, det ligger nära, stor 

arbetsgivare häromkring”. Alla svar hade med bekvämlighet att göra, intervjupersonerna ville 

inte pendla en längre period om dagen och upplevde att kunna ha nära till jobbet är guldvärt. 

Sedan anses även organisationen vara en av de bättre i orten. Vilket kan antyda på att 

intervjupersonerna upplever att deras arbete har hög status. Detta förebygger vantrivsel på 

arbetet enligt Abrahamsson och Andersen (2005, s. 149). När vi ställde frågan om vad som 

var viktigt och motiverande i arbetet tyckte samtliga intervjupersoner att kollegor och lön är 

det viktigaste, men även att det är till fördel att ha bra chefer. Ett citat som styrker en sådan 

attityd är följande: 

 

Alltså, mycket är ju vilka man jobbar med. Spelar ju ingen roll om man har tjänar hur 

mycket som helst om man mår piss bara för att kollegorna är dumma i huvudet. Det är 

nog de viktigaste att de man jobbar ihop med är bra, det hjälper ju om chefen är bra också 

alltid ett stort plus. [...] Man kanske vill ha det som har bäst betalt eller bäst arbetstider, 

det är väl de mest attraktiva man ser efter i början då. Folk slutar ju jobb som är 

välbetalda för att de tycker att jobbet är dåligt så. 

 

I citatet ovan kan man se att respondenten upplever att det viktiga i ett arbete är att man har 

bra arbetskollegor, kompetenta chefer och en stabil lön. Detta går i linje med vad Herzbergs 

(1967, s. 57) tvåfaktorteori säger. Vilket förklarar varför intervjupersonerna inte uttrycker 

någon sorts vantrivsel gentemot sitt arbete. I hänsyn till Ryan och Deci (2002, s. 7) self-

determination teori visar vårt material att respondenterna arbetar utifrån instrumentella skäl 

och har därav en yttre motivation. Vilket kan förklara varför intervjupersonernas syn på 

motivation inom arbetet är otydlig. “Motivation vafan, man tjänar ju bra. Tjänade jag dåligt 

skulle jag inte vara så sugen.”.  

 

Färdigheter och kunskap är något som samtliga intervjupersoner menade att de fick uttrycka 

dagligen i sitt arbete. Det poängterades att deras arbete krävde att man litade på sina 

kunskaper vilket stämmer överens med behovet av kompetens i self-determination teori (Ryan 

och Deci, 2002 s. 7). Respondenterna upplevde att de kunde lita på sina färdigheter och 

kunskaper i arbetet, anledningen till att detta inte leder till någon inre motivation är på grund 

av att ett uppfyllt behov av kompetens inte ensamt leder till inre motivation utan personer 
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behöver även ha behovet av autonomi uppfyllt (Porter et al 2003, s. 52). Något vi har fått 

förståelse om är att intervjupersonerna troligtvis inte arbetar inom industrin på grund av ett 

genuint intresse för arbetet. Vårt material visar för att respondenterna arbetar på denna 

arbetsplats eftersom att det finns bra kollegor och eftersom att de får en god ekonomisk 

ersättning för det. Autonomi är att individen upplever att deras beteende och agerande 

kommer inifrån sig själv enligt Ryan och Deci (2002, s. 8). Detta är inget som uttrycks i 

någon av intervjuerna, ett eftertraktat arbete hade dock enligt respondenterna inneburit att 

man har intresse och gör det för sig själv och ingen annan. Ett citat som stärker en sådan 

attityd är följande: 

 

Att kunna åstadkomma något i livet än att bara vara, och sen är det väl roligt att se att 

man lyckas med någonting. Om man skulle göra något bra, det skulle vara väldigt roligt 

än att bara ha gått någonstans och varit där 8 timmar sen gått hem. [...] Roligt att kunna 

åstadkomma någonting, måste kännas mycket bättre, sen för man väl se något annat och 

ta beslut själv och lita på sig själv. 

 

Ovan ser man att önskan om att vilja åstadkomma någonting för sig själv, kunna ta egna 

beslut och lita på sig själv. Och uttrycker sig att det måste kännas mycket bättre än dagens 

läge. Vilket tyder på att behovet av autonomi och mening finns inom individerna, men inget 

som de aktivt jagar i vardagen.  Eftersom att de inte vantrivs på arbetet så anser vi att detta 

behovet inte aktiveras. Möjligtvis så är inre motivation inom arbete lyx och något som få 

faktiskt har i verkligheten. Samtliga respondenter hade saker i deras fritid som de verkade mer 

brinnande för. Känslan av mening i arbetet diskuterades även i intervjuerna och var något som 

ansågs vara viktigt enligt samtliga respondenter. “Jag tycker att det är viktigt, att jobbet gör 

någon skillnad om jag går dit [...] känns bara bra ifall man vet att man gjort någonting som 

bidrar med någonting”. Respondenterna anser att det är viktigt att veta varför man utför ett 

visst arbete, upplever det som roligt ifall det blir någon skillnad på arbetet ifall de har 

arbetat.  

4.5 Hur motiverar man Generation Y? 

Vad är det som är bra i arbetet och kan bli ännu bättre? Varför går personerna till arbetet idag 

utan en söndagsångest? I följande avsnitt redogörs det för studiens resultat avseende vad det 

är som ökar motivationen hos personerna idag och vad de upplever kan bli bättre. Utifrån våra 

intervjuer kunde vi konstatera följande mönster för vilka behov man ansåg var viktiga i 

arbetet, gemenskap, feedback. flexibilitet i arbetet, konkret målsättning, meningsfulla 

arbetsuppgifter samt variation och personlig utveckling: 

4.5.1 Förväntningar på en god gemenskap 

Studiens resultat visar att förväntningar på kollegor och en bra sammanhållning var 

närvarande i arbetet. Nästan så att det var ett krav för att arbetsplatsen skulle kunna vara bra. 
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Det är ju dem man är med hela tiden liksom. Att ha goa arbetskamrater är väldigt viktigt 

för mig, både för trivseln och motivationen. Ibland när man känner sig nedstämd så kan 

de komma och skoja till det så mår man ju mycket bättre. Det är nog det viktigaste för 

mig skulle jag nog säga 

 

Det här citatet beskriver just arbetskamraternas påverkan både på humöret men också på 

motivationen hos individerna. Att man har väldigt höga förväntningar på sina arbetskamrater 

Walker (2007, s. 149) ser vi som väldigt naturligt då man speciellt inom industrin arbetar 

väldigt tätt inpå varandra. Arbetskollegorna ses som en viktig faktor till arbetstillfredsställelse 

och som både kan ge kritik och beröm ”Vi två sköter ju allt tillsammans. I början fick jag höra 

ganska mycket om när jag var för långsam, men det var mest i början. Nu har jag ju lärt mig 

det mesta, och när jag gör något bra får jag reda på det också. Det handlar om att ge och ta”. 

Citatet visar på vikten av inre belöningar som i detta fall är bra kollegor som både kan ge och 

ta beröm men också kritik. Detta är någonting som Tuglan och Martin (2001, s. 15) tar upp 

och menar att belöningar inte alltid behöver vara materiella och att andra typer av inre 

belöningar såsom bra arbetskollegor ofta väger tyngre. Pihl (2011, s. 42) hävdar att en god 

gemenskap på arbetet kan vara avgörande för om en individ väljer att stanna kvar på 

arbetsplatsen eller inte. 

4.5.2 Feedback 

Någonting som ofta togs upp av respondenterna under intervjun var olika förväntningar de 

hade på vad är gott arbete var och vad det skulle innehålla. Förväntningarna varierade 

beroende på respondent och handlade om allt från materiella belöningar, kollegornas 

betydelse och andra typer av belöningar såsom visad uppskattning och feedback. En av 

respondenterna förklarade detta på följande sätt 

 

Att få uppskattning för det man gör är jätteviktigt så att man vet om man gör rätt. Då gör 

man ju det där lilla extra. Men oftast är det så om man gör någonting bra får man oftast 

inte höra det. Men gör man någonting dåligt klagar dem direkt 

Citatet visar på hur viktigt man tycker det är med att få uppskattning för det man gör från 

chefer och överordnade för att man ska känna en lust och motivation i arbetet. Personen 

pratar här egentligen om en sorts trygghet och bekräftelse så då är beroende av yttre 

uppskattning och beröm för överordnade. Detta menar Thompson och Gregory (2012, s. 241) 

beror på att detta är någonting som man anammat från tidig ålder, vilket vid en avsaknad av 

samma ofta leder till en känsla för att något är fel. Någon säger såhär ”Det är som en boost. 

Det gör att man vet att man är på rätt spår, men även om man gör något dåligt så vill man ju 

höra det”. Citatet visar på vikten av både konstruktiv kritik men också feedback från 

chefernas sida. Detta var någonting samtliga respondenter tog upp som viktigt i arbetet. 

Generation y ses ofta som en feedback-törstande generation och man menar att beröm, 

uppskattning och konstruktiv feedback kan bidra till enastående prestationer (Martin 2005, s. 

41). Walker (2007, s. 154) menar att anledningen till att feedback har blivit så viktigt för 

generation y är att de värderar personlig utvecklig väldigt högt. Feedback ger individerna 
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möjlighet att få en uppfattning om hur ens styrkor och svagheter i arbetet vilket är viktigt att 

ha koll på om man ständigt har en strävan att göra bättre ifrån sig (Walker 2007, s. 154). 

4.5.3 Flexibilitet i arbetet 

Studiens resultat visar att intervjupersonerna inte hade mycket flexibilitet i sitt arbete, men det 

var något som eftertraktades. Flexibla arbetstider var något som samtliga respondenter 

uttryckte var av stor betydelse. Detta menar Eisner (2005, s.11) har att göra med att många 

unga idag värdesätter möjligheten att styra över och påverka sin tid i större utsträckning än 

tidigare generationer. En av respondent berättar: 

 

Det som jag gillar är att det är så flexibelt. Om jag kommer in tidigare kan jag gå hem tidigare. Sen har 

jag två-skift vilket jag tycker passar bra, då jag kan vara ledig flera dagar i sträck. Detta är viktigt då 

jag har olika intressen jag vill göra, som att spela innebandy 

Citatet belyser just friheten att kunna välja när man kommer och går ifrån arbetet. Vår 

uppfattning är att det finns en stor variation när det gäller respondenternas anledningar till 

varför flexibla arbetstider är så pass viktigt. Vissa anser att det är viktigt att kunna styra över 

sin egen tid för att hinna med fritiden. Andra upplever vi ser det mer som ett sätt att öka 

autonomin i arbetet och på så sätt också minska kontrollen från chefer och överordnade ”Det 

känns ju jobbigt att allt ska kontrolleras nu [...] maskinen jag är på nu, gör att jag kan komma 

in lite när jag vill. Det är jätteviktigt”. Detta går i enlighet med det som Tulgan och Martin 

(2001, s. 20ff) skriver om när man pratar om generation y bäst trivs med frihet under ansvar 

och chefer och ledare som är coachande istället för kontrollerande. 

4.5.4 Konkret målsättning 

Det framgår i intervjuerna att alla i organisationen har ett gemensamt mål, vilket är kvalité. Vi 

diskuterade ifall det önskades mål som var enskilda och ifall det var något som skulle kunna 

öka intervjupersonernas motivation. Samtliga respondenter uttryckte att de hade önskats men 

att de ser svårigheter i hur de skulle se ut. Dessutom upplever de en känsla av att målen 

kommer bli krav istället för något att sträva mot. Intervjupersonerna vill inte ha någon som 

kontrollerar vad de har gjort i arbetet utan att de skall bli litade på av ledningen. Men det hade 

uppskattats ifall det hade funnits ett målsystem som de själva är med och utvecklar och att det 

är anpassat till hur mycket material som finns i fabriken. För att ett mål skall kunna motivera 

medarbetare så skall de vara konkreta och realistiska (Jacobsen och Thorsvik 2008, s. 283). Vi 

anser att kvalité kan upplevas som ett abstrakt mål och därav inte leda till någon motivation. 

Vi ställde en fråga i intervjun för att få förståelse ifall intervjupersonerna arbetar gentemot 

några mål i arbetet i dagsläget. Samtliga respondenter sa att kvalité var ett mål och menade att 

de hade uppskattat mer individuella mål. Ett svar såg ut på följande sätt “Absolut, exempelvis 

att man ska köra ett ex antal pall, då blir det ett mål. Vilket gör att man jobbar på hårdare. Då 

vet man att man inte kan ta 5 min mer rast då om man har mycket att göra.”. Vi anser att detta 

visar på att mål kan öka intervjupersonernas uthållighet och energin i arbetet. Vilket går 

överens med vad Latham och Locke (2002, s. 706) som menar att mål är energigivande för 

individen och leder till högre ansträngning. Ifall mål var något som skulle implementeras i 
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arbetet så poängterade respondenterna vikten av att delta i utformningen av dessa mål. Att det 

kan vara positivt att låta anställda vara med och utforma verksamhetsplaner som följs upp av 

feedback från ledningen blir även bestyrkt i teorin (Jacobsen och Thorsvik 2008, s. 284).  

4.5.5 Meningsfulla arbetsuppgifter 

Enligt studiens resultat är meningsfulla arbetsuppgifter väldigt viktigt. Respondenterna lade 

stor vikt vid att arbetet skulle tjäna någon form av högre syfte och att det skulle komma till 

nytta för andra. 

 

Ett återkommande mönster under intervjuerna var ett behov av att känna en större mening i 

arbetet och att veta att det arbete man utför också gör skillnad och är viktigt. Att arbetet skulle 

tjäna ett högre syfte än att bara stå och trycka på olika knappar eller slå plåt hela dagarna var 

tydligt. En av respondenterna sa såhär ”Man vill ju inte gå till arbetet och veta att det man gör 

inte spelar någon roll. För mig är det viktigt att se resultat och veta att det jag gör här 

uppskattas av de som ska ha det”. Detta är även någonting som Parment (2008, s. 46) pratar 

om när han menar att individer från generation y sätter ett väldigt högt värde på ett arbete som 

tjänar ett högre syfte. 

  

På frågan ”Anser du att det arbetet du gör idag är meningsfullt” svarade väldigt många av 

respondenterna att de ansåg att arbetet var meningsfullt. En respondent i studien menar att: 

 

Ibland kan det kännas lite tråkigt med vissa arbetsuppgifter, speciellt om man 

redan har lärt sig dem utan och innan liksom. Men jag skulle absolut säga att det 

är givande och meningsfullt, absolut. Jag vet ju att det vi gör kommer att komma 

till användning någonstans, annars vore det hela ganska meningslöst 

  

Här ser man tydligt att även om arbetet ibland kan upplevas som tråkigt och enformigt att man 

ändå ser en mening i det man gör. Man vill bidra till någonting som är större än fabriken man 

arbetar på och anser det av vikt att arbetet ska göra nytta för någon annan. 

4.5.6 Variation i arbetet och personlig utveckling 

Studiens resultat visar på vikten av att ha variation i arbetet. Följande avsnitt kommer att 

redogöra för detta resultat. Vissa respondenter uttrycker att arbetet alltid ser olikt ut beroende 

på vilket material man arbetar med. Samtidigt som andra uttrycker sin frustration över att göra 

samma arbetsuppgifter varje dag. Även om det fanns olika åsikter kring detta hos 

intervjupersonerna så var önskan av ett mer varierat arbete tydligt hos samtliga. Anledningen 

till att personerna upplever att de vill ha mer variation i arbetet är enligt studiens resultat på 

grund av att de är på samma plats varje dag, utför samma arbetsuppgifter och den enda 

skillnaden på arbetet är materialet. Enligt Ramlall och Sunil (2004, s. 54) så är enkla, 

monotona och tråkiga arbetsuppgifter något som kan kväva motivationen hos individen. För 

att en person skall känna motivation och mening i deras arbete så bör arbetet ha ett varierat 
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innehåll, helhetskaraktär, betydelse, egenkontroll samt feedback från arbetet (Eklöf 2017, s. 

76). Ett citat som styrker att de vill ha mer variation i arbetet är följande:  

 

Det är väl inte ett jättegivande arbete. Du gör ju samma sak varje gång du gör 

någonting, du lär dig inget nytt. Man kommer inte framåt liksom det är väl de 

enda som är halv tråkigt[...] Det hade varit roligt ifall man hade haft variation på 

maskinerna, det är ju ganska svårt också eftersom att man har fast personal på 

vissa maskiner. Jag vet inte 

 

Citatet ovan visar på frustration gentemot arbetsuppgifterna och menar att de inte upplevs 

utvecklande. Just detta behov av personlig utveckling var någonting som flera respondenter 

menade var viktigt för att hålla motivationen och glädjen uppe. Det fanns en stor variation på 

innebörden av personlig utveckling hos respondenterna men många uttryckte vikten av att 

kunna byta mellan olika maskiner och testa på nya arbetsuppgifter. Personlig utveckling 

behöver således inte alltid betyda att man måste klättra i karriärstegen som flera av 

respondenterna uttryckte. 

 

Usch. Någon chef vill jag inte bli. Jag är inte intresserad av att klättra högre upp. 

Jag har sett hur far min har det och jag är inte ett dugg intresserad av det. Men 

bara att kunna lära sig nya maskiner är absolut intressant. 

 

Detta håller Downing (2006, s.6) med om och menar att generation y har ett mindre behov än 

tidigare generationer att klättra uppåt i hierarkin. Många ser det helt enkelt som en trygghet att 

kunna lära sig nya arbetsuppgifter då detta ökar ens kunskap och chanser att stanna kvar inom 

företaget ”Att lära sig nya maskiner ser jag bara som positivt. Det är ju ny kunskap som man 

lär sig – det är alltid bra. Då är man inte lika utbytbar”. Andra ser det som ett sätt att undvika 

de annars monotona arbetsuppgifter ”Det går ju oftast snabbt att lära sig en maskin, och då 

behöver du ju inte tänka så mycket – det blir tråkigt ganska fort. Jag vet inte om jag kanske 

bara är rastlös i själen”. 

 

Även om samtliga respondenter ansåg att det var viktigt med utveckling i arbetet har alla sina 

olika anledningar till varför det är viktigt. Vi anser att det är av stor vikt att respondenterna 

har möjlighet att testa på och lära sig nya saker på arbetet är av stor vikt för deras fortsatta 

engagemang. Detta då vi fick indikationer på att arbetet annars kan uppfattas som enformigt 

och tråkigt ”Det varierar från maskin till maskin, men ibland kan du inte göra annat än att sitta 

och vänta. På vissa band upp till 10 timmar och då blir man lätt rastlös”. Någonting som 

välkomnades av många var att man skulle inför olika former av belöningar för de som tog på 

sig mer ansvar och lärde sig fler maskiner ”Jag tror att det är på gång. Att desto mer maskiner 

du kan desto mer pengar kan du också få. Det tycker jag är motiverande, samtidigt som man 

kan hjälpa andra som har det mer körigt”. Utifrån detta citatet kan man se att personlig 

utveckling som i detta fall ofta innebär att lära sig nya maskiner har flera fördelar. Dels så 

upplever sig respondenterna bli mer motiverade då man slipper att utföra en och samma 
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arbetsuppgifter varje dag, vilket i det långa loppet ofta uppfattas som monotont. En annan 

fördel med att kunna andra maskiner är att man har möjligheten att hjälpa sina kollegor som 

kanske upplever större arbetsbörda, vilket både gynnar företaget men också personerna själva. 

Vissa intervjupersoner menade på att det fanns personer på företaget som arbetat där i över 20 

år, och dessa personerna kan fortfarande inte arbetet fullständigt. Jacobsen och Thorsvik 

(2008, s. 279) poängterar att personer som upplever sitt jobb som varierat och helhetligt, och 

dessutom får bra feedback har en starkare tillhörighet till sin organisation jämfört med 

personer som har ett mer rutinartat arbete. 

4.6 Vad hindrar motivationen hos Generation Y? 

Studiens resultat visar att det finns vissa egenskaper i ett arbete som kan hindra motivationen. 

Dessa är orättvisa, dåligt arbetstempo & understimulerade arbetsuppgifter och kontroll. I 

samtliga intervjuer diskuterades vad som upplevs hindra individens motivation i arbetet. Detta 

för att ta reda på vad en arbetsgivare bör eliminera i arbetet för att få en så nöjd medarbetare 

som möjligt och en medarbetare som inte vantrivs. 

4.6.1 Orättvisa 

När vi diskuterade vad det var som hindrade respondenternas motivation så var svaren relativt 

konsekventa, ett återkommande tema var orättvisa. Detta tema kunde visa sig på olika sätt 

men mest tydligt var att respondenterna uttryckte missnöje över att de upplevde att vissa 

medarbetare inte utförde sina arbetsuppgifter men ändå fick lika mycket i belöning. Ett citat 

som enligt oss antyder denna attityd är följande: 

 

Nej, kommer inte på någonting just nu. Ifall man är trött då kan man vara omotiverad 

ibland. Nej kommer inte på någonting som gör mig omotiverad nu. Det kan vara 

omotiverande att se folk man jobbar med, att de inte gör någonting då kan man bli 

omotiverad själv.  

 

Detta anser vi är en känsla av orättvisa. Det fanns en del personer runt omkring 

respondenterna som inte gör någonting och detta smittar av sig. Dörfel, Manfred och Schmitt 

(1999, s. 450f) menar att rättvis behandling på arbetet leder till att personer blir mer 

tillfredsställda med arbetet och känner sig mer hälsosamma medan de arbetar. Rättvis 

behandling på arbetet minskar dessutom ogiltig frånvaro från arbetet. Vi ställde en fråga till 

respondenterna ifall de upplevde att det fanns något sätt att förhindra orättvisa i arbetet. 

Respondenterna påpekade att i nuläget finns det ett stämpelsystem för att kontrollera att 

medarbetarna gör vad det ska. Detta system har introducerats för att det finns folk som 

misskött sig men detta upplevs även gå ut över de som sköter sig. Hur denna lösningen 

välkomnades kan ses i följande citat:  

 

Det är ju inte så roligt att ha kontroll över sig, men de borde ju se resultat över vad 

varje person gör. [...] då skulle det vara lättare, istället för att alla andra skulle vara 

inblandade. Då kan de snacka med de som är inblandade istället för att allihopa. 
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Det nya systemet gör så att det tar 5 minuter extra för mig att göra. Då tar de 

längre tid för mig att bli klar, om alla tar 5 minuter extra så blir det mycket i 

längden   

  

Respondenterna upplever att deras arbete blir påverkat beroende på hur deras kollegor 

sköter sitt arbete. Resultatet visar att respondenterna uttrycker detta som en form av orättvisa. 

Enligt Martin, Wellen och Grimmer (2016, s. 2635) kan övervakning och kontroll av personal 

leda till minskad troende till ledningen, höja stressnivåerna samt leda till mindre önskvärda 

attityder gentemot arbetet. Varför ska man själv fylla i en lista för att kollegan inte sköter sitt 

arbete.  

4.6.2 Dåligt arbetstempo & understimulerade arbetsuppgifter 

Studiens resultat visar på att dåligt arbetstempo och under stimulerande arbetsuppgifter 

hindrar motivationen i arbetet. Deltagarna nämnde att det inte uppskattades att sitta och göra 

ingenting när man är på arbetet. De ville ha bra flyt i arbetet. “Ja, att bara sitta och inte göra 

någonting är det tråkigaste som finns”. Det är inte bara industriarbetare som upplever att de 

har tråkigt på arbetet. Känslan av att vara uttråkad kan man uppleva både i och utanför 

arbetet. Cynthia och Fisher (1993, s. 1) nämner att 79 till 87 procent ibland upplever att de har 

tråkigt på arbetet. Detta visar på att det inte är något unikt för just industriarbete utan något 

som återfinns i alla branscher. Enligt Cynthia och Fisher (1993, s. 3) uppstår känslan av att 

uppleva något som tråkigt när en individs subjektiva värdering av nuvarande aktivitet som 

bristfällig i form av stimulering när den jämförs med en mer önskvärd aktivitet. Att bli 

understimulerad är något leder till att individer upplever en aktivitet som tråkig. Kovach 

(1987, s. 58) poängterar att det inte är möjligt att göra alla arbeten intressanta, samtidigt är det 

högst subjektivt vad som anses vara intressant eller inte. Eklöf (2017, s. 67) talar om tomt 

arbete och menar att produktivitet är något som är högt uppskattat i vårt samhälle. Det blir ett 

arbetsmiljöproblem eftersom att det är känsligt att diskutera sysslolöshet (Eklöf 2017, s. 67). 

Något som hindrar motivationen och gör jobbet tråkigt enligt respondenterna var graden av 

arbetstempo som även var ett centralt tema i intervjuerna. Respondenterna upplever att de inte 

alltid har tillräckligt att göra i arbetet, detta upplevs som tråkigt på grund av understimulering. 

Vissa uttryckte att givetvis finns det stunder som de inte alltid gör vad de ska. Men något som 

var tydligt i samtliga intervjuer var att respondenterna uppskattade när det händer något i 

arbetet. Det värsta de visste var känslan av att bara sitta av tiden. Ett genomgående mönster är 

att personerna vill arbeta när de är på arbetet, ett citat som styrker denna attityd är följande: 

 

Jag tror att jag har hamnat på en ganska bra maskin, när vi väl är färdiga att köra 

igenom bandet så tar det max 9–10 minuter så är det klart. Man hör ju de som 

arbetare i härdverket ”a, det ska gå 20 timmar”. Det är många som sitter i en 

synnabänk och bara sitter och kollar på ett band hela dagarna, det känns inte heller 

så kul 
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I ovan citat kan man se att respondenten uppskattar att hen arbetar vid en maskin där bandet 

endast tar nio till tio minuter. Respondenten nämner att det finns personer som arbetar vid 

maskin där man får vänta betydligt mycket längre och ska då endast övervaka så att inget fel 

uppstår. Vi anser att citatet visar på att personen vill ha något att göra när hen arbetar och 

jämför med personer som inte har mycket att göra som ett arbete som inte är önskvärt. Vilket 

vi tror är naturligt, det finns ingen som vill sitta och göra absolut ingenting. De vill ha lagom 

att göra, inte för mycket men samtidigt inte ha för lite. Samtidigt uttrycker respondenterna att 

det är svårt för dem att kunna påverka tempot. Det är efterfrågan och beställningarna av stål 

som bestämmer tempot och skulle det vara så att metallen strular i en annan maskin så 

upplever respondenterna att det inte är något de kan göra något åt. En respondent uttrycker att 

alla vill ha mer att göra vilket trycker på att behovet av stimulering finns i arbetet. Och menar 

även att arbetsmoralen blir bättre när det finns saker att göra konstant. Detta kan ses i följande 

citat: 

 

Vi har ju lite att göra nu, vi kan inte styra någonting. Alla vill ju ha mer att göra, för att 

det är lättare att planera. Och det blir ju bättre arbetsmoral om det är något att göra än 

ifall de bara kommer ett bann så kör du det och sen sitta och vänta på nästa, det är ju inte 

bra. Deras mål nås inte ifall vi inte kör det vi ska. Sen är det ju bara en stor del av en stor 

kedja, vi kan ju inte påverka det, krånglar det någon annanstans så kan vi inte göra något 

åt det.  

 

Vidare kan man tydligt se att respondenterna uttrycker att ansvaret inte ligger på dem, de ser 

sig själva som en del av en stor kedja som de inte kan påverka. Även om en av respondenterna 

uttrycker att de är en del av en stor kedja, så uttrycker de flesta att de kan se helhetsbilden av 

sitt arbete och har förståelse över att det kan krångla vid andra maskiner. Men respondenterna 

verkar uppleva en känsla av maktlöshet när det kommer till att påverka hur mycket arbete de 

skall ha. Vår analys tyder dock på att det är understimulering som är det som hindrar 

motivationen och inte känslan av att inte kunna påverka mängd arbete.  

4.7 Generation y – en homogen grupp? 

Generation y ses ofta som en homogen grupp. Men under våra intervjuer fann vi många 

egenskaper och behov som avvek från den stereotypa bilden av hur generation y bör vara. 

Det verkar finnas tydliga skillnader på individer med och utan akademisk utbildning. Vi fann 

även att uppväxtmiljön verkade spela en väldigt viktig roll för vilka värderingar och behov 

man senare har både i arbetslivet och privat.  

 

Även om vi under våra intervjuer har sett tydliga mönster med hur man i teorin beskriver 

generation y, finns det även stora skillnader. Tydliga mönster som avvek var: större fokus på 

inkomst, arbetet ses som en plikt, lojalitet mot arbetsgivaren och icke-utbildningsorienterade. 

Alla dessa står i motsats till hur man normalt ser på generation y, vilket leder till att det kan 

vara problematiskt att se alla individer som en stor enhetlig grupp (Pihl 2011, s.15). En 

respondent sa såhär ”Lönen skulle jag säga faktiskt är viktigast. Man vill ju ha en så hög lön 
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som möjligt”. Citatet beskriver vad många respondenter uttryckte under intervjuerna just att 

lönen många gånger är den viktigaste motivationsfaktorn. Detta går emot den homogena bild 

man har av generation y, att man skulle värdera meningsfulla arbetsuppgifter och 

självförverkligande högre än lön (Martin 2005, s. 40). 

 

Kanske, ja det kan väl vara viktigt. Men jag skulle säga att det viktigaste är att jag har ett 

arbete och det får man vara glad för att man har idag. Jag vet inte. Ett arbete är ett arbete. 

I citatet ovan kan man se hur en av respondenterna svarade till frågan om det var viktigt att ha 

ett intressant arbete. Detta var något som vi upplevde att många respondenter tyckte. Många 

menade visserligen att ett roligt arbete inte var något som skadade att ha, men när gjorde sitt 

val så var det inte speciellt viktigt vad det var för typ av arbete utan det viktiga var att man 

kunde försörja sig själv och sin familj. Detta går emot det vi skrev i teorin att personer 

tillhörande generation y först och främst väljer arbeten där man har en passion för och där 

man upplever att man har en möjlighet att göra skillnad (Parment 2008, s. 47). 

 

Samtliga respondenter uppvisade stor lojalitet under intervjuerna och berättade att de hade 

väldigt långsiktiga planer på att stanna inom företaget. Många menade att de trivdes på orten 

och att det inte fanns många bättre arbetsgivare i närheten varför man inte såg någon 

anledning till att byta arbete. ”Jaja, det har jag inget emot. Här trivs jag jättebra och har 

absolut inga planer på att byta arbete”. Liknande detta sa nästa alla respondenter som också är 

väldigt ovanligt menar många och är inte något som karaktäriserar generation y. Fürth et al. 

(2002, s. 55) menar att individer från generation y är mer benägna än tidigare generationer att 

byta arbete om deras kunskaper inte tas till vara på och för att man vill undvika monotona 

arbetsuppgifter. 

 

Då vi genomförde våra intervjuer på en industri hade inga respondenter någon högre 

utbildningsnivå än gymnasium. Detta står i kontrast till ett väldigt viktigt karaktärsdrag hos 

generation y, just att dessa skulle vara utbildningsorienterade (Tulgan och Martin 2001, s. 7). 

Vi förstår att detta påstående inte kan innefatta varenda individ, men det ses fortfarande 

problematiskt att generalisera utifrån utbildning då detta är en väldigt väsentlig del av det som 

utgör generation y. 

 

Det finns många forskare som ställer sig kritisk till indelningen av individer i generationer. En 

av dessa är Karl Mannheim (1952, s. 303) som menar att det är problematiskt att generalisera 

olika egenskaper för en så stor grupp individer. Man menar att bara för att man tillhör samma 

generation behöver inte detta betyda att man också delar samma värderingar och beteenden. 

Någonting mer avgörande menar man är ålder och uppväxtmiljö då detta tycks vara någonting 

som påverkar våra värderingar i större utsträckning Mannheim (1952, s. 303). 

 

Schullery (2013, s. 253) skriver att det finns fyra olika generationer på arbetsmarknaden. 

Dessa är: veteranerna, babyboomers, generation x och generation y. Under våra intervjuer har 

många respondenter uttryckt att det finns stora skillnader mellan de olika generationerna 
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framförallt när det gäller arbetstempo och engagemang i arbetet. Någon säger såhär på frågan 

om hen anser att det finns skillnad på den äldre och yngre generationen ”Ja, men det skulle 

jag absolut säga. De yngre är det väl ett större driv på”. En annan respondent är ännu hårdare 

med sina ord ”Det finns ju många lata gubbar som inte alltid gör det dem ska. Men det var 

tydligen ännu värre förut. Klart att det finns skillnader”. Detta är också någonting som 

Parment (2008, s.21) tar upp och menar att generation y:s föregångare generation x ofta kan 

uppfattas som lata och att de har en slapp attityd. Kaufmann och Kaufmann (2005, s. 331) 

menar att våra värderingar påverkas av den tid och värderingar som råder i samhället under 

våra mest formbara år mellan 15–25. 50-talisterna som nu ska gå i pension började arbeta på 

70-talet och under den här tiden handlade det mycket om att man skulle ha det bekvämt och 

må bra på arbetet, vilket kan ha haft en inverkan på dessa individer som nu respondenterna 

kallar för lata. (Kaufmann och Kaufmann 2005, s. 331).  
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5 Avslutande diskussion 

 

Som ett avslutande kapitel kommer vår slutsats att presenteras samt diskutera vårt resultat. 

Kommer även att diskutera val av metod samt vad som vi anser kunde gjorts annorlunda för 

att höja de vetenskapliga kvalitéerna i denna studie. 

 

5.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad som ökar motivationen hos generation Y inom 

industrin. För att besvara syftet fanns följande frågeställningar: 

 

1. Vilka behov upplever personerna att de har i sitt arbete? 

 

2. Hur behåller man personer tillhörande generation Y i sin organisation? 

 

3. Vilka egenskaper i ett arbete är det som är motiverande enligt personer tillhörande 

generation Y? 

 

Syftet med undersökningen har uppnåtts genom att alla respondenter till hörde generation Y 

och arbetade inom industrin. Resultatet pekar på att respondenterna hade en hel del liknande 

behov som var karaktäristiska för individer från generation y utifrån det vi hade läst i teorin. 

Detta anser vi är någonting som stärker vår studie. De viktigaste arbetsbehov som vi fann var: 

gemenskap, feedback. flexibilitet i arbetet, konkret målsättning, meningsfulla arbetsuppgifter 

samt variation och personlig utveckling. Dessa faktorer var det mönster vi kunde utläsa och 

var någonting nästan samtliga respondenter ansåg som vara av stor vikt både för motivation, 

hälsa och trivsel i arbetet.  

 

För att behålla individer från generation Y är det viktigt att det finns ett kompetent ledarskap, 

bra arbetsförhållanden och arbetskollegor. Många ansåg att chefer och ledare skulle ha ett 

mer coachande förhållningssätt där feedback och uppskattning från chefernas sida ansågs vara 

viktigt. Goda kollegorna och en bra stämning på arbetsplatsen var också någonting som 

många nämnde att de inte kunde var utan i arbetet.  

 

Utifrån intervjuerna fann vi också många karaktärsdrag som vi tyckte gick emot teorierna om 

generation y. Detta gjorde att vi började ifrågasätta teorierna om generationen som en enhetlig 

grupp. Det verkar finnas stora skillnader på individer med och utan akademisk utbildning från 

generation y. Det mönster i skillnader som vi fann när vi gjorde en jämförelse med våra 

respondenter och karaktäristiska drag hos generation y var framförallt: större fokus på 

inkomst. Lönen var någonting som samtliga respondenter värderade väldigt högt och som de 

ansåg ökade deras motivation. Lönen var ett sätt för respondenterna att få utlopp för sina 

intressen i den privata sfären. Många ansåg också arbetet vara en plikt, någonting som man 
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bara var tvungen att göra för sin försörjning. Att han ett intressant arbete var ingenting som 

spelade speciellt stor roll utan fokus låg på att ha någonting att göra vad det än var. Det finns 

en markant uppdelning på arbete och fritid och intressen och självförverkligande hör för 

många av respondenterna till fritidens sfär. Många har en inställning att man jobbar för att 

kunna vara ledig och göra det man tycker är kul på fritiden. Att vissa intervjupersoner 

upplevde väder och sömn som något som kunde hindra motivationen tog vi som ett positivt 

tecken. Respondenterna ansåg vi var alla väldigt lojala mot sina arbetsgivare, där nästa 

samtliga hade en önskan om att långsiktigt vara kvar i arbetet. Detta är också någonting som 

starkt går emot de vanliga föreställningarna om generation y som en illojal generation. Vidare 

verkade många av respondenterna trivas i sin nuvarande situation där man inte hade några 

ambitioner på att vidareutbilda sig. Alla dessa icke-representativa egenskaper som vi fann från 

respondenterna gjorde att vi började ifrågasätta om man verkligen kan prata om en verkligen 

homogen grupp. Vi har valt att dela upp motivations begreppet i faktorer som minskar 

motivation respektive ökar den samma, för att kunna få en tydlig bild av det åtgärder som man 

skulle kunna sätta in för att lösa dessa problem. Det verkar finnas vissa mönster i både 

faktorer som hindrar motivation men också i faktorer som ses som motivationshöjande hos 

respondenterna. Vi har under intervjuernas gång försökt att inte vara ledande och låta 

respondenterna själva berätta om och tala fritt utifrån sina egna tankar kring ämnet 

motivation. 

 

 

     

 

 

 

 

    

    

 

Figur 1. behov som attraherar generation y inom industrin 

5.2 Resultatdiskussion 

Tydligt att individer som växt upp under samma tidsperiod inte nödvändigtvis också behöver 

ha samma värderingar kring motivation och arbete i övrigt. Det är vidare viktigt att inse att en 

bidragande skillnad till detta verkar vara huruvida man har en akademisk utbildning eller inte. 

Även andra viktiga faktorer verkar spela en avgörande roll, såsom uppväxtmiljö, kön och hur 

utvecklingen i samhället ser ut. Någonting väldigt tydligt för oss var hur stor inverkan miljön 

tycktes ha på respondenternas värderingar kring arbete och övrigt liv. Många hade liknande 

fritidsintressen som var väldigt specifika just för det område de levde i, den markanta 

uppdelningen mellan arbete och fritid var också väldigt påtaglig hos samtliga respondenter 

och en allmän attityd om att akademisk utbildning inte var något behov för att nå framgång. 

Samhället verkar också vara en viktig del i att man givit generation y vissa kännetecken 
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såsom att de är teknikorienterade. Detta kan antas bero på att världen förändras mycket på det 

teknologiska planet under generation y:s uppväxt vilket också bör ha en inverkan på deras 

intresse för teknologi. Även andra generationer kan antas ha påverkats av den teknologiska 

utvecklingen vilket gör att man skulle kunna anta att skillnaderna mellan generationerna 

minskar.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Valet att använda en kvalitativ metod upplevs fortfarande ha varit det rätta valet i denna 

studie. Kvalitativ metod har givit oss en djupare förståelse och en inblick i industriarbetare 

tillhörande generation Y arbetsliv. Sju intervjupersoner som alla var väldigt olika varandra 

men alla uttryckte ändå en liknande historia om sitt arbetsliv. Det hade varit önskvärt att 

utföra en jämförande studie för att få en djupare förståelse och bild av den äldre generationen 

samt hur denna generation ser på arbetet. Skulle även vara av intresse att intervjua ledningen 

på företaget och se deras bild av motivation i arbetet och hur de anser att man skall motivera 

medarbetare.  

 

Vi ser även ett värde i att diskutera etiken i detta avsnitt. Eftersom att intervjuerna 

genomfördes på deras arbetsplats samt att respondenterna fick betalt för att närvara. Detta 

uppskattades väldigt mycket men kan även ha bidragit med en viss problematik. Kan man 

säga att respondenten gav samtycke och frivilligt deltog i denna studie när de fick betalt för 

att närvara? Vissa respondenter var lediga den dagen och hade möjligheten att välja ifall de 

skulle dyka upp eller inte. Anledningen till att de personer som var lediga dök upp, var att de 

fick betalt. Vilket öppnar upp för frågan ifall respondenterna såg intervjun som något relaterat 

till arbetet, som att det var något de skulle göra och inte något frivilligt. Vi informerade om de 

etiska kraven i samtliga intervjuer och alla respondenter godkände kraven. Även om 

intervjuerna genomfördes i ett tyst avskilt rum, så är rummet fortfarande lokaliserat på 

arbetsplatsen vilket kan innebära att respondenterna upplever någon form av lojalitet och inte 

vill “klaga” på arbetsgivaren. Det finns utrymme för response bias här anser vi. Vilket enligt 

Kosslyn och Rosenberg (2013, s. 45) innebär att man svarar på de sättet som tros vara mer 

accepterat i samhället. Att respondenterna skulle uppge svar som tros vara mer accepterat. 

 

Syftet med studien har varit att finna vad det är som motiverar personer tillhörande generation 

y som arbetar inom industrin. För att finna ut vad motivation är så måste man först få 

respondentens helhetsbild av arbetet enligt oss. Detta för att belysa attityder gentemot arbetet 

men svaren ger även en antydan om vad som får dem att gå till arbetet. Mycket tidigt i 

intervjuerna, innan begreppet motivation var nämnt, så dök respondenterna in på saker som 

fick dem att gå till arbetet. Svar om vad som var bra och mindre bra kom även snabbt av sig 

själv vilket vi ser som en fördel när man gör intervjuer.  

 

I början av studien fanns där mycket kring motivation som ville beröras, vi såg även 

generation Y som en klar sanning. Genom studiens gång har vi insett att för kvaliténs skull får 
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man begränsa sina tankar och tratta ner de mer omfattande. Att de som står i teorin inte alltid 

är sanning. Att utformningen av studien kan ge olika resultat är en klar lärorik upplevelse och 

nyttigt att vara med om. Vi har även märkt att vikten av bra teori och god kännedom om 

ämnet hjälper en avsevärt i forskningsprocessen. En slutsats man kan dra är att när det handlar 

om människor så är det alltid subjektivt.  
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7 Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 
• Ålder 

• Utbildningsnivå 

• Tidigare erfarenheter 

• Beskrivning av dig själv 

- Fritidsintresse 

- Vem är du i ditt privatliv? 

- Vem är du på arbetet? 

- Något annat som är av intresse? 

Arbetet 
• Anställning 

- Anställningsperiod, hur länge har du varit anställd? 

- Kort beskrivning av arbetsuppgifter?  

- Får du vara med och ta beslut i arbetet, som du upplever ha en påverkan i ditt arbetsliv? 

- Arbetar du självständigt eller i grupp?  

- Vad fick dig att välja att arbeta här? 

• Vilket är det bästa jobb du någonsin haft? 

• Vilka förväntningar hade du på detta arbete? 

• Vad är din upplevelse av denna arbetsplats? 

• Vad är det som är bra med den här arbetsplatsen? 

• Vad hade kunnat vara bättre på arbetsplatsen? 

• Upplever du att får den belöning utifrån den ansträngning som du utför i arbetet? 

-  Hur värdefulla är dessa belöningar för dig? 

• Hur tänker du kring ditt framtida arbetsliv? 

• Vad krävs av en arbetsplats för att du skall kunna stanna långvarigt? 

• Ett eftertraktat arbete. Vilka egenskaper har ett sådant enligt dig? 

• Upplever du detta arbetet meningsfullt? 

• Känner du att du har möjlighet till att utvecklas inom detta arbete? 

• Upplever du ditt arbete som utmanade?  

- Kan du lita på dina kunskaper och färdigheter för att lösa utmaningen? 

Motivation 
• Vad är motivation för dig? 

• Vad får dig att arbeta effektivt? 

• Vad är det som motiverar dig i ditt arbete? Exempel 

• Vad är det som hindrar din motivation? Exempel 

• Hur skiljer sig dagar då du inte är motiverad i arbetet jämfört med de dagar du är motiverad? 

• En motiverad arbetsdag. Blir hela dagen påverkad eller bara arbetsrelaterat? 

• Finns det tydliga mål för er att följa i arbetet?  

- Enskilda mål och eller mål för gruppen? 

- Uppskattar du att det finns mål i arbetet? 


