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Abstrakt  

Motivation är en viktig del inom en organisation, att ha en motiverad och engagerad 

arbetsplats är väsentligt för att skapa positiva resultat. Idag står generation Y och knackar 

på arbetsmarknadens dörr intensivare än någonsin, därför är det viktigt för managers och 

chefer att ha ett kunnande på hur denna grupp människor fungerar och hur det är möjligt 

att få dem att presentera på allra högsta nivå. Denna komplexa grupp människor är den 

bäst utbildade generationen någonsin, men saknar erfarenhet ute i arbetslivet. Deras 

attityd och etik skiljer sig från föregående generationer, på grund av detta krävs det nya 

metoder, nya strategier och ett nytt tankesätt från landets managers och chefer. Syften 

med denna studie är att undersöka hur organisationer i banksektorn anpassar sitt 

management för generation Y.    

Denna studie har ett induktivt närmande, med ett undersökande tillvägagångssätt. Detta 

för att skapa en bild av hur motivationsstrategierna ser ut i nuläget och hur väl dem är 

anpassade för generation Y. De primära data har samlats in med hjälp av en djupgående 

och ostrukturerad intervjumetod med bankmanagers runt om i Sverige. 

Studiens resultat stärker att olika motivationsstrategier så som inflytelse och delaktighet, 

möjlighet till befordran, utbildning och utveckling, möjlighet till en stabil och säker 

framtid, anpassad arbetsmiljö, anpassade arbetsuppgifter, ett balanserat och flexibelt 

arbetsliv, anpassad ledarskap/management, löne-förmåner och lön används frekvent för 

att främja engagemang och motivation hos anställda inom banksektorn. Att ge anställda 

en möjlighet att främja samhället var en faktor som var förbisedd och något som varje 

enskild individ fick ta eget ansvar för.  

Eftersom motivations och engagemangs-strategier används kontinuerligt i alla 

organisationer så är denna studie påverkad av banksektorn, då detta är området som har 

valts vid undersökningen. Denna sektor kan ha en direkt nytta av de  

resultat som har tagits fram, vad studien påvisar gentemot vad som är de optimala 

motivations-strategier för generation Y, men kan även implementeras i organisationer 

tillhörande skiljande sektorer.  
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1 Introduktion  

I denna del av avhandlingen kommer bakgrund, problemställning, syfte, frågeställning, 

teoretiska begränsningar och översikt att presenteras.  

 

1.1 Bakgrund  

Att ha en engagerad och motiverad arbetskraft har alltid varit en viktig del i en 

organisation. Olika generationer har olika personliga värderingar och det krävs varierande 

sätt för att hålla dem motiverande. Intresset riktar sig mot den yngre grupp människor 

som tillhör Generation Y och är anställda inom banksektorn, där studiens definition av 

gen Y är personer födda mellan 1980-1993. Herbison och Boseman (2009) diskuterar att 

den yngre generationen har andra krav och värderingar än tidigare generationer samt att 

det krävs därför nya sätt för att bemöta denna grupp. Det är viktigt att förstå och 

identifiera vad denna målgrupp vill åstadkomma då vi just nu är i ett nytt skede inom 

arbetsmarknaden, där fler människor från generation Y anställs och där det krävs nya 

metoder att för att få dem engagerade och motiverade (Fallon 2009).  

Generation Y intar i nuläget arbetsmarknaden och det är en stor grupp människor som 

innehar förmågor och arbetsmoral som inte föregående generationer har, detta är både ett 

unikt tillfälle att utnyttja men också problematisk att hantera. Historiskt sett är generation 

Y bland de främst utbildade människorna, de är teknologiskt mer kapabla än föregående 

generationer, de är duktiga på att lösa problem samt ta tillvara på nya möjligheter. 

Utmaningen enligt Sujansky och Ferri-Reed (2010) är att integrera denna grupp in i 

arbetslag, när de innehar skilda värderingar, etik och moral än tidigare generationer. Väl 

inne i arbetsomloppet kan anställda tillhörande gen Y bli de mest energiska och 

framgångsrika personerna inom en organisation,  

 

därför är det viktigt för företag att anpassa sina motivationsstrategier gentemot gen Y så 

att de kan få ut det mesta ur dem på lång sikt (Foreman 2006).  

Generation Y har undersökts inom en variation av olika sektorer men inte utförligt inom 

banksektorn, detta är intressant speciellt inom banksektorn när de ständigt behöver 



Arbetsmarknaden når ett nytt skede 

10 

 

anpassa sig och växa för att behålla en motiverad arbetskraft (Sardar, Rehman, Yousaf 

och Aijaz 2011). Vid en hög grad av delaktighet i beslutsprocessen och inflytelse över 

hur organisationen agerar inom banksektorn, tenderar detta att leda till en hög grad av 

internt engagemang och motivation (Sardar et al. 2011).  

Med yngre anställda på arbetsmarknaden förändras mycket inom organisationerna. 

Tidigare har det inte varit något problem då de äldre och högre uppsatta gett order till de 

yngre, och de följt dem utan att ifrågasätta. Enligt Foreman (2006) har den yngre 

generationen en ny syn på de traditionella tillvägagångs- och arbetssätten. De har höga 

förväntningar på deras arbetsgivare, arbetar bäst i grupper och är ej rädda att ge sin syn på 

olika komplexa frågor vilket gör att överordnade och högre uppsatta ej längre har lika 

mycket inflytande över anställda tillhörande gen Y (Moody 2008). Denna svåra situation 

är intressant och i nuläget väldigt viktig eftersom det är generation Y som skall axla 

föregående generations mantel.  

Generation Y är en grupp människor som ständigt söker utveckling, de vill lära sig nya 

saker, få ansvar med nya uppgifter och ständigt få uppmärksamhet. De vill tillhöra en 

organisation som är energisk, tar tillvara på deras kunskap och värderar deras potential 

till den grad då de känner sig delaktiga i själva företagets mål och visioner. Generation Y 

vill bli behandlade mer som en partner än som en anställd som kontrolleras av en 

chef/manager (Lowe, Levitt och Wilson 2008).  

 

1.2 Problemställning 

Herbison och Boseman (2009) visar på att personer tillhörande generationen Y är 

uppväxta med kontinuerlig och konstruktiv feedback, där de fått bekräftelse på var utförd 

uppgift. Denna tillvaro skiljer sig från arbetslivet där det inte är fullt lika  

 

förekommande, vilket inte passar denna specifika generation. Studier har visat att 

handledare har en tendens att förbise unika förmågor och talang som personer inom 

denna grupp kan inneha på grund av varierande värderingar gentemot föregående 

generationer (Sujansky och Ferri-Reed 2010).  
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Chefer och handledare inom banksektorn har haft en linje att gå på för att skapa en 

engagerad och motiverad arbetskraft med hjälp av diverse belöningssystem (Lewis 2000), 

där chefer har haft en mer auktoritär position och anställda har följt ledarens sätt men 

enligt Tulgan (2009), Lowe et. Al (2008), Herbison och Boseman (2009) så kräver 

generation Y ett nytt sorts bemötande och management. Med generation Y som är mer 

ifrågasättande, orädda och vill ha mer inflytelse över arbetstillvaron så kan det skapas en 

flackare hierarki (Sujansky och Ferri-Reed 2010, Lowe et. Al 2008). Banksektorn och 

generation Y går hand i hand med varandra, i en ständigt förändrande arbetsmiljö som 

sker i den finansiella sektorn passar generation Ys sätt att vara och handskas med 

arbetsuppgifter, enligt de existerande modellerna. Tidigare studier har visat att finansiell 

belöning är en betydande för motivation, speciellt inom banksektorn (Qayyum, Sukirno 

och Mahmood 2011). Undersökarna menar på att höjda löner och bonusar har en tendens 

att inte stimulera generation Y på samma sätt som föregående generationer, då det finns 

ett tydligt gap här och det i denna studie kommer undersökas hur generation Y motiveras 

inom den snabbt växande bransch som den finansiella sektorn är, då det finns tecken på 

att  de äldre modellerna inte är anpassade till den yngre generationen (Rollinson 2008).  

 

Det finns begränsningar på studier inom banksektorn, om organisationer faktiskt tar 

hänsyn till modeller och anpassar sina strategier till generation Y för att skapa 

engagemang och motivation inom denna sektor. Enligt Weyland (2011) så kräver 

generation Y kontinuerlig tillgång till utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. 

Motivationsmodeller och strategier så som att vara delaktig i både beslutsprocesser och få 

ansvar med viktiga uppgifter som påverkar organisationen existens, men att  

 

utveckling- och utbildningsmöjligheter i nuläget inte påverkar anställdas engagemang 

inom banksektorn (Sardar et al. 2011). 
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1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur organisationer inom banksektorn anpassar 

sitt management för generation y.  

 

1.4 Frågeställning  

Hur anpassar organisationer inom banksektorn sitt management mot generation Y?  

 

1.5 Teoretiska begränsningar  

Undersökningsbegränsningarna är restriktiva till tid, information och plats, då studien har 

varit under tidspress och respondenterna har befunnit sig på annan ort. Studiens syfte är 

att undersöka hur organisationer inom banksektorn anpassar sitt management gentemot 

generation Y, där de teoretiska begränsningarna kan sammanfattas som att de 

undersökningar om motivationsstrategier som tagits del av har enbart varit fokuserade på 

ett land. Moderna modeller och teorier har prioriterats gentemot äldre för att skapa en mer 

färsk bild på motivationsstrategier. Insamling av data har koncentrerats av genomgående 

intervjuer, begränsningar inom denna part har varit att möjligheten till ansikte mot ansikte 

intervjuer inte har funnits då respondenterna har befunnit sig i ett annat land.  
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2 Teoretisk referensram 

 

Inom denna del kommer diverse motivationsmodeller, så som traditionella samt 

anpassade för generation Y, belöningssystem och motivationsstrategier inom banksektorn 

att presenteras. En anpassad modell för generation Y inom banksektorn kommer även att 

beskrivas.  

 

2.1 Bakgrund  

I den teoretiska referensramen kommer det att presenteras grundläggande och 

traditionella motivationsmodeller. Detta är endast översiktligt då i denna del av studien 

kommer fokus att ligga på den data som undersökts om hur motivation skapas för 

generation Y och hur motivationsstrategier i banksektorn används. Sedan kommer förslag 

att framföras på hur generation Y bör motiveras inom banksektorn samt vilken modell 

som är optimalast. Här kombineras den traditionella modell som används för att skapa 

motivation inom banksektorn med den modell som är anpassad för generation Y.  

 

2.2 Traditionella modeller  

2.2.1 Herzbergs hygien- och motivationsteorier  

Frederick Herzberg upptäckte 1966-1968 olika faktorer och behov en person har för att 

kunna tillfredsställas på sin arbetsplats. Dessa behov måste uppfyllas för att en person 

skall kunna motiveras och bli engagerad i sitt arbete. Herzberg delade upp de olika 

faktorerna i två kategorier, hygien- och motivationsfaktorer. Motivationsfaktorerna ger en 

syn på vad som kan leda till en tillfredsställd, motiverad och högt presterande anställd. 

Detta kan vara faktorer så som att ge en  

 

anställd ansvar, mål att nå och bekräftelse på utfört arbete. Hygienfaktorerna motiverar 

inte men kan, om de ej är uppfyllda, göra att de anställda känner sig missnöjda med till 
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exempel sin arbetsmiljö, lön och säkerhet. Utan att de olika hygienbehoven är uppfyllda 

blir det väldigt svårt att vidare kunna motivera sina anställda och att få dem engagerade i 

företagets intressen.  

Herzberg fann även att det finns två olika kategorier av belöningar från diverse arbeten 

utförda. De två kategorierna är inre och en med yttre belöningar. För flertalet individer är 

de inre belöningarna uppskattning som kommer av sig själv, på en arbetsplats kan det 

innebära att en person känner sig tillfreds med det arbete som är utfört och känslan av att 

uppnå ett bestämt mål. Det är den individuella känslan av tillfredsställelse och prestation. 

De yttre faktorerna är belöningar som är kontrollerade utav andra än individen själv, det 

kan till exempel vara lönehöjning, bonusar eller bekräftelse. Herzberg menar att de inre 

belöningarna kommer omedelbart jämfört med de yttre som kontrolleras av andra än 

individen (Huczynski och Buchanan 2007).  

 

2.2.2 Maslows behovstrappa  

En annan mycket använd traditionell motivationsmodell är Maslows behovstrappa, som 

bygger på fem steg av behov som personer i en speciell miljö skall ta för att uppnå 

självförverkligande. Maslows modell kan användas i en organisation för att få sina 

anställda att ständigt vara motiverade, att sträva efter att ta nästa steg upp i trappan. En 

person måste uppfylla kraven för varje nivå för att kunna ta ett steg högre. Behovstrappen 

är uppdelad i fem nivåer, där de fysiologiska, säkerhets och de sociala behoven är i botten 

(Greenberg och Baron 2003). Dessa tre steg kan jämföras med Herzbergs 

hygiensfaktorer, de här faktorerna i sig motiverar inte en person i fråga men tar i stort sätt 

bort risken för en anställd att känna missnöje eller otillfredsställdhet på arbetsplatsen 

(Huczyniski och Buchanan 2007). De två övre nivåerna är självkänsla och 

självförverkligande, de här faktorerna kan endast  

 

uppnås med hjälp av organisationen. Att ge anställda mer ansvar och tydliga mål att 

uppfylla kan leda till att den övre delen av Maslows behovstrappa uppnås (Greenberg och 
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Baron 2003), vilket kan jämföras med Herzberg motivationsmetoder där liknande 

faktorer spelar roll.  

2.2.3 Definition av management och ledarskap 

 

 

Många ser management och ledarskap som samma sak, dock så finns det enligt Ricketts 

(2009) en skillnad mellan dessa begrepp. En manager för en grupp organiserar, sätter 

tidsscheman, fördelar resurser, sätter upp regler och riktlinjer, ger incitament med mera. 

En manager fungerar alltså som en utanför gruppen som har som uppgift att ”kontrollera” 

gruppen och ta korrigerande åtgärder vid behov för att gruppen skall nå sina mål. 

En ledare för en grupp ger direktioner, skapar en gemensam vision för gruppen, upprättar 

helhetsbilden. Ledaren i en grupp fungerar som en inspirationskälla och bollplank där den 

fungerar som en motiverande källa som bör skapa goda kommunicationsmål och bygger 

upp en gemenskap samt ett engagemang i gruppen (Ricketts 2009). 

 

2.3 Generation Y  

2.3.1 Bakgrund  

Gruppen generation Y skiljer sig avsevärt från föregående grupper, beskriver dem som 

personer som erhåller enastående färdigheter men har en annorlunda syn på arbetsmoral 

och etik än föregående generationer. Gen Y kommer ha en enorm påverkan på arbetslivet 

inom de kommande åren, det går inte att komma ifrån. Personer från tidigare generationer 

har problem att arbeta i grupp med gen Y, detta är ett tydligt tecken på att en organisation 

måste tänka om i fråga angående deras strategier kring denna part (Sujanski och Ferri-

Reed 2010).  

Weyland (2001), Sujanski och Ferri-Reed (2010) framhäver en bild av gen Y som en 

komplex grupp människor, väldigt tekniskt kunnande och såväl kreativa samt innovativa. 

I nuläget är de den bäst utbildade generationen, de gillar att lösa problem och är inte 

rädda för att ta tillfällen i akt och uttrycka sig om vad det tycker och tänker.  
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2.3.2 Generation Ys motivationsstrategier  

För att tillfredsställa och hålla denna komplexa grupp människor motiverade gäller det att 

belöningssystem och förmåner ges ut på ett effektivt sätt (Tulgan 2009). När detta utförs 

så ödslas inte tid för den anställde att tänka på om den gör ett bra eller dåligt jobb, 

kommunikation igenom direkt feedback leder till gen Y ständigt är på tårna för att inte 

tappa tempot och motivation. Det är väsentligt att hålla  

 

utvecklingskurvan hög, för att så fort en person från denna generation tappar intresse är 

det mest sannolikt att den lämnar organisationen för nya utmaningar. Personlig stimulans 

är nödvändigt för generation Y (Weyland 2001).  

Det kan vara svårt att behålla sina yngre anställda inom sin organisation om arbetsgivare 

ej vet vad generation Y kräver (Eisner 2005). Enligt Fallon (2009) så kräver personer 

inom generation Y så mycket mer än sina tidigare generationer och har en mer kortsiktig 

syn på vad de investerar i sitt arbetsliv, gen Y har inte några problem med att lämna ett 

arbete om de börjar fatta misstycke (Eisner 2005). Managers måste förstå vad som krävs 

för att de skall behålla sina anställda som tillhör generation Y kvar i organisationen, då 

tidigare generationer har haft annorlunda värderingar (Fallon 2009). Generation Y 

föredrar att ha ett balanserat arbetsliv och fritid, mäta sin egen framgång, göra skillnad i 

sin egen tillvaro och att kunna utvecklas. Strävan efter att tjäna så mycket pengar som 

möjligt är inte lika stor som hos tidigare generationer då gen Y föredrar att mer ha ett 

flexibelt arbetsliv. Generation Y är generellt sett mer positiva till att arbeta jämfört med 

tidigare generation men tenderar till att vara mindre nöjda med deras jobb och 

arbetsgivare (Eisner 2005, Fallon 2009).  

Eisner (2005) visar på att generation Y kräver ett nytt bemötande av deras managers, 

Herbison och Boseman (2009) stärker detta där de menar på att tidigare generationer är 

vana att endast få feedback och prestationsutvärdering vid de årliga medarbetarsamtalen, 

vilket inte är en optimal strategi för gen Y. Herbison och Boseman (2009) menar på att 

personer från generation Y är uppfödda med att få regelbunden och konstruktiv feedback 

på allt de gör, från föräldrar och lärare. Att gå från denna regelbundna handledning till att 

bara få feedback en till två gånger per år under medarbetarsamtal kan vara en allt för stor 
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förändring för dem (Fallon 2009). Herbison och Boseman (2009) påpekar dock att 

feedback behöver inte utföras öga mot öga som tidigare gjorts, utan kan komma mer 

regelbundet via e-mail eller sms. Gen Y känner ett starkt behov av att tävla mot sig 

själva, att ta sitt eget utvecklande ett steg längre och jämföra sitt eget utförde arbete med 

tidigare resultat. Det diskuteras om att detta är något som personer tillhörande gen Y är 

uppväxta med, eftersträvan att slå sitt eget ”rekord”. Att hålla en kontinuerlig dialog med 

dem och följa upp dagliga prestationerna kommer generera en känsla att utfört arbete är 

betydande för organisationen vilket leder till en högre grad av motivation (Tulgan 2008, 

Sujanski och Ferri-Reed 2010).  

Gen Y föredrar en integrerad ledarstil, högt tempo samt omedelbar respons. De är mest 

engagerade och presterar på en hög nivå när deras förmågor och kunskap är identifierade 

och sedan matchade med passande uppgifter (Eisner 2005). Behrens (2009) studier visar 

även att en integrerad ledarstil kan främja motivation, men att det kan ske på olika sätt. 

Gen Y kan integreras i en organisation från dag ett genom att coacha de äldre anställda 

och visa hur modern teknologi fungerar. Vilket gör att gen Y känner sig uppskattad 

genom att de får visa sina kunskaper (Fallon 2009), samt att de äldre kan bli 

effektiviserade när det har möjlighet att utnyttja ny teknologi som de ej tidigare använt. 

Detta kan hjälpa till att motverka det Eisner (2005) diskuterar kring, att managers från 

tidigare generationer saknar förmågan att bruka modern teknologi, utnyttja tillfällen att 

uppnå hög prestation, att leda samt att tänkta kritiskt och kreativt.  

 

2.3.3 Weylands generation Y modell  

Motivation inom en organisation innefattar många olika element, i Weylands (2011) 

modell (se fig. 8.2) beskriver undersökaren fyra element som bör ses över och anpassas 

till gen Y. Bland annat kultur, här är det viktigt att beskriva organisationens värderingar 

så att helheten av företaget framkommer. Som manager är det viktigt att hela tiden 

påminna gen Y om helhetsbilden, så att personen i fråga känner sig delaktig i processen 

och förstår att det arbete han eller hon utför är betydande och bidrar till organisationens 

resultat (Sujanski och Ferri-Reed 2010, Eisner 2005, Herbison och Boseman 2009). Lowe 

et al. (2003) och Fallons (2009) studier är inne på samma spår där de bevisar att gen Y 
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vill vara en del av en organisation som värderar deras kunskap, idéer och tar tillvara på 

deras  

 

kreativitet, vilket innebär att de vill bli behandlade mer som en partner än en 

underordnad. Följder av detta kan leda till att organisationer behöver decentralisera deras 

hierarkiska struktur överlag, på så sätt blir gen Y mer involverade i själva företaget vilket 

bör generera motivation och engagemang. När diskutioner kring gen Y och motivation 

utförs, är det viktigt att organisationer tänker på att skapa en intressant och lättsam 

atmosfär. Att skapa bra relationer mellan medarbetare leder till bättre kommunikation 

vilket frambringar en effektivare arbetsplats (Weyland 2001, Sujanski och Ferri-Reed 

2010). Gen Y föredrar och blir motiverade av att få arbeta i en omgivning som strävar 

framåt, där det är viktigt att hela tiden skapa nya mål när de gamla är uppnådda, detta 

leder till att motivations- och att engagemangsgraden ständigt stiger. Sujanski och Ferri-

Reed (2010) och Herbison och Boseman (2009) tar upp sociala nätverk och vilka 

möjligheter de har för att motivera den yngre generationen då de är den första helt 

teknologiska och multitaskande generationen, med hjälp av dagens teknologi är det 

betydligt lättare att skapa en mer flytande kommunikation mellan olika parter i en 

organisation. Dialoger och feedback mellan managers och anställda blir betydligt lättare 

att upprätta, flera företag har enligt undersökarna valt att använda sig av ”öppna 

kontorslandskap” för uppmuntra diskussioner mellan anställda (Eisner 2005).  

Den andra faktorn för att skapa en motiverande arbetsplats för gen Y enligt Weylands 

(2011) modell är arbetsmiljö, forskaren antyder att gen Y blir som mest motiverad på 

arbetsplatsen om det inte finns några hinder för deras utveckling. Teknisk utrustning skall 

vara aktuell, resultat- och kommunikationsflödet ska flyta på utan några problem. 

Eftersom gen Y är uppväxta i en modern och teknologisk dominerande tidsperiod är de 

väldigt kunniga och vana inom detta område eftersom de ständigt använder teknik som ett 

redskap i både vardags- och arbetslivet. Risken finns att frustration uppstår om 

organisationen använder sig av en föråldrande utrustning vilket skapar fördröjning och 

som inte fungerar effektivt (Lowe 2008, Weyland 2011). Ge gen Y chansen att arbeta i en 
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miljö där de själva kan påverka arbetstimmarna, i ett så kallat flexsystem, vilket kan 

framhäva en känsla av  

 

delaktighet för gen Y, eftersom de får tillfälligheten att påverka deras eget arbetsliv 

(Tulgans 2008, Weylands 2011). Deras riktlinjer visar tydligt att detta kan skapa ett ökat 

engagemang från gen Y till organisationen.  

Utbildning och utveckling är Weylands (2001) tredje element, gen Y är en väldigt 

energisk generation och är hungrig för nya utmaningar. Sujanski och Ferri-Reed (2010) 

påvisar gen Y som svåra att hantera i början men när väl dem är insatta i företaget så kan 

de bli ovärderliga för framtiden, studier visar på att managers tenderar att bortse från gen 

Ys talang och de möjligheter som finns, samt att mycket resurser går till spillo (Lowe 

2008, Rollinson 2008). Att ta tillvara på deras kunskaper och energi är väsentligt för 

organisationer, erbjuda och tillhandahålla utbildning och utveckling är därför viktigt. Det 

har diskuterats innan om att gen Y tenderar till att lämna ett jobb om arbetsuppgifterna 

börjar att stagnera och bli för upprepande, Lowe et al. (2008) och Weyland (2011) 

påvisar att det är viktigt att managers delar ut utmanade och meningsfulla arbetsuppgifter 

med tydliga mål och objektiv, för att motivation skall uppstå och bibehållas. Forskarna 

menar på att gen Y vill jobba med uppgifter som de kan hantera och som är betydande för 

företaget, detta återkommer till punkten att få gen Y in i själva processen så att de känner 

sig delaktiga vilket leder till både motivation och engagemang. Lagarbete framhäver en 

större mängd interaktion mellan gen Y, vilket kan skapa kommunikationsrelationer 

mellan anställda. Detta är ett sätt att integrera motivation på arbetsplatsen för den yngre 

generationen på ett sätt som de föredrar (Weyland 2011).  

 

Sujanski och Ferri-Reed (2010), Herbison och Boseman (2009) påvisar att vägledning är 

en viktig punkt att följa när det gäller att få dem insatta i organisation, att kasta in en 

person som tillhör gen Y rakt in i ett projekt på egen hand är en metod som är bevisad att 

inte fungera. Den yngre generationen är uppväxta med väldigt observant undervisning av 

såväl föräldrar och lärare, därför är det väsentligt att ha ett överseende över gen Y samt 
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klara riktlinjer på vad som skall utföras. Att implementera ett övervakningssystem, för att 

hålla gen Y i rätt riktning och att ge  

 

dem handledning när det behövs kan vara betydelsefullt för en organisation. Med ett 

sådant system är det mer troligt att resultat uppfylls och att positiva resultat lyfter deras 

självkänsla samt skapar en mer motiverad arbetsplats Weyland (2011).  

Den sista byggstenen i Weylands (2011) modell är management och ledarskap, studiernas 

resultat är återkommande på denna part. Att få gen Y att förstå att deras arbete gör 

skillnad för organisationen samt att deras närvaro är en betydande nyckel för att skapa 

motivation och engagemang (Sujanski och Ferri-Reed 2010, Lowe et al. 2008, Weyland 

2001, Eisner 2005, Herbison och Boseman 2009, Fallon 2009). Det är viktigt för 

organisationers management att förstå att personer tillhörande gen Y är väldigt olika från 

föregående generationer, de är frispråkiga, inte rädda för att ifrågasätta nuvarande 

strategier eller att implementera sina egna idéer som de anser vara effektivare. Det är 

managerns jobb att hålla alla motiverade, förstår den i ett tidigt stadie hur gen Y fungerar 

och accepterar detta desto lättare är det att hålla dem motiverade (Weyland 2011). 

Feedback är en stor del i detta system, en öppen dialog mellan manager och anställd 

tenderar till att främja gen Ys engagemang. Gen Y förväntar sig detta, direkt konstruktiv 

kritik så förbättring och utvecklig kan uppkomma även uppskattning genom belöning ska 

ges så snabbt som möjligt så att gen Y förstår att det utförda arbete de precis har uträttat 

är godkänt (Lowe et al. 2008, Sujanski och Ferri-Reed 2010). Som manager behöver du 

vara väldigt klar över dina objektiv som delas ut och hur gen Y uppfyller dem, Weyland 

(2001) talar om en relation som är uppbyggd på respekt mellan båda parterna kommer 

gynna organisationens resultat men framförallt gen Ys ansträngning för att alltid sträva 

efter att uträtta ett bättre jobb.  
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2.4 Motivation inom Banksektorn  

Motivationsstrategier inom banksektorn är i nuläget inte anpassat för den yngre 

generationen då denna sektor fortfarande lägger fokus på monetära  

 

belöningsstrategier. Qayyum et al. (2011) har fört studier över banksektorn och diskuterar 

kring en mer drastisk syn på motivationsstrategier. De menar på att ett tydligt 

belöningssystem där lön prioriteras framför andra motivationsstrategier. Anställda inom 

banksektorn är positiva till att förbättra deras engagemang och motivation om de blir 

involverade kring organisationers aktiviteter där de har inflytelse över beslutsprocessen 

(Sardar et al. 2011). Undersökarnas studier bevisar på att anställda skulle bli mer 

motiverade om det fanns en tydligare bild på belöningssystem, så att anställda kan få en 

klarare bild av vad utfört arbete kan leda till för typ av belöning. Qayyum et al. (2011) 

påpekar även att ett distinkt bestraffningssystem också skulle sättas i kraft för att förbättra 

underpresterande anställda inom banken. Skulle inte den anställda förbättra sitt 

engagemang skulle personen i fråga bli ombed att lämna organisationen. Denna metod 

kan lätt ifrågasättas, Maslows behovstrappa tar upp problemen med att en organisation 

måste tillföra en säker arbetsplats (Greenberg och Baron 2003). En arbetsplats där 

anställda riskerar att bli utkastad om personen i fråga underpresterar är inte en trivsam 

miljö för anställda, vilket inte är skapar något engagemang inom organisationen. 

Anställda som är motiverade och känner en stark relation med sitt företag tenderar att 

utföra ett bättre jobb (Sardar et al. 2011). 

  

Iqbal och Mehri (2011) har fört studier på hur miljö och utomstående händelser kan 

påverka anställdas motivation inom banker. De tar upp finanskrisen från 2007 och tar upp 

vilka typer av utmaningar och problem som denna utomstående händelse kan skapa, samt 

hur de kan påverka den finansiella sektorn. Deras modell är uppbyggd på hur en 

ekonomisk kris kan påverka anställdas motivation och känsla till jobb-säkerhet. 

Hypotesen som framställdes är riktad mot att en osäker miljö kommer ha en negativ 

inverkan på anställdas självkänsla. En länk mellan Iqbal och Mehris (2011) hypotes är att 

en organisation måste uppfylla Herzbergs hygienfaktorer, jobb-säkerhet och bra 
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arbetsförhållanden för att undvika missnöje inom företaget. Det spelar ingen roll vilken 

typ av utomstående faktorer som  

 

påverkar organisationen, ett sätt att hantera situationen måste hittas (Rollinson 2008). 

Iqbal och Mehris (2011) studier visade på att en osäker miljö påverkade negativt både 

anställdas motivation och känsla för jobb-säkerhet. De menar på att anställda inom 

banker blir till en hög grad motiverade och gör sitt allra yttersta om de känner att det är 

trygga och säkra i sin arbetsmiljö, strategier till att lyckas med detta i en utomstående 

osäker miljö är att fortsätta sträva efter att delegera ut intressanta och utmanande 

arbetsuppgifter som stimulerar anställda inom banken, betala ut en bra lön, visa tydlig 

uppskattning för utfört arbete och att använda intern kommunikation för att driva på 

anställda och motivera dem att jobba ännu hårdare för organisationen. Banker är ständigt 

utsatta för globala kriser och måste därför arbeta ännu intensivare mot att skapa en 

långsiktig anställningstrygghet, då detta enligt Iqbal och Mehri (2011) är en enorm 

drivkraft för att skapa en engagerad och motiverade arbetsplats.  

 

Sardars et al. (2011) studier är baserad på deras modell som är uppbyggd på hur Human 

Resources Practices/strategies, så som att anställdas delaktighet i beslutsprocessen, 

utbildning och karriärs utveckling, medarbetarsamtal, prestations/belönings system och 

anställdas involverande, skapar engagemang hos de anställda. Deras data påvisar att 

anställda inom banksektorn har en positiv bild av engagemang, och att de förknippar det 

med framgång i respektive bank. Studien visar även att anställda ser ett samband mellan 

motivation, när de är inblandade i organisationens beslutsprocess, och när banken 

erbjuder välutvecklade belöningssystem. Men att utbildning, karriärutveckling och 

medarbetarsamtal inte har någon påverkan på engagemang eller motivation, vilket 

motsätter sig vad både Maslow och Herzbergs modeller säger, då Herzbergs 

motivationsfaktorer innefattar personlig utveckling och avancemang. Maslow beskriver 

uppskattning/självkänsla som ett av sina trappsteg, där en person vill utföra något 

meningsfullt och utvecklas som människa båda på och utanför arbetsplatsen (Rollinson 

2008, Greenberg och Baron 2003). 
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Pay Related Performance (PRP), är en belöningsstrategi som är ifrågasatt men används 

flitigt inom banksektorn. Lewis (2000) framhäver detta som ett sätt att använda anställdas 

lön för att motivera dem till att öka företagets effektivitet, lönen blir baserad på gruppens 

och den individuellas prestation. Lewis (2000) undersöker hur en organisation kan lyckas 

införa ett nytt belöningssystem som PRP på ett lyckat sätt genom att använda sig av 

Lawlers modell. Lawler (1995) argumenterar att en organisations sätt att betala ut löner 

spelar en stor roll på företagets utformning och design, och att på de senaste åren har 

organisationer ändrat sina utbetalningsstrategier för att hålla jämna steg med 

managementutvecklingen. För ett belöningssystem ska vara effektivt måste 

organisationen titta ingående på tre interna faktorer, de första är om företagets 

grundläggande värderingar, medans de två andra faktorerna har att göra med 

organisationens process utformning och strukturen på utbetalningar till anställda. Det 

handlar om hur väl företaget kommunicerar internt och hur beslutsprocessmodellen ser 

ut, vilka som tar viktiga beslut inom organisationen och vilka som är delaktiga i själva 

processen. Ju mer sammansvetsade dessa tre faktorer är, desto effektivare kommer 

utbetalningssystemet vara inom organisationen. I detta fall fastställer Lewis (2000), att 

PRP bidrar till en stor förändring speciellt kring kulturen i ett företag. Med 

belöningssystem som PRP där du döms utifrån individuella prestationer, tenderar det att 

påverka beteende och värderingar hos anställda. Det är viktigt att hålla en hög nivå på 

intern kommunikation och att utlovade löften måste bli uppfyllda annars kan det leda till 

att anställda tappar både lojalitet och förtroende för deras management. Pay Related 

Performance kan även leda till en ökad produktivitet, högre effektivitet och en bättre 

motiverad arbetsplats (Rollinson 2008, Lewis 2000).  

 

Enligt Khan, Farooq och Ullah (2010) så finns det en relation mellan belöningar och 

motivation. Deras undersökning omfattar belöningar så som lön, befordran, monetära och 

icke monetära fördelar samt bekräftelse. Khan et al. (2010) bevisade att när förändringar 

gjordes i de olika typerna av belöningar så påverkades även prestationen hos dem  
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anställa. De påpekar att positiva motivationsförändringar sker hos de äldre generationerna 

vid ökning av de monetära belöningarna medans detta inte uppmärksammas i samma mån 

hos de personer, tillhörande generation Y. Det finns alltså olika strategier som skapar 

olika nivåer av motivering hos anställda, och Rajput, Bakar och Ahmad (2011) menar på 

att det är viktigt att managers inser att generalisering av motivationsstrategier har en 

tendens att inte fungera då individers preferenser skiljer sig från varandra. Enligt Levy-

Leboyer et al. (2008) så är motivation- och engagemangsstrategier även bundna till 

kultur, vilket betyder att det som fungerar inom vissa organisationer och länder har sämre 

effekt på andra platser. Enligt Rajput et al. (2011) och Kahn et al. (2010) så måste 

managers ha tillräckliga förmågor och kunskaper för att utveckla rätt 

motivationsstrategier anpassade för varje individ i organisationen.  

 

McKenna (2002) påvisar att motivation är en sorts känsla som kommer inifrån var och 

en, alltså har individer olika krav och behov på vad som skapar motivation hos dem, vad 

som får dem att bli engagerade samt att prestera bättre. Studien bevisar att påtagliga 

belöningar inom banksektorn motiverar men endast till den grad att den anställde utför 

det arbete som är delegerat, men tenderar till att inte ”göra det lilla extra” för 

organisationen. McKenna (2002) påpekar på att belöningar skapar vissa fallgropar inom 

organisationers management och sätt att motivera sin anställda. Forskaren menar på att 

belöningar endast skapar ett kortsiktigt engagemang och ett ”morot på pinnen” scenario 

där de anställda känner sig mer kontrollerade och manipulerade än att de har ett 

inflytande inom organisationen. McKenna (2002), Kahn et al. (2010) och Rajput et al. 

(2011) menar på att det finns yttre och inre belöningar och att managers måste finna en 

balans mellan dessa samt rätt belöning för att motivera deras anställda.  

 

2.5 Generation Y i Banksektorn  

Banksektorn använder sig mycket av belöningssystem för att hålla sina anställa 

motiverade och engagerade. Khan et al. (2010) och Rajput et al. (2011) bevisar att det 

som genomgående används och ökar prestation var att belöna efter utfört arbete, i form av 
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monetära fördelar. Quayy et al. (2011) bevisar i sin undersökning vad anställda inom 

banksektorn eftersträvar i form av belöning, det presenteras tydligt att hög lön och 

befordran var de effektivaste faktorerna för att skapa motivation. En tydlig linje på vad 

som motiverar anställda inom banksektorn är användning av monetär belöning och detta 

är vad anställda inom denna sektor förväntar sig att få.  

Khan et al. (2010) studier visar på ju yngre de anställde var, mindre motiverade blev de 

anställda av belöningar så som monetära fördelar, medans anställda i de högre åldrarna 

visade en betydlig ökning i prestation när de blev tilldelade en löneökning eller en bonus. 

Fallon (2009), Eisner (2005) menar på att monetära fördelar ej skapar mer motivation hos 

gen Y, en stabil inkomst är fortfarande väsentligt för generationen men att en monetär 

belöning tenderar att inte genera en högre grad av motivation. Det är förstått att personer 

som drar sig till detta yrke strävar efter en hög inkomst, att ha i åtanke gällande gen Y är 

att en stabil lön har en tendens att inte skapa motivation men att fördela ut detta tar 

arbetsgivaren bort risken till gen Y anställda skall känna missnöje på arbetsplatsen. 

Genom de studier som undersökts existerar det en distinkt linje att generation Y blir mer 

motiverade av immateriella ting (Love et al. 2008, Weyland 2001, Sujanski och Ferri-

Reed 2010, Eisner 2005, Herbison och Boseman 2009, Fallon 2009). Motivationsfaktorer 

inom banksektorn är mer draget mot materiella förmåner och belöningar vilket ej anses 

vara det optimalaste tillvägagångssättet för att managers inom denna sektor skall hålla 

generation Y motiverade och engagerade.  

 

2.6 Beskrivning av Generation Y i Banksektorn-Modell  

2.6.1 Inflytande över arbete  

En röd tråd har genomgående upptäckts i de studier som har analyserats, förståelse över 

att ha inflytelse över organisationens process och resultat har en stor betydelse för 

generation Y. Speciellt när det handlar om att känna motivation och engagemang hos gen 

Y, desto mer betydelse de har för företaget ju högre är motivationsgraden per individ. Det 

är förståeligt att en manager inte kan ge livsviktiga uppgifter direkt till en nyanställd och 

inte till en ung person som tillhör generation Y. Att integrera in en individ tillhörande 
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generation Y i en organisation, inte minst en bank är en lång process. Att bygga upp en 

person tillhörande gen Y steg för steg är väsentligt, ge mer ansvar med tiden och vara 

väldigt noga med att inte stagnera med arbetsuppgifterna som delas ut. Under tiden som 

detta sker skall en dialog uppdagas så att utfört arbete kan övervakas och utvärderats. 

Lowe et al. (2008) förklarar grundligt att för gen Y att prestera bättre så är det tvunget att 

dela ut kritik under arbetsgången, viktigaste av allt att få gen Y att inse att deras arbete 

gör skillnad och är betydande för organisationen. Det gäller att kunna dela ut positiv 

respons när det finns möjlighet för det, men även förklara när misstag har begåtts så att 

det inte sker upprepande gånger.  

 

2.6.2 Ledarskap/Management  

Som manager är det väsentlig att inse att generation Y är en annorlunda grupp människor, 

att omarbeta organisationens ledarskap är en viktig del. För att skapa motivation på ett 

effektivt sätt genom ledarskap är att anpassa managers sätt att hantera gen Y, skapa en 

djupare medarbetarrelation (Lowe et al. 2008). Att ha dagliga möten mellan fyra ögon 

kan vara svårt att uppnå, men att ha daglig kontakt och snabbt följa upp utfört arbete skall 

sättas i fokus. För att detta skall fungera praktiskt gäller det som manager att kunna 

hantera dagens teknologi på ett sätt som  

 

tillfredsställer gen Y, där direkt respons är en viktig del. Kommunikation är nyckeln, 

ständigt skapa dialoger med gen Y, låta dem få veta att de är i organisationen för en 

anledning och att deras input tillför resultat för organisationen.  

 

2.6.3 Arbetsmiljö  

Sujansi och Ferri-Reed (2010) menar på att skapa en trivsam arbetsmiljö kommer att leda 

till en mer motiverad arbetsplats, inte minst bland gen Y. Att använda sig av olika 

metoder så som öppna kontorslandskap för att skapa en mer interaktiv plats att arbeta på, 

där det blir oundvikligt att inte kommunicera med varandra. Detta kan leda till en mer 

socialiserad och öppen arbetsmiljö, vilket passar gen Y. Där medarbetare har möjligheten 
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att förmedla idéer med varandra, fråga om råd och inte minst hjälpa och höja nivån på 

samarbetet inom organisationen. Att använda sig av modern teknologi är väsentligt, 

frustration uppkommer bland gen Y om inte tekniskutrustning fungerar på ett korrekt sätt. 

En strategi som fokuserar sig på att använda sig av up-to-date utrustning och använda sig 

av veckovis service så att inte problem uppkommer är mycket viktigt för generation Y 

men även inom banksektorn då det är mycket människor som förlitar sig på organisation. 

För gen Y är det viktigt att själva kunna välja, till en viss grad, hur och när de vill arbeta. 

Gen Y är en generation där ett balanserat och flexibelt arbetsliv bidrar till en väldigt stor 

del i hur de trivs i sin organisation (Fallon 2009). Det är då viktigt att ha flexibla 

arbetstider, möjlighet att kunna jobba på avstånd så som från det egna hemmet samt 

tillgång till längre ledighet. Dessa möjligheter värdesätter gen Y högt och att ha ett 

balanserat och flexibelt arbetsliv anser de är viktigare än en högre lön (Fallon 2009). 

  

2.6.4 Utbildning och utveckling  

Rajput et al. (2011) menar på att det är viktigt att tillhandahålla möjligheten för gen Y att 

kunna utvecklas kontinuerligt och individuellt då det är en faktor som kan öka nivån av 

engagemang och motivation. Detta kan även hjälpa dem att utvecklas som person samt 

hela tiden uppleva nya erfarenheter. (Lowe 2008, Rollinson 2008) framhäver att 

managers tenderar till att förbise gen Y som den värdefulla resurs de skulle kunna vara 

för organisationen. Genom utbildning- och utvecklingsmöjligheter så kan de bli 

ovärderliga för företaget och dess framtid (Sujanski och Ferri-Reed 2010).  

 

2.6.5 Utmanande arbetsuppgifter  

Som har diskuterats innan så är en stimulerande arbetsplats nyckeln för att skapa 

motivation bland gen Y, börjar arbetsuppgifterna upprepa sig så finns risken att gen Y 

tappar intresse eller till och med flyttar på sig. Som manager är det viktigt att skapa en 

relation till dina anställda, veta vilken nivå de befinner sig på och delegera ut uppgifter 

gentemot deras nuvarande kunskap. Ett utmanande arbete skapar motivation (Weyland 

2011), det är exakt vad gen Y eftersträvar. Att Skapa ett överseende gentemot gen Y är 
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därför viktigt, genom att stimulera deras sinnen och försöka att ge dem utmaningar på 

arbetsplatsen som har betydelse för organisationen som helhet. Var tydlig över objektiv 

som skall nås, skapa en bild över hur arbetsuppgifterna skall genomföras och ge 

konstruktiv feedback under tiden men även när gen Y har nått sitt mål, även erkännande 

över uträttat arbete är väsentligt för att tillhandahålla motivationen och engagemanget 

(Tulgan 2009, Eisner 2005, Fallon 2009).  

 

2.6.6 Lön  

Att använda sig av en högre lön som motivationsredskap är inte lika effektivt för 

generation Y som för tidigare generationer (Weyland 2011). Studier har visat att 

finansiella belöningssystem ständigt utnyttjas för att skapa motivation och engagemang 

inom banksektorn (Qayyum et. al 2011), som tidigare sagts är detta inte det optimalaste 

sättet att använda sig utav för gen Y. När undersökningen sker på detta specifika område 

är det viktigt att ta itu med denna fråga, när personer tillhörande gen Y dras till denna 

anställning finns möjligheten kvar att denna grupp människor stimuleras av en 

lönebaserad belöning. Frågan som ställs är hur mycket detta redskap används.  

 

2.6.7 Chans att främja samhället  

De studier som analyserats existerar det tydlig linje att generation Y blir mer motiverade 

av immateriella ting än materiella (Love et al. 2008, Weyland 2001, Sujanski och Ferri-

Reed 2010, Eisner 2005, Herbison och Boseman 2009, Fallon 2009). Immateriella ting 

kan då vara att ha chansen att främja samhället, genom tillfällen för volontärarbete eller 

att få möjlighet att hjälpa behövande, att använda sig av dessa möjligheter kan leda till 

högre motivation hos gen Y. Dessa alternativ kan främja motivationen hos gen Y, att ha 

möjligheten att hjälpa andra på ett mer personligt stadie kan tillföra mer engagemang och 

motivation på arbetsplatsen.  
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3 Empirisk metod  

Inom detta kapitel kommer metod- samt strategival att presenteras. Undersöknings-

metod, -strategi, -närmande, tidshorisont, insamling av data, urval, operationalisering, 

intervjuguide, trovärdighet samt validitet kommer också att framhävas.  

 

3.1 Undersökningsmetoder  

Enligt Saunders,Thornhill och Lewis (2009) finns det tre traditionella metodiska 

tillvägagångssätt, undersökande studier, förklarande studier och beskrivande studier. En 

undersökande studie bygger på ”vad det är som händer”, ställa frågor och skapa en bild 

kring ett fenomen. Detta tillvägagångssätt kan användas för att ta reda på fundamentet för 

en speciell händelse eller problem. Tre principer skall utföras när en undersökande studie 

genomförs, genomgående forskning i litteratur kring ämnet, intervjua kunniga personer 

insatta i området och slutligen jämföra dina modeller med hjälp av fokusgrupper 

(Saunders et al. 2009). En förklarande studie handlar om att studera en situation eller ett 

problem till den grad att du som undersökare kan förklara förhållandet mellan olika 

variabler som är betydande för den specifika händelsen. Den beskrivande studien används 

för att noggrant beskriva en person, profil eller en händelse. Som undersökare måste du 

ha väl utvecklade förkunskaper för att ha möjlighet att använda dig utav denna metod 

(Saunders et. al 2009).  

 

I denna studie används den undersökande metoden, då förkunskaperna var en aning 

bristande och en helhetsbild behövdes skapas från början. Denna design är passande när 

upptäckten av forskning kring generation Y inom banksektorn var  

 

 

limiterad, när syftet är att ta reda på hur managers inom banksektorn arbetar för att skapa 

ökad motivation för en specifik grupp människor, är denna metod lämplig.  
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Genom att använda en intervjuguide kunde data samlas in från ”experter” inom området 

som sedan analyserades med både traditionella modeller samt med den ny utformade 

modellen för denna studie (gen Y i Banksektorn, fig. 8.3).  

 

3.2 Undersökningsstrategier  

Saunders et al. (2009) förklarar att det finns ett antal olika tillvägagångssätt när det gäller 

att välja forskningsstrategier, sju för att vara exakt. Dessa underkategorier som de kallas 

är följande; experiment, enkät, fallstudie, aktionsforskning, grundteori, etnografi och 

arkivforskning. Varje kategori går att användas till de tre olika traditionella metoderna, 

men att vissa passar bättre till ett deduktivt och andra till ett induktivt närmande går inte 

att komma ifrån (Yin 2003).  

I denna studie används kategorin fallstudie, här finns möjlighet att vara mer 

undersökande och skapa förståelse för en händelse (Yin 2003). Fördelen att använda sig 

av detta närmande är att som undersökare kan använda sig av frågor som; hur, varför och 

vad, för att kunna skapa en bild av ett problem. Insamling av data kan ske på ett flertal 

olika sätt (Saunders et al. 2009), i denna uppsats är ostrukturerade-intervjuer använda för 

att kunna gå djupare inpå frågeställningen; ”hur anpassar bankers management sina 

motivationsstrategier mot gen Y?”. Genom att använda detta närmande så har 

möjligheten skapats att jämföra hur motivationsstrategier för gen Y i banksektorn ser ut i 

praktiken med den modell som har utformats för att vara optimal för just detta område.  

 

3.3 Undersökningsnärmande  

Saunders et al. (2009) förklarar skillnaden på deduktiv och induktiv metod, ett deduktivt 

närmande är en mer testande undersökning mellan två eller fler variabler. Efter att ha 

tagit reda på orsaken till ett specifikt problem så undersöks variabler kring anledningen, 

som senare tas med i hypotesen. Hypoteser operationaliseras senare i praktiken med en 

kvantitativ inriktning, detta är mycket viktigt då generalisering måste framkomma. 

Generalisering används för att det krävs en stor mängd data med en deduktiv metod, det 

vill säga att forskarna använder sig av en stor mängd medverkande i sin undersökning.  



Arbetsmarknaden når ett nytt skede 

31 

 

 

Ett induktivt tillvägagångssätt går betydligt mer djupare in på problemet, här analyseras 

anledningen till att problemet har uppkommit istället för att undersöka vilka variabler 

som påverkar varandra. Med hjälp av genomgående intervjuer blir uppgiften att analysera 

resultatet och senare bygga upp en teori av de data du har samlat in (Robson 2002). 

Gentemot en deduktiv metod ger en induktiv flera alternativa förklaringar kring orsaken 

av ett problem, där ett deduktivt tillvägagångssätt är en mer en strukturerad 

undersökning. För att forska kring ett problem på en djupare nivå krävs det färre 

medverkare i undersökningen, ett kvalitativt tillvägagångssätt att samla information.  

Easterby-Smith, Jackson och Richard (2008) framhäver att det är viktigt för undersökaren 

att ha förståelse kring vilka typer av närmanden som kan göras, detta för att ha möjlighet 

att vara anpassningsbar och flexibel gentemot sin undersökning.  

 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om banksektorns management 

anpassar sina motivationsstrategier mot generation Y, användning utav ett induktiv 

närmande vid denna undersökning har då gjorts, på grund av limitationen av sekundär 

data som påträffats och att de två variabler inom detta forskningsområde har varit till en 

vis mån orört. Som Easterby-Smith et al. (2008) påvisar om  

 

förståelse så har flexibilitet och anpassningsbarhet prioriterats för att skapa möjlighet att 

ta in mycket information om ämnet, då förkunskaper var bristfälliga inom området.  

Att börja undersöka ämnet brett var utgångspunkten, för att skapa förståelse kring 

helheten. Sekundär data användes för att skapa en bild av generation Y, hur de fungerade, 

vad som motiverar och hur de skall bli bemötta på en arbetsplats för att skapa 

engagemang. Nästa steg var att undersöka hur banksektorn arbetade för att skapa 

motivation för deras anställda samt vad för redskap de använde sig utav för att stimulera 

sin arbetsstyrka. Genom att skapa en bild och förståelse kunde arbetet fortsätta mot ett 

distinkt slutmål, där en motivationsstrategi modell för gen Y inom banksektorn 

utformades, som anses vara optimal för denna grupp människor inom detta arbetsområde.  
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3.4 Tidshorisont  

Enligt Saunders et al. (2009) existerar det två typer av tidshorisonter för en undersökning, 

längsgående och tvärgående. Den längsgående tidshorisonten används när studier förs 

under ett specifikt fenomen över en lång tid, den absoluta fördelen med användningen av 

den längsgående tidshorisonten är att du som undersökare kan se en utveckling över tid. 

Det negativa med detta är att det tar tid, tid som kanske inte finns. Den tvärgående 

tidshorisonten är mer en undersökning på vad som sker i denna stund, en ”snapshot” över 

en händelse vid en specifik tidpunkt. Robson (2002) och Easterby-Smith et al. (2008) 

poängterar att denna horisont används flitigast just på grund av att det är smidigare, oftare 

under tidspress och att de flesta intervjuer och enkäter som förs i samband med studier 

genomförs under en kort tidsperiod. I denna studie används den tvärgående tidshorisonten 

då detta har varit den mest passande på grund av att tidsschemat är till en viss del 

begränsat, och att de intervjuer som kommer att utföras sker inom en kort tidsram 

(Robson 2002).  

 

3.5 Insamling av data  

3.5.1 Bakgrund  

Vid val av tillvägagångssätt för insamling av data så krävs det att frågeställningen samt 

målet med studien är i åtanke. Då detta är en undersökande studie krävs det ett kvalitativt 

närmande för att kunna samla in relevant data som behövs för att besvara 

frågeställningen.  

I denna studie har genomgående intervjuer valts som data-insamlings-teknik (Saunders et 

al. 2009), för att få en djupgående förståelse hur bankernas management arbetar för att 

skapa motivation för generation Y. Den data kommer sedan att analyseras och jämföras 

med den utformade modellen, där en slutsats kan framställas.  
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3.5.2 Val av insamling av datateknik  

För att kunna samla in de primära data så används en djupgående ostrukturerad 

intervjumetod då detta var mest relevant för situationen. Den vanligaste metoden att 

använda sig utav en djupgående intervjumetod är att bemöta respondenten ansiktet mot 

ansiktet dock så kan detta vara tidskrävande. Det som kan vara problem med att inte 

utföra intervjuer mellan fyra ögon är att respondenten kan uppfatta intervjuarna som ej 

trovärdiga eller säkra att lämna känslig information till (Saunders et al. 2009). Intervjua 

via telefon eller internet kan utföras då det kan finnas begränsningar i att möta 

respondenterna ansikte mot ansikte, i denna studie har genomgående intervjuer valts som 

data-insamlings-teknik där telefon och skype-möten varit redskapen, detta för att ha 

möjlighet att genomföra intervjuerna på ett djupgående och trovärdigt sätt men även för 

att skapa en möjlighet till respondentens förklaring kring deras motivations strategier. På 

detta sätt kan en bild skapas hur varje enskild organisation arbetar för att främja 

engagemang och motivation, och för att undvika antagande om ett frågeformulär enbart 

hade  

 

skickats ut (Saunders et al. 2009). Begränsningarna ligger i att respondenterna ej befinner 

sig i samma land vilket gör att ansikte mot ansikte-intervjuer blir svårt att utföra, därför 

har detta närmande valts att göras i denna studie.   

 

3.6 Urval  

I en del studier så finns möjligheten att undersöka varje enstaka fall i en grupp, detta 

kallas census. Dock så kan detta under vissa omständigheter vara svårt att genomföra på 

grund av olika faktorer så som resurser och tillgänglighet (Saunders et al. 2009). Enligt 

Henry (1990) kan ett mer korrekt resultat nås genom att analysera ett mindre urval än en 

hel population. Med detta menar Henry (1990) på att den större delen av tidsresurserna 

läggs på analysering av resultat istället för att samla in större mängder data.  

Insamling av data kan kategoriseras i två olika urval, sannolikhet och osannolikhet 

(Bryman och Bell 2007). De huvudsakliga urvalen tillhörande osannolikhetskategorin är 
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då valet av respondenter sker genom specifik tilldelning till en självvald grupp (Saunders 

et al. 2009). Sannolikhetsmetoden för att välja respondenter till sitt urval sker ofta genom 

simpel, systematisk eller skiktad slumpmässighet (Bryman och Bell 2007).  

Valet i denna studie är osannolikhetsmetoden då frågeställningen är riktad till en specifik 

grupp inom en bestämd bransch. Respondenterna i studien är kontors-chefer och 

managers inom banksektorn med anställda tillhörande generation Y, som är personligen 

kontaktade och intervjuade. Genom att endast använda ett fåtal respondenter i form av 

kontors-chefer, skapas möjligheten att analysera deras bidragande mer genomgående, då 

studien är under tidspress har analysering av svaren prioriteras istället för att samla in en 

överdriven mängd med data (Henry 1990).   

Genom att kontakta flertalet kontors-chefer inom banksektorn med hjälp utskick av email och 

telefonsamtal har de personer passande denna specifika studie valts ut, att ta reda på hur deras 

arbetsmiljö ser ut i fråga om anställda inom organisationen tillhörde generation Y. De kontors-

chefer som arbetade med anställda tillhörande generation Y prioriterades, de chefer som saknade 

erfarenhet gentemot att utbilda och träna anställda tillhörande generation Y valdes bort. Då det 

var problematiskt att få kontakt med en stor mängd respondenter kunde denna metod användas till 

en viss grad. Det väsentliga var att de kontors-chefer som valdes att användas i studien hade 

anställda tillhörande generation Y och därför hade erfarenhet att skapa motivationstrategier 

gentemot denna grupp människor.        

 

3.7 Operationalisering  

3.7.1 Bakgrund  

I intervjuguiden får respondenten elva öppna frågor som är riktade mot hur olika 

motivationsfaktorer används inom dess organisation.  
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3.8 Intervjuguide  

3.8.1 Inflytelse och delaktighet  

Hur främjar ni anställdas delaktighet i organisation? Hur ”genomskinlig” är eran 

organisation för era anställda (Månads/Årsredovisningar)? Hur framhäver ni den 

anställdas placering i organisationens helhetsbild?  

 

Inflytelse och delaktighet - Förklaring  

Inflytning och delaktighet kan leda till en känsla av betydande för den anställde inom sin 

organisation. För generation Y är det viktigt att ha den känslan och kunna se hur sitt 

arbete som utförs bidrar till organisationens resultat, då inflytelse och delaktighet i 

arbetet tenderar till en ökad motivation och engagemang hos generation Y.  

 

Denna fråga är även till för att ta reda på hur organisationen ser på tillgängligheten av 

diverse resultatredovisningar inom organisationen och i vilken mån de utnyttjar detta i 

att kunna visa hur den anställde placeras i företagets ”helhetsbild”. Generation Y vill ha 

en tydlig placering i organisationens helhetsbild. Syftet med denna sista del av frågan är 

att ta reda på hur organisationen jobbar för att visualisera denna helhetsbild hos den 

anställde.  

 

3.8.2 Befordran  

Vad har ni för möjligheter att klättra i hierarkin inom organisation för gen Y jämfört med 

anställda tillhörande tidigare generationer? T.ex. Erfarenhet prioriteras före kunskap.  

 

Befordran – Förklaring  

Det specifika med denna fråga är att få fram vilken möjlighet de anställda har och hur 

prioriteringen sker vid en befordran, alltså om det baseras på år inom organisationen, 
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erfarenhet eller om en anställd med rätt kunskaper som krävs kan börja klättra oavsett år 

inom organisationen.  

 

3.8.3 Chans att främja samhället  

Vilka möjligheter ger ni era anställda att förbättra samhället? T.ex. En dag ledigt i månad 

för att hjälpa utsatta och hemlösa.  

 

Chans att främja samhället – Förklaring  

Då en del företag låter anställda utnyttja en del av sin arbetstid till att främja samhället 

vilket kan leda till högre motivation hos vissa grupper, enligt modeller tenderar 

generation Y att motiveras av att främja samhället, denna fråga ställs för att ta reda på 

om denna möjlighet existerar inom organisationen, och hur denna möjlighet ser ut.  

 

3.8.4 Utbildning och utveckling  

Hur ser era utbildnings program ut inom organisationen? Hur ser möjligheten ut att 

utvecklas som medarbetare när den anställde väl tillhör organisationen?  

 

Utbildning och utveckling – Förklaring  

Poängen med denna fråga är att få reda på vilka sorts möjligheter de anställda har inom 

organisationen att kunna utvecklas som medarbetare genom diverse utbildningar. Som 

beskrivits tidigare så motiveras generation Y av att utvecklas och ständigt ta sig framåt, 

därför är det viktigt att ta reda på hur dessa möjligheter ser ut i organisationen. Främjas 

utveckling? Och gör det detta, hur sker utvecklandet av arbetskraften?  
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3.8.5 En stabil och säker framtid  

Hur använder ni en ”ljus”-framtid för att skapa motivation för nyanställda? Vad skiljer 

framtidsvisionen som ni ger till en ung person (gen Y) jämfört med en äldre?  

 

En stabil och säker framtid – Förklaring  

Det specifika med denna fråga är att få fram på vilket sätt managern väljer, för sina olika 

anställda, att framföra dess framtid inom organisationen kan se ut, i ett motiverande 

syfte. Generation Y tenderar att se mer kortsiktigt än äldre generationer, vad som menas 

med detta är att generation Y strävar efter kortsiktiga belöningar hellre än långsiktiga.  

3.8.6 Balanserat och flexibelt arbetsliv  

Vad har en den anställde för typ av kontroll gällande arbetstider och arbetssätt? T.ex. Ha 

chansen att arbeta från hemmet.  

 

Balanserat och flexibelt arbetsliv – Förklaring  

Vissa gillar att jobba hemifrån medans andra föredrar att sitta nere på kontoret. 

Generation Y motiveras och blir mer engagerade när dem har chansen att påverka sin 

vardag, även påverka sitt arbetsliv. Syftet med denna fråga är att ta reda på hur 

organisationen arbetar för att ge anställda mer frihet och bestämmande över sin egen 

arbetstillvaro då detta skapar motivation.  

 

3.8.7 Anpassad arbetsmiljö  

Vilka typer av teknologisk utrustning använder ni? Hur ser eran arbetsplats ut, 

fysiskt sett? (öppna kontorslandskap, enskilda kontor o.s.v.)  
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Anpassad arbetsmiljö – Förklaring  

Gen Y en väldigt krävande generation, speciellt med teknologisk utrustning. 

Meningen med denna fråga är att ta reda på hur modern organisationen ifråga är 

och hur arbetsmiljön på arbetsplatsen ser ut. Ett tydligt mönster är att generation 

Y motiveras av en ”öppnare” arbetsplats, både fysiskt men även psykiskt. Då Up-

to-date teknologisk-utrustning är ett bra verktyg att använda sig av för att hålla 

dem motiverade, så ställs frågan för att ta reda på hur väl det används inom 

organisationen.  

 

3.8.8 Anpassad ledarskap/management  

Hur ser er dagliga kontakt med era anställda ut? Hur ofta använder ni utav 

medarbetarsamtal, och vad är samtalen inriktade på?  

 

Anpassad ledarskap/management – Förklaring  

Denna fråga kommer att besvara vilket sätt och hur ofta managerna och cheferna i 

organisationen konverserar med sina anställa samt vad som prioriteras i samtalen. 

Anledningen till denna fråga är även att få fram hur pass ofta feedback ges till de 

anställda och på vilket sätt. Generation Y kräver betydligt mer feedback än tidigare 

generation på grund av deras uppväxt med ständigt övervakning, syftet med frågan är att 

ta reda på hur den dagliga dialogen ser ut eftersom en frekvent dialog gynnar generation 

Y. 

 

3.8.9 Arbetsuppgifter  

Hur gör ni för att era anställda inte skall stagnera i deras utveckling och arbete? Hur 

använder ni arbetsuppgifter som en motivation strategi?  
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Arbetsuppgifter – Förklaring  

För att hålla generation Y motiverade och engagerade i sitt arbete krävs det att de 

kontinuerligt tilldelas nya och utmanande uppgifter då de lätt tröttnar på att göra 

samma arbetsuppgifter. Syftet med denna fråga är att ta reda på om managern 

eller chefen i organisationen alltid ger samma arbetsuppgifter eller om det 

varieras för att hålla den anställda engagerad genom utmanande och omväxlande 

uppgifter.  

 

3.8.10 Förmåner  

Vilka förmåner och hur använder ni dem för att tillfredsställa era anställda?  

 

Förmåner – Förklaring  

Personliga faktorer har en tendens att motivera och tillfredsställa generation Y, så som 

nya mobiltelefoner, bil, et cetera. Syftet med denna fråga är att ta reda på hur förmåner 

delas ut inom organisationen och om det ökar motivationen och engagemanget hos gen 

Y.  

 

3.8.11 Hög lön  

Använder ni lön som en motivationsstrategi? om så är fallet, hur använder ni det för att 

öka motivationen hos era anställda? Har ni ett annorlunda tillvägagångssätt för personer 

tillhörande gen Y?  

 

Hög lön – Förklaring  

Generation Y tenderar att inte motiveras mer är av hög lön men att faktorn kvarstår då 

de arbetar i en pengadriven bransch. Då olika generationer drivs olika mycket av lön så 
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är poängen med svaret från denna fråga att kunna bevisa våra teorier kring lön som 

motivationsfaktor hos gen Y, trots branschen de jobbar inom.  

 

3.9 Trovärdighet  

Saunders et al. (2009) förklarar problemen med trovärdigheten i samband med ett 

kvalitativt närmande vid användning av djupgående intervjuer. Det första problemet som 

kommer på tal är att svaren som intervjuaren erhåller kan påverkas av den röst-ton och 

beteende som respondenten blir bemött av, även att inte påvisa förtroende för 

respondenten kan leda till att personen i fråga inte litar på det intervjuaren framhäver. 

Detta kan resultera i svar som är inte är korrekta och att respondenten inte vill delge all 

information som den innehar. Att delta i en intervju är en påträngande process för 

personen som blir utfrågad, speciellt i samband med djupgående där målet för intervjun 

är att på ett undersökande stadie komma underfund med ett problem eller en 

frågeställning. Detta kan leda till att respondenten inte vill avslöja all information 

eftersom den kan vara för känslig för att förmedla, vilket resulterar i att hela ”bilden” inte 

klargörs för intervjuaren (Saunders et al. 2009). Detta kan kringgås genom att erbjuda 

respondenten fullkomlig anonymitet. Att noga utvärdera tiden på samtalet är viktigt, då 

respondenter kan vara mindre villiga att delta när intervjun tar upp för mycket av deras 

tid (Robson 2002). Trovärdighetsgraden kan även ökas genom att förbereda respondenten 

med viktig information kring intervjun innan den utförs, en standardiserad 

intervjuprocess resulterar även det i en ökad trovärdighetsgrad, att använda sig utav en 

person som intervjuar och en person som agerar observant leder även till kontinuerlig 

respons. Nyckeln till en lyckad ostrukturerad intervju är förberedelse, att skapa sig en 

förkunskap om ämnet är även viktigt eftersom personen som intervjuar skall vara beredd 

och motivera varför en fråga är relevant (Saunders et al. 2009).  

 

När intervjuerna för denna studie var utförda användes endast en person för själva 

intervjun och en person för att observera händelsen, detta för att skapa en standardiserad 

data insamlings-process men även för att undvika ett skiftande ton-läge, personligt 
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beteende, opassande kommentarer och minska chansen för förvirring. Väsentlig 

information kring studien skickades även ut för att klargöra vad syftet var med 

intervjuerna, med Saunders et al. (2009) riktlinjer angående problemen kring trovärdighet 

gällande ostrukturerade intervjuer förklarades det tydligt att respondentens identitet 

förblir anonym och att deras svar blir konfidentiella. För att förbereda respondenterna 

bifogades även frågorna, detta för att skapa mer trovärdighet och en effektivare 

intervjuprocess från båda parter. Telefonsamtalen spelas in samt kommer observanten att 

ta noteringar medans intervjun pågår, detta för att försäkra sig att så mycket information 

sparas men också för att visa respondenten att deras medverkan är betydelsefull 

(Saunders et al. 2009).  

 

Validitet kan definieras som hur mycket studien beskriver, mäter eller förklarar vad den 

påstås skall beskriva, mäta eller förklara (Willig 2008, Yin 2011). Det existerar flera 

typer av validitet, extern validitet vilket hänvisar till om resultatet kan generaliseras eller 

inte. Intern validitet vilket hänvisar till relationen mellan två variabler, om resultatet av 

dessa två variabler kan leda till en slutsats. Mätningens validitet, vilket bygger på att det 

redskap som används faktiskt mäter det som studien vill mäta.  

 

Maxwell (2009) citerad av Yin (2011) förklarar att det finns ett flertal sätt att motverka 

minskad validitet i en studie, att implementera ett intensivt långsiktigt deltagande för att 

skapa en förståelse för ämnet och att samla rikligt med data och att ta vara på 

respondentens feedback när intervjun äger rum. Samla sammanlöpande information och 

bevis från olika källor, så kallad triangulation vill resultera i en högre nivå av validitet. 

Slutligen att jämföra de olika resultaten mot olika grupper och händelser kommer även 

det att höja validitets nivån på den utförda studien.  

 

Bryman och Bell (2007) har utvecklat fem typer av faktorer när validitet skall 

färdigställas, den första faktorn som undersökaren har tagit fram är ytlig validitet, där 

mätnings instrumenten som används tycks mäta studiens syfte för en utomstående publik. 

Den andra faktorn är nuvarande validitet, här beskriver undersökaren sina koncept med 
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hjälp av redan framställda modeller. Förutsägande validitet är den tredje faktorn, här 

använder undersökaren framtida modeller för att beskriva sina koncept. Fjärde faktorn 

kallas för konstruktiv validitet, här använder undersökaren redan framställda teorier för 

att skapa sin egen modell som är relevant för studien. Den sista faktorn är konvergent 

validitet, detta hänvisas till vilken nivå studiens mätning kan jämföras med andra 

mätningar inom samma område, desto högre korrelation mellan de olika mätningarna 

desto högre konvergerad validitet.  

 

I denna studie har konstruktiv validitet används, då en modell mer anpassad för gen Y 

inom banksektorn har tagits fram av redan framställda teorier (Bryman och Bell 2007, 

Saunders et al. 2009). Genomgående forskning kring motivationsstrategier, 

belöningssystem inom banksektorn men även belöningssystem som stimulerar gen Y har 

gjorts innan datainsamlingsprocessen påbörjades. Detta för att skapa en bild och 

förståelse kring målgruppen för studien, gen Y och respondenterna, bankmanagers (Yin 

2011, Saunders et al. 2009). Studiens validitet håller en hög nivå eftersom målgruppen 

som studien bygger på är specificerad inom ett område och till en åldersgrupp och inte 

slumpmässigt framtagen. Den data som har samlats in är därför relevant till studiens syfte 

och frågeställning.  
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4 Resultat  

I detta kapitel kommer resultatet från de utförda intervjuerna att presenteras, resultaten 

är indelade i underkategorier som följer mönstret av intervjuguiden, inflytelse och 

delaktighet, befordran, chans att främja samhället, utbildning och utveckling, en stabil 

och säker framtid, balanserat och flexibelt arbetsliv, anpassad arbetsmiljö, anpassad 

ledarskap/management, arbetsuppgifter, (löne) - förmåner och hög lön som är 

presenterad i föregående kapitel.  

 

4.1 Intervju 1  

4.1.1 Inflytelse och delaktighet 

Respondenten beskriver delaktighet som en viktig process inom organisationen, ”som 

manager är det viktigt att kunna ge betydande ansvar för anställda för att skapa 

inflytelse”. Respondenten förklarar att deras organisation låter anställda leda såväl interna 

som externa projekt för att främja delaktighet, statistik på utfört arbete presenteras även 

varje vecka för att skapa en bild på vad den anställde bidrar med till organisationen.  

 

4.1.2 Befordran  

”Generation Y har samma förutsättningar att klättra i hierarkin inom organisationen som andra 

generationer har” 

 

respondenten gör detta väldigt klart att ålder har ingen som helst betydelse utan det är 

utfört arbete och kunskap som bestämmer vem som blir befordrad.  
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4.1.3 Chans att främja samhället 

Detta är något som varje enskild anställd får ansvara för själv, organisationen 

tillhandahåller ingen möjlighet att främja samhället direkt, utan menar på att varje individ 

främjar samhället genom att betala skatt. 

 

4.1.4 Utbildning och utveckling 

Respondenten anger att  

    ”chansen att utvecklas inom organisationen är väldigt god”.  

 

Det existerar många olika spår av utbildnings möjligheter och att de sker internt, inter-

utbildningarna utförs av personal som är anställda av organisationen och varje individ har 

möjlighet att ta del av dessa. Varje anställd för en ständig dialog med sin manager för att 

utvärdera vilka utbildningar som är passande för att den anställda ska få de bästa 

förutsättningarna för att uträtta ett bättre jobb. Om managern känner att en anställd saknar 

en viss kompetens, så kan obligatoriska utbildningar uträttas.  

 

4.1.5 En stabil och säker framtid  

Att måla upp en bild för den anställda av vilka framtida möjligheter som finns är viktigt, 

enligt respondenten. Ofta sker detta under individuella samtal med varje individ men 

respondenten menar på att det är individuellt hur den anställde vill tillhandahålla sina 

möjligheter, men att det inte finns några hinder att klättra allra högst upp på stegen. 

”Kommunikation är nyckeln till framgång”, anger respondenten och menar på att 

generation Y har en väldig drivkraft men att de kan vara en aning otåliga. Därför är det 

viktigt att ständigt hålla dem informerade om deras utveckling och nuvarande kompetens 

så att motivation inte förloras.  
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4.1.6 Balanserat och flexibelt arbetsliv 

Respondenten förklarar att möjligheten för att arbeta på flexibla arbetstimmar finns, även 

att arbeta från hemmet. Men att detta är en fråga om mognad, veta att den anställde kan 

skilja på fritid och arbetstid. Respondenten menar på att detta är väldigt individuellt och 

drar en slutsats att vem som helst inte kan arbeta från hemmet, då managern vet att denna 

individ inte kan uträtta ett effektivt jobb om inte personen i fråga är under tillsyn.  

 

4.1.7 Anpassad arbetsmiljö 

Respondenten anger att öppna kontorslandskap är något som organisationen använder för 

att främja kommunikation mellan anställda. Att tillhandahålla så kallade privata kontor är 

dock fortfarande viktigt när kundmöten och medarbetarsamtal utförs, förklarar även 

respondenten. I form av teknologisk utrustning erbjuder organisationen varje anställd vad 

som krävs för att uträtta deras arbete inget utöver detta, en laptop som kan anslutas i en 

docka på arbetsplatsen och en mobiltelefon. Möjligheten att koppla upp laptoppen till 

externa bildskärmen vid presentationer finns, även så kallade mobila kontor 

tillhandahåller organisationen där den anställda kan arbeta på plats med större kunder för 

att effektivisera processen.  

 

4.1.8 Anpassad ledarskap/management 

Personlig kontakt utförs dagligen och detta används till mesta del då arbetsplatsen är 

relativt liten, respondenten poängterar att detta är det viktigaste sättet att kommunicera. 

Managern försöker undvika att använda för mycket elektronisk kommunikation, utan 

föredrar att tala direkt med den anställda för att undvika missförstånd och påskynda 

processen. Medarbetarsamtal hålls 1-2 gånger per år,  

 

där informeras den anställde hur deras utveckling och möjligheter ser ut men även där 

personen i fråga blir utvärderad efter utfört arbete. Dessa samtal ger även den anställda en 

chans att yttra sig och tillhandahålla feedback till managern. Respondenten delger att 
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fika-pauser, lunch och genomsamma kundmöten används som redskap för att skapa en 

mer social arbetsplats. 

 

4.1.9 Arbetsuppgifter 

Respondenten poängterar att  

 

”som ledare är det viktigt att följa upp resultat på vad den anställde utför, för att 

få möjligheten att anpassa nästa projekt eller kommande uppgifter utifrån den 

enskilde individens kapacitet” 

 

Att hjälpa den anställde att hitta ”sin” plats på arbetsplatsen är också väsentligt för att 

skapa en miljö där den anställde trivs och bidra med ett bra arbete, respondenten förklarar 

att generation Y har en tendens att ha bråttom att utvecklas, då gäller det som manager att 

vara flexibel och anpassa arbetsuppgifterna utifrån individens tycke. Att delegera ut 

projekt som mer utmanande arbetsuppgift kan vara ett exempel, även att byta kontor för 

att ta nästa steg i sin utveckling.  

 

4.1.10 Förmåner 

Organisationen har en stiftelse som genererar en viss summa pengar varje år, som delas ut 

som bonus till de anställda. Ränteförmåner på till exempel bo-lån och ekonomisk 

rådgivning är även det något som organisationen tillhandahåller till deras anställda.  

 

4.1.11 Lön 

Utifrån individuella lönesamtal så diskuteras en grundlön fram för varje anställd, där en 

person tillhörande generation Y kan vara mer hungrig och motiverad på  

 

arbetsplatsen vilket kan leda till en ökad månadslön. Lönen skiftar därefter hur väl den 

anställde utför sitt jobb, respondenten medger att den anställdes lön reflekterar deras 

kompetens.  
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4.2 Intervju 2 

 

4.2.1 Inflytelse och delaktighet 

Respondenten uppger att de anställda har stort ansvar i många områden. De får själva 

bestämma och göra beslut inom olika kreditramar, så som att bevilja kredit åt kunder eller 

att avböja. I stort sett så har den anställde fullt ansvar och kontroll att själva ta beslut i 

den affär de är insatta i. 

 

Gällande företagets genomskinlighet så presenteras det en gång varje månad hur 

företagets utveckling går samt resultat och statistik. Intresset ligger för det mesta i hur det 

enskilda kontorets utveckling ser ut och hela organisationens resultat ges inte lika stor 

uppmärksamhet. 

 

4.2.2 Befordran  

Enligt respondenten så finns det enorma möjligheter inom banken att klättra i 

karriärstegen. Dock så beror mycket på hur stort själva kontoret är då detta påverkar i 

högsta grad hur många olika tjänster som finns tillgängliga. Respondenten påpekar att det 

är upp till var och enskild anställd att fråga sig själva hur långt de vill ta sig inom 

organisationen och hur mycket de är villiga att satsa. Om det kontor i fråga saknar 

tjänster att erbjuda så finns möjligheten att byta kontor beroende på hur långt upp i 

”stegen” den anställde vill ta sig. 

 

4.2.3  Chans att främja samhället 

Banken i fråga erbjuder en del möjligheter som främjar samhället, säger respondenten. 

Det vanligaste bidraget till samhället är den gratis rådgivning som ges ut, till alla kunder. 

Respondenten ser rådgivningen som en gratis ekonomisk utbildning som alla kunder kan 
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ta del av. 

 

4.2.4  Utbildning och utveckling 

Respondenten meddelar att banken erbjudar ett brett utbud av kurser och utbildningar för 

sina anställda. Utbildningarna sker både internt, med hjälp av datorer via intranätet samt 

genom föreläsningar som konsulter anordnar.  

”Ser utbildning som en investering i personen som deltar” 

uttrycker sig respondenten och menar på att det inte finns några hinder som stoppar en 

anställd från att delta i utbildningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre 

och effektivare sätt. 

 

4.2.5  En stabil och säker framtid 

Enligt respondenten så är hela världen ett arbetsfält för den anställde som då inte är fast 

på ett kontor. Med detta menar respondenten med att det finns möjligheter för anställda 

att hela tiden ha en framtidsvision som visar på att möjligheterna finns att ta sig precis 

hur långt som helst inom organisationen.  

Det finns även vissa förmåner som den anställde kan ta del av och tjänar mer på ju längre 

den är anställd inom organisationen, detta tas vidare upp i fråga 10. 

 

4.2.6  Balanserat och flexibelt arbetsliv 

Gällande arbetssätt och flextider så fanns det vissa begränsningar inom företaget. 

Respondenten uttrycker sig som så att då företaget är öppet för att kunna hjälpa deras 

kunder så måste det alltid finnas tjänstemän på plats för att kunna assistera kunder. Detta 

gör att möjligheten att jobba hemifrån är begränsat eftersom det minskar tillgängligheten 

av kundassistens. 
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Möjligheten till att bestämma sina egna arbetstider blir också begränsat just på grund att 

denna anledning. Dock så finns det tillfälle för de anställda att ”flexa” någon timma under 

förmiddagen så som på eftermiddagen. 

 

4.2.7  Anpassad arbetsmiljö 

Respondenten säger att banken ifråga använder sig av öppna kontorslandskap i 

kundlokalen men att det även fanns enskilda rum där mer privata kundsamtal kunde 

genomföras. 

De anställda förses med laptop då möjligheten att kunna flytta runt på kontoret är ett 

måste. Ett ”mobilt kontor” var något som respondenten ansågs viktigt för att kunna driva 

olika möten med kunder och partners på olika platser, att helt enkelt vara mer flexibel för 

kunden.  

 

4.2.8  Anpassad ledarskap/management 

Medarbetarsamtalen hålls 2-3 gånger per år där chefen/managern och den anställde går 

igenom hur resultatet och utvecklingen hos den anställde ser ut från årets gång, säger 

respondenten. I det sista medarbetarsamtalet som hålls för året så diskuteras ett 

lönesamtal som byggs på de föregående samtal, angående den anställdes resultat  

och utveckling. 

 

4.2.9  Arbetsuppgifter 

Respondenten pratar om banksektorn som en kontinuerligt förändrande sektor vilket gör 

att det krävs att alla inom organisationen hålls uppdaterade och medvetna om nya krav 

och regler, som kan vara allt från nya lagar till priser. För att hjälpa de anställda att hela 

tiden hållas uppdaterade så tilldelas det kontinuerligt nya uppgifter och utmaningar som 

är anpassade efter förändringar och utvecklingen av organisationen. 
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4.2.10  Förmåner 

Som anställd inom denna bank så pratar respondenten om deras pensionsstiftelse där det 

avsätts pengar varje år. Det sker ingen förhandling kring denna stiftelse utan alla får 

samma ersättning oavsett position i organisationen. Dock så är förutsättningen för att 

utbetalning skall ske, att bankens resultat är bättre än resterande banker i landet. 

Respondenten uttrycker sig genom följande: 

”är vi inte bäst så tjänas det inte några pengar, vilket är vår lilla morot på en 

pinne”. 

 

4.2.11  Hög lön  

Respondenten uttalar sig om att inom banken så är det interna lönesättningar som gäller 

vilket innebär att den som jobbar hårt och gör ett bra resultat har möjligheten att genom 

detta få en högre lön. Respondenten menar på att var individ är olika i deras organisation 

då vissa är nöjda med sin lön och sina arbetsuppgifter medans andra vill hela tiden ha 

mer, och detta är något som diskuteras under lönesamtalen som hålls en gång per år. 

 

4.3 Intervju 3 

 

4.3.1 Inflytelse och delaktighet 

Respondenten förklarar att delaktighet har mycket med att försöka dela ut mer ansvar när 

det gäller arbetsuppgifter, att den anställde får ta tag i en uppgift på egen hand och 

presentera ett resultat vid uppgiftens slut. Därefter blir den anställde utvärderad efter det 

arbete som har utförts, respondenten säger att denna utvärdering är viktig för det hjälper 

den anställde att utvecklas, då en manager har möjlighet att upplysa om sina kunskaper 

för att göra arbetsprocessen lättare för den anställde nästa gång en liknande uppgift 

uppdagas.  
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Månadsvis följs statistik och resultat upp med de anställda inom organisationen för att 

utvärdera utfört arbete, hitta vad som kan förbättras men även ta fram det som har gjort 

bra. Respondenten säger att detta höjer de anställdas arbetsmoral.  

 

4.3.2 Befordran 

”Möjligheten är god att klättra upp för karriärs-trappan”, anger respondenten och 

förklarar att det hänger på individens hängivenhet att sträva efter ett högre mål. Om den 

anställde är nöjd och trivs med arbetspositionen som den innehar, så försöker inte 

organisationen att pusha den anställde utan respondenten poängterar att det är helt 

individuellt hur långt den vill gå men att möjligheten finns där.  

 

4.3.3 Chans att främja samhället  

Respondenten medger att främja samhället är inte något organisationen kan fokusera på 

eller utföra dagligen, men säger att ge kunder möjligheten till rådfråga  

 

anställda om deras ekonomiska status och framtid kan ses som ett steg till att hjälpa 

samhället. Organisationen har inget inflytande över anställdas behövande att hjälpa 

utsatta, och utvecklar att det är upp till individen om den känner för att hjälpa andra men 

poängterar att detta får göras på egen tid.  

 

4.3.4 Utveckling och utbildning 

Utvecklingsmöjligheten är mycket god då interna utbildningar och kurser är till 

befogande för anställda, anger respondenten. Att ge anställda chansen till att utveckla sin 
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egen kompetens är viktigt för organisationens framtid, säger respondenten och berättar att 

interna kurser hålls kontinuerligt av egen personal som anställda kan delta i. Att tvinga en 

anställd till en ny utbildning är inget som organisationen gör, utan en dialog förs med den 

anställde om personen ifråga tycker att det kan vara passande att få en utbildning för att 

kunna göra sitt dagliga arbete lättare. Man diskuterar fram en lösning som är passande för 

båda parterna säger respondenten.  

 

4.3.5 En stabil och säker framtid 

Respondenten har svårt att greppa frågan, att visa vilka framtids möjligheter som finns 

inom organisation kan ses som ett sätt att säkra upp den anställdes framtidsvision. Med en 

stabil grundlön så anser respondenten att detta ett hjälpmedel att visa den anställda att 

deras framtid rent ekonomisk sett är säker.  

 

4.3.6 Balanserat och flexibelt arbetsliv 

Eftersom organisationen är fokuserad på kundkontakt så måste kontoret ha liknande 

öppettider som andra butiker och därför kan vi inte låta anställda att till exempel arbeta 

från hemmet, att börja jobba en timme tidigare och sluta lite tidigare finns det möjlighet 

till, säger respondenten.  

 

4.3.7 Anpassad arbetsmiljö       

Öppna kontorslandskap är vad organisationen har på sin arbetsplats, detta för att främja 

kommunikation mellan såväl medarbetare men även med kunder, säger respondenten. 

Respondenten menar på att: 
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”eftersom vi är ett bankkontor som till största del hanterar kunder måste 

arbetsplatsen vara lättillgänglig för alla parter, att kunna prata med varann gör det 

lättare för oss att tillfredsställa våra kunder” 

I den mån av teknologisk utrustning säger respondenten att alla anställda har sin jobb-

laptop med en docka som ansluts till en stationär bildskärm på kontoret. Även externa 

bildskärmar finns i konferensrum och kund-kontor för att lättare kunna presentera olika 

former av ekonomiska alternativ för kunder. Att vara flexibel och mobil är viktigt för det 

gör det lättare för oss att vara interaktiva med våra kunder, säger respondenten.  

 

4.3.8 Anpassad ledarskap/management   

Individuella medarbetarsamtal görs första kvartalet varje år, sedan uppföljs ett nytt möte 

på höstkanten anger respondenten. Här har anställda chansen att förmedla sina åsikter 

men en utvärdering görs även på vad som den anställde har gjort och vilka mål som skall 

uppnås det kommande året, säger respondenten.  

Respondenten förklarar att medarbetarsamtal blir en mer formel kommunikationskanal 

men menar på att föra en daglig dialog med anställda är viktigt för att skapa en bra 

stämning och en trivsam miljö. Lunch och fikapauser är ett bra tillfälle att socialisera sig 

med sina medarbetare, dessa raster är något som anställda värdesätter, medger 

respondenten. Respondenten påpekar vad som enligt honom är den viktigaste byggstenen 

i en organisation: 

”Kommunikation är nyckeln till bra ledarskap, lyssnar du inte på dina anställda 

kommer de inte vilja göra sitt allra yttersta på jobbet”.  

 

4.3.9 Arbetsuppgifter 

Respondenten anger att det är viktigt att ”känna” sina anställda, då vissa trivs med det 

jobb som den gör och vill inte påtvingad nya sorters arbetsuppgifter men att det finns 
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anställda som hela tiden strävar efter nya utmaningar. Respondenten poängterar att de 

anställda som är lite yngre gärna vill ha arbetsuppgifter som skiljer sig lite från varandra 

för att inte tröttna på jobbet, men säger också att detta är väldigt individuellt och trycker 

på faktorn att det är viktigt att känna de anställda och föra en dialog så att alla är nöjda.  

 

4.3.10 Förmåner  

Ränteförmåner på bo-lån, ekonomisk rådgivning och olika sorts bonusar är typer av 

förmåner som organisationen använder sig utav, anger respondenten.  

 

4.3.11 Hög lön  

Lön är ett bra hjälpmedel att använda för att belöna anställda för ett kontinuerligt bra 

jobb, medger respondenten. Varje år utförs individuella lönesamtal med varje anställd, 

där organisationen utvärderar hur väl den anställde har presterat och för en diskussion 

med personen i fråga angående nästa års lön. Respondenten säger att lön är absolut en 

reflektion på varje individs kunskap och kompetens och menar på att gör den anställda ett 

bra jobb så skall den bli belönad därefter.  

 

4.4 Intervju 4 

4.4.1 Inflytelse och delaktighet 

Respondenten uttrycker sig att:  

”det är jag som driver det här kontoret, så det gäller att alla är med på 

banan vad som gäller”.  

Med det så fortsätter kontorschefen att påpeka att det innebär att alla är involverade, 

tycker till och ger sina åsikter kring företagets arbetssätt och utveckling, så att alla arbetar 

mot samma mål.  
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Respondenten beskriver varje kontor inom koncernen är som ett eget företag, gällande 

resultat, balansräkning och utveckling. Varje månad så presenteras företagets resultat och 

utveckling av olika produkter och tjänster. Utifrån dessa resultat så sätts det mål för 

företaget som vidare delas upp i individuella mål som de anställde är med och påverkar. 

 

4.4.2 Befodran 

Enligt respondenten så finns det enorma möjligheter att klättra inom organisationen då 

utbudet av tjänster och arbetsuppgifter är stort. Det är väldigt individuellt för varje person 

hur mycket den vill klättra inom organisationen. Vissa vill bli högsta chefen medans 

andra vill bli experter på det område som de redan jobbar med. Detta gör att alla har 

samma chans att nå den position eller utföra speciella arbetsuppgifter efter eget behov, 

dock så måste den anställde involvera sig i de arbetsuppgifter som krävs för att utföra det 

personen i fråga strävar efter. 

 

4.4.3 Chans att främja samhället 

Respondenten uttrycker sig i denna fråga att detta är den anställdes eget ansvar som får 

utföras på privat tid, då banken endast främjar samhället på samma sätt som andra företag 

genom att betala skatt. 

 

4.4.4 Utbildning och utveckling 

Inom företaget finns det hur många olika kurser och utbildningar som helst, som hålls 

både internt från företaget sida samt genom utomstående utbildningsprogram och kurser. 

Respondenten menar på att genom medarbetar- och utveckling-samtal diskuterar den 

överordnade med den anställde angående dess styrkor och svagheter samt det den utfört 

bra och mindre bra under årets gång, för att sedan utifrån dessa samtal bestämma 

tillsammans med medarbetaren om det behövs vidare utbildning för att den skall kunna 

utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivare och mer produktivt sätt. 



Arbetsmarknaden når ett nytt skede 

56 

 

 

4.4.5 En stabil och säker framtid 

 

     ”Vi har inte sagt upp en anställd på 100 år” 

är det första respondenten svarar på denna fråga, och menar på att anställda inom 

företaget tas hand om och sitter säkert, genom att sätta en gemensam målsättning med sin 

chef utvecklas och växa inom organisationen. Detta påpekar respondenten är något som 

de värdesätter och framhäver till de anställda för att skapa en känsla av säkerhet och 

trygghet hos varje medarbetare, mot företaget och sina chefer. 

Respondenten förklarar att det sätts upp en femårig målbild för de anställda som delas 

upp i olika delmål. Vanligast var att det sätts mål för ett år framåt, följt av två års mål upp 

till fem år. Respondenten påpekar att detta hade hjälpt många av de anställda att jobba 

hårt för att nå sina delmål men när de väl blev uppnådda så verkade många av de 

anställda motiverade till att lyckas med nästa utmaning.  

 

4.4.5 Balanserat och flexibelt arbetsliv 

Respondenten berättar att under kontorets öppettider skall de anställda befinna sig på 

kontoret, då det är ett företag där anställda jobbar för kunderna. Utöver kontorets 

öppettider finns det en begränsning på flexibilitet gällande arbetstider och att jobba 

hemifrån, men möjligheten till någon timme på morgonen och sen eftermiddag går att 

”flexa”.  

Dock så har de anställde egen frihet och ansvar gällande när de kommer och går då 

företaget inte använder sig av ”stämpling” vilket enligt respondenten, har resulterat i att 

många av medarbetarna jobbar mer än de borde, utan högre lön.  
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4.4.6 Anpassad arbetsmiljö 

Det skiljer sig från kontor till kontor, säger respondenten och påpekar att kontoret som 

den arbetar på är bedrövligt. Dock så påpekar även respondenten att under kommande tid 

så skall kontoret byggas om för att bli en modernare och mer funktionell arbetsplats.  

Kontoret bestod i nuläget bara av ett öppet kontorslandskap där endast kontorschefen 

hade ett eget kontor. Varje anställd blir tilldelad en bärbar dator för att inte vara helt låst 

på just sin arbetsstation, så att lätt kunna flytta runt vid behov.  

 

 

4.4.7 Anpassad ledarskap/management 

Respondenten förklarar att de flesta anställda har en gemensam, 30 minuters fika varje 

morgon som varje anställd är menad att lämna med ett leende på läpparna och redo att 

börja arbetsdagen på ett så positivt sätt som möjligt. 

Företaget anordnar gemensamma aktiviteter för att de anställda ska utveckla ett 

samarbete som inte bara är grundat på företagets olika arbetsuppgifter, utan även på olika 

övningar från ”team-play” dagar som företaget anordnar.  

Kommunikationen med de anställda gällande deras resultat och utveckling sker genom 

årliga medarbetarsamtal som sker i januari varje år. Innan sommaren görs en uppföljning 

på den anställdes utveckling och arbete mot individens mål för att kunna se om vidare 

agerande behövs. En uppföljning sker även på tidig höst för att kunna förbereda och se att 

allt står rätt till inför den kommande vintern. 
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4.4.8 Arbetsuppgifter 

”Det är upp till var och en på kontoret vad den anställda vill göra, vill den göra andra 

arbetsuppgifter inom företaget så kan det läggas till det i sin individuella arbetsplan”, 

förklarar respondenten. Respondenten berättar att det är väldigt individuellt bland de 

anställde vad som förväntas och krävs från dem. Vissa vill hela tiden utvecklas och ta sig 

an nya utmaningar och uppgifter, klättra inom företaget och så vidare, medans andra är 

nöjda med sina arbetsuppgifter men vill bli ännu bättre på vad de gör, utvecklas till 

experter på sitt område. 

Som respondenten tidigare påpekar att om en anställd vill nå något speciellt tjänst eller 

öka sin kunskap inom ett område så får den involvera sig i relevanta arbetsuppgifter för 

att kunna utföra och hantera det. 

 

4.4.10 Förmåner 

Utöver den vanliga lönen så har även denna bank en stiftelse som påverkas av företagets 

resultat. Går företaget med vinst så utbetalas en del av vinsten till de anställda, där varje 

medarbetar och anställd får samma summa pengar, oavsett position, städerska som 

kontorschef. Men för att någon som helst utdelning skall ske så måste företagets 

räntabilitet vara bäst bland av alla av landets affärsbanker.  

 

4.4.11 Hög lön 

Det hålls individuella lönesamtal varje höst, där lön sätts efter prestation. Utför den 

anställde ett bra arbete och ger ett gott resultat får den en högre lön medans om det utförs 

ett sämre arbete, med ett lägre resultat så betalas det ut en mindre lön. Företaget följer 

alltså inga centrala avtal utan lönerna är helt individuellt satta baserat på den anställdes 

prestation. 
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5 Analys 

I det femte kapitlet kommer en analys från resultatet i det föregående kapitlet att 

presenteras, analyseringen är uppdelad i samma mönster som intervjuguiden.  

 

5.1 Analysering av resultat 

5.1.1 Inflytelse och delaktighet 

Respondenterna var medveten om att delegera ut ansvar till anställda i form av interna 

och externa projekt kommer att till en högre grad av inflytelse, Sardar et al. (2011) menar 

på att inflytelse och delaktighet leder till en högre nivå av motivation  

 

och engagemang. De strategier som har implementerats i organisationerna främjar 

motivation enligt tidigare modeller, då de lyckas att skapa en högre grad av delaktighet.  

 

Att leda och ansvara för projekt ger den anställde tillhörande generation Y förståelse att 

deras existens är betydande för organisationen, detta resulterar i att den anställde förstår 

att deras utförda arbete gör skillnad för organisationen och att de värderar deras kunskap, 

vilket leder till ökad motivation (Sujanski och Ferri-Reed 2010, Lowe et al. 2008, 

Weyland 2001, Herbison och Boseman 2009, Fallon 2009).  

 

Genom att organisationerna som har kontaktats regelbundet presenterar statistik och 

resultat på såväl vad den anställde uträttat och hur väl organisationen som en helhet 

presterar, påminner managern var den anställda befinner sig i organisationen samt vad 

den bidrar med både som individ men också som en del av organisationens resultat. Detta 

medför att den anställde lättare kan skapa sin  

 

 

placering och identifiera vad den bidrar med till organisationen, vilket leder till en högre 

grad av delaktighet i processen. Detta stärker Sujanski och Ferri-Reed (2010),  
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Eisner (2005) samt Herbison och Bosemans (2009) modell om att helhetsbilden har en 

betydande roll för att kunna motivera och engagera generation Y. 

 

5.1.2 Befordran  

Respondenterna påvisar att generation Y har samma chans att bli befordrade som vem 

som helst i organisationen, då flera anger att  

 

”samtliga anställda har samma möjlighet att avancera inom 

organisationen, det är enbart upp till var och en hur långt den vill gå”.  

 

De resultaten har varit dragna åt liknande håll, då flera av respondenterna utvecklar att 

det är den enskilde individen som påverkar sin egen framtid. En manager förklarar att 

påtvinga en anställd att utvecklas är fel väg att gå, utan att den känslan måste komma av 

sig själv men att som ledare är det viktigt att uppmuntra anställda att ta sitt arbete till en 

ny nivå och att tillhandahålla möjligheten.  

 

Detta styrker det Fallon (2009) påpekar att managers måste förstå att generation Y vill bli 

behandlade på samma sätt som äldre generationer i den mån att de vill ha liknande 

möjligheter att klättra inom organisationen, att generation Y är mer påstridiga och otåliga 

att ta sig framåt är känt därför är det en passande strategi att låta dem hålla i takt-pinnen 

och att anställda tillhöranande generation Y kan påverka sin egen framtid inom 

organisationen. Detta närmande gynnar motivation och engagemang hos generation Y, då 

de inte vill stagnera i sin egen utveckling och ständigt vill se nya möjligheter i arbetslivet 

(Weyland 2011, Lowe et al. 2008).   

 

5.1.3 Chans att främja samhället 

Att ha möjligheten att personligen kunna främja samhället gynnar generation Ys 

motivationsgrad, då det skapas ett högre engagemang vid immateriella belöningar 
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gentemot materiella (Love et al. 2008, Weyland 2011, Sjujanski och Ferri-Reed 2010, 

Eisner 2005, Herbison och Boseman 2009 och Fallon 2009). Då respondenterna tydligen 

påvisar att detta är något som organisationerna inte tilldelar deras anställda direkt, kan 

detta resultera i missnöje och en lägre nivå av engagemang från generation Y. 

Respondenterna utvecklar att indirekt ger vi våra kunder en ekonomisk utbildning då vi 

förser dem med kostnadsfri ekonomisk rådgivning, men medger att personligen främja 

samhället är inget som kan tillhandahållas för våra anställda. Detta är något som 

organisationens anställda får uträtta på sin egen tid, inte på arbetstid och utvecklar att som 

skattebetalare hjälper varje individ indirekt samhället i sig.  

 

Av resultaten som har tagits in visas ett tydligt mönster, att organisationer inom 

banksektorn inte ser möjligheten att främja samhället som en motivations strategi, på så 

sätt förbi ser de chansen att stimulera generation Ys engagemang och motivations nivå 

med hjälp av denna faktor. Som sagts tidigare kan detta leda till missnöje och resultera i 

ett lägre engagemang hos gen Y på arbetsplatsen (Lowe et. al Eisner 2005, Herbison och 

Boseman 2009 och Fallon 2009).     

 

5.1.4 Utbildning och utveckling 

Organisationernas utbildning- och utvecklingsstrategier passar generation Y då 

möjligheten att utvecklas och ta del av nya kunskaper är väldigt god, Weyland (2011) 

påvisar att det är väsentligt att hålla utbildning och utvecklings kurvan hög för att minska 

risken för att generation Y skall tappa fokus och intresse. Då anställda bland annat har 

möjlighet att föra en diskussion med deras manager om vad de behöver och om de 

behöver ny kunskap för att utföra deras arbete på bästa och effektivaste sätt, en av 

respondenterna förklarar att det finns ett flertal olika spår av utbildningar som kan väljas 

av de anställda efter eget tycke.  

När generation Y själva kan påverka deras kunskapsstimulans resulterar detta i en högre 

nivå av motivation (Rollinson 2008, Greenberg och Baron 2003).   
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5.1.5 En stabil och säker framtid  

Flertalet av respondenterna har identifierat generation Y som väldigt otåliga, denna 

karaktär styrks av Fallon (2009) där undersökaren menar på att generation Y har en 

kortsiktig syn på vad de investerar i sitt arbetsliv. Generation Y vill se avkastning på 

deras tid och energi som de har lagt ner på arbetsplatsen, därför är respondentens strategi 

om att ständigt informera deras anställda om vilka möjligheter de har och vart de befinner 

sig i nuläget bra anpassat för generation Y. 

Genom att måla upp en bild för de anställda om vilka möjligheter som organisationen 

erbjuder kan den anställda visualisera en framtid för sig själv, anger en av 

respondenterna. Eisner (2005) förklarar att generation Y har väldigt lätt för att flytta på 

sig om de tappar intresset, respondenterna undviker denna faktor genom att erbjuda deras 

anställda säkerhet på arbetsplatsen, individuella samtal där mål och delmål sätts upp för 

att öka motivationen och få den anställda att ständigt vara på tårna att nå de mål som har 

satts upp.      

 

5.1.6 Balanserat och flexibelt arbetsliv 

Att möjlighet finns för den anställde att påverka sitt arbetsliv med flexibla arbetstimmar 

och chans att arbeta från hemmet resulterar i en högre grad av delaktighet, speciellt för 

generation Y då de känner ett större ansvar över sig själva (Tulgan 2008, Weyland 2001). 

Organisationerna som är i fokus erbjuder denna möjlighet till en viss grad, då flera av 

respondenterna menar på att arbeta inom en organisation som är kundinriktad så måste 

anställda vara på plats och då finns inte möjligheten till att arbeta från hemmet. Att flexa 

någon timme på morgonen och eftermiddagen finns det chans till, respondenterna styrker 

dock generation Ys krav att påverka sitt eget arbetsliv genom att erbjuda en hög grad av 

flexibilitet i den mån av att användning av laptops, trådlöst internet och chansen att få 

arbeta i mobila kontor. Mobila kontor är en temporär kontorsplats hos till exempel en 

mäklare eller en storkund, detta är eftertraktad hos de yngre anställda då en 

miljöförändring kan ge en boost i kortsiktig motivation (Sujanski och Ferri-Reed 2010).   
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5.1.7 Anpassad arbetsmiljö 

Respondenterna anger att öppna kontorslandskap är något som organisationerna använder 

för att främja kommunikation mellan anställda och managers men även mellan anställda 

och kunder, en av respondenterna klargjorde att som bankkontor är det väsentligt att 

tillhandahålla en lättillgänglig arbetsplats för alla parter. Eisner (2005) menar på att 

använda denna typ av strategi skapar fler möjligheter att upprätthålla dialoger mellan 

anställda och deras managers, vilken i sin tur resulterar i en mer kontinuerlig ström av 

feedback i båda leden. För generation Y är kommunikation en viktig del i processen för 

att skapa motivation, möjlighet att ta för sig och bidra med sina egna åsikter resulterar i 

en högre grad av engagemang och inflytelse från generation Y (Sujanski och Ferri-Reed 

2010, Fallon 2009). 

Öppna kontorslandskap används även för att skapa en trivsam miljö för de anställda, 

enligt Iqbal och Mehri (2011) är detta en framgångsrik strategi för att öka motivation hos 

generation Y.  

Den teknologisk utrustning som organisationen erbjöd var endast av den typ som krävdes 

för att den anställde kunde utföra sina dagliga arbetsuppgifter, sociala medier och nätverk 

var inget som användes för att främja såväl intern eller extern kommunikation. Herbison 

och Boseman (2009) studier visar på att generation Ys engagemang och motivation 

stimuleras till en hög grad av möjligheten till att använda sig av dessa typer av medier, då 

de känner en större frihet och lättare kan skapa en mer flytande kommunikation mellan 

organisationens olika parter. Respondenterna menar på att genom att erbjuda bärbara 

datorer med dockstationer runt om på kontoret låter vi våra anställda vara flexibla i den 

mån att de kan röra sig och vara interaktiva med varandra, organisationerna prioriterade 

fysisk mobilitet framför digital frihet vilket kan leda till ett missnöje hos generation Y 

(Herbison och Boseman 2009).     

 

5.1.8 Anpassad ledarskap/management 

Personlig kontakt mellan fyra ögon används frekvent och utförs dagligen mellan anställda 

och managers i de olika organisationerna som har kontaktas, en av respondenterna 
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menade på att detta är en av de den viktigaste delen i organisationens kommunikation. 

Detta är mycket anpassat för generation Y när det är mer optimalt för dem att ha en 

ständig dialog med sin ledare, detta på grund av generation Ys uppväxt med regelbunden 

feedback och att gå från att få konstruktiv kritik under en daglig basis till 

medarbetarsamtal en till 1-2 gånger om året inte är anpassat för generation Y, därför är 

respondenternas ledarskapsstil mer anpassad för generation Y (Herbison och Boseman 

2009, Fallon 2009).    

 

Tulgan (2008), Sujanski och Ferri-Reed (2010) stärker denna typ av ledarstil då deras 

studier framhäver att en kontinuerlig dialog och uppföljning av dagliga presentationer 

främjar motivation och engagemang hos generation Y.   

 

Medarbetarsamtal hålls parallellt med den dagliga kommunikationen, respondenterna 

tydliggör att dessa samtal är mer anpassad för den anställde. Dessa individuella samtal 

används även för att utvärdera, visa statistik och resultat på vad den anställda har utfört 

detta för att hjälpa den anställda att utveckla sitt arbetssätt och att gemensamt sätta nya 

mål för framtiden. Respondenterna menar även på att de agerar mer som ett bollplank där 

den anställde har möjlighet att bidra med sina åsikter och ge feedback tillbaka, generation 

Y är en frispråkig grupp människor som gärna vill bidra med deras egna åsikter och idéer 

och respondenternas strategi att ge den anställda möjligheten att vara just detta under 

dessa individuella samtal ökar nivån av motivation hos generation Y (Lowe et al. 2008, 

Sujanski och Ferri-Reed 2010).  

 

5.1.9 Arbetsuppgifter 

Respondenternas inställning kring att vara flexibel kring arbetsuppgifter gentemot varje 

individ och situation är passande för att skapa motivation bland generation Y, när 

motivation skall bibehållas och skapas kring generation Y krävs det att uppgifterna som 

blir tilldelade inte stagnerar i svårighetsgrad eller är betydelselösa för organisationen 

(Weyland 2001, Lowe et al. 2008). Genom att respondenterna följer upp anställdas 
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resultat så finns möjligheten att skapa arbetsuppgifter som är direkt passande till varje 

individ, detta är en mycket effektiv motivationsstrategi gentemot generation Y (Lowe et 

al. 2008).  

Att generation Y har bråttom i sin utveckling är något som respondenterna poängterar, 

utmanande arbetsuppgifter används då som ett redskap för att öka generation Ys 

kompetens när de hungrar efter mer. Anpassade arbetsuppgifter används även för att hålla 

anställda uppdaterade. Lowe et al. (2008) och Weylands (2011) studier stärker att 

användning av utmanande arbetsuppgifter höjer nivån på motivation och engagemang hos 

generation Y. 

 

5.1.10 Förmåner 

En viss summa pengar delas ut varje år till anställda, som en lönebonus förklarar en av 

respondenterna. Denna bonus reflekterar organisationens resultat, ju framgångsrikare en 

organisation är desto högre är denna summa pengar. Även  förmåner på räntor och bo-lån 

är något som organisationerna tillhandahåller på ett effektivt sätt till sina anställda. För att 

bibehålla motivation hos generation Y gäller  

det att dessa belöningar eller förmåner delas ut på ett produktivt och effektivt sätt, detta är 

något som respondenterna implementerar på ett bra sätt inom de organisationer som har 

kontaktats (Tulgan 2009). 

Det existerar inte några immateriella förmåner inom organisationerna, denna faktor 

gynnar inte motivation och engagemang hos generation Y, av de studier som har 

undersökts finns det en distinkt linje att generation Y blir mer motiverade av immateriella 

ting än materiella (Love et al. 2008, Weyland 2001, Sujanski och Ferri-Reed 2010, Eisner 

2005, Herbison och Boseman 2009, Fallon 2009). 
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5.1.11 Hög lön 

Respondenterna förklarar att lön är fortfarande en väldigt stor faktor när det gäller 

motivation inom banksektorn, lönen reflekterar den anställdes kompetens och hur väl den 

personen utför sina arbetsuppgifter. Khan et al. (2010) studier visat att generation Y inte 

stimuleras lika väl av monetär belöning som äldre generationer, men att lön är en av 

anledning för att påbörja en karriär inom denna sektor för generation Y. Praktiken 

motsäger teorin, respondenterna anger att organisationerna använder sig utav individuella 

lönesamtal där målsättningar sätt för varje individ vilket motiverar anställda att jobba 

hårdare för att nå dessa mål. Sedan när en anställds mål är nådda hålls ett nytt möte där en 

diskussion om hur löne-statusen kommer att se ut i framtiden. Respondenterna säger att 

detta är en bra strategi att använda sig av för att skapa engagemang och motivation hos 

sina anställda speciellt gentemot de yngre då de tenderar till att vara mer hungriga till att 

klättra upp för karriärstegen.   

 

Faktorn kvarstår att lön som ett motivationsredskap inte generar ett högre engagemang 

hos generation Y teoretiskt sätt, det är på grund av sektorns och de anställdas 

personlighets natur som monetär belöning fortfarande används så frekvent (Fallon 2009, 

Eisner 2005). Denna faktor måste ses över då enligt de resultat som tagits fram tydligen 

påvisar att använda lön som ett motivationsredskap i praktiken är effektivt för att skapa 

engagemang hos anställda och hos generation Y.  
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6 Slutsats 

I slutsatsen kommer den framtagna modellen gällande generation Y i banksektorn att 

optimeras, de olika motivationsfaktorerna som har tagits fram kommer att utvärderas 

gentemot hur väl de har implementerats i praktiken. 

6.1 Bakgrund 

Denna studie undersökte hur elva olika motivationsfaktorer används inom banksektorn 

för att motivera och engagera sina anställda tillhörande generation Y. Resultatet som 

undersökningen gav skiljde sig på vissa punkter jämfört med modellen, gällande 

generation Y inom banksektorn, som presenteras i kapitel 2.6. 

6.2 Resultat av slutats  

Ett stort antal studier har skett på motivation och engagemang av generation Y. Dock så 

saknas det studier kring denna grupp människor anställda inom banksektorn. Syftet med 

denna undersökning var att genom intervjuer av olika chefer och managers inom olika 

banker få fram om och hur de anpassar sina motivationsstrategier för generation Y. 

Genom att tagit del av ett stort antal studier angående motivationsstrategier mot 

generation Y samt generellt sett inom banksektorn så kunde en modell utvecklades, 

bestående av sju olika motivationsstrategier, där de vanligaste och optimalaste faktorerna 

för gen Y framhävdes. För att kunna undersöka detta så vidareutvecklades dessa sju 

strategier till elva frågor som sedan ställdes till chefer och managers i de olika bankerna 

som kontaktades. 

Det resultat som intervjuerna gav visades vara väl anpassat till fyra av den sju faktorerna. 

Resterande tre skilde sig avsevärt både positivt och negativt från teorierna i den 

framtagna modellen. 

Slutsatsen från denna studie visar på att strategierna som används för att motivera och 

engagera sina anställda, tillhörande generation Y inom banksektorn, är till en viss grad 

sammanlänkade och påverkar varandra. Med detta menas det på att olika mycket ansvar 
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ges i olika grad beroende på arbetsuppgifter. Utbildning sker efter den anställdes behov 

för att på ett effektivare sätt kunna utföra sitt arbete och sina nya arbetsuppgifter. Den 

anställde kunde, individuellt genom samtal och överenskommelse med sin överordnad, 

tillta sig nya arbetsuppgifter, och utefter detta delta i ett stort antal olika utbildningar 

anpassade för arbetet. När den anställde får nya arbetsuppgifter och utmaningar så ökar 

även ansvaret från den anställdes sida. Utöver medarbetarsamtalen som skedde två till tre 

gånger per år så skedde det dagliga dialoger mellan de anställda och deras överordnad, 

vilket hade uppmärksammats vara nödvändigt för den yngre generationen då de var ivriga 

att veta vad deras arbete givit för resultat. Dessa möjligheter anses vara högt motiverande 

för generation Y vilket även respondenterna påpekade, då vissa medgav att generation Y 

var en väldigt stressad grupp människor gällande att ta sig framåt, snabbt få nya mål att 

nå samt att ta nya steg i sin jobbkarriär.  

Enligt resultatet så visades tre faktorer skilja sig till stor del från teorin och modellen. Då 

lönen är helt individuell och prestationsanpassad så skiljer det sig från anställd till 

anställd till hur viktig lönen är för den enskilde, dock så menade respondenterna på att 

den yngre generationen suktar efter en högre lön då de tilltar sig nya arbetsuppgifter och 

erfarenheter. Chefer och managers analyserade anställdas resultat och sedan reflekterade 

lönen den anställdes utförda arbete, desto bättre resultat en anställd visade desto högre 

lön erbjöds, detta var något som användes i stor utsträckning för att skapa motivation på 

arbetsplatsen. Hög lön är något som flertalet i den yngre generationen kämpade för och 

visades vara till avsevärd skillnad från vad som antagits utifrån teorin i modellen. 

De två motivationsstrategierna, Arbetsmiljö och chansen att främja samhället skilde sig 

även från teorin och modellen i denna studie på grund av diverse anledningar. Då 

samtliga respondenter agerade kontorschef på olika bankkontor i landet, där de dagligen 

jobbar med sina kunder genom personlig kontakt så påvisades det stora begränsningar i 

den anställdes möjlighet att kunna påverka sitt arbetssätt och sina arbetstider. Detta på 

grund av att samtliga medarbetare var tvungna att finnas på plats under kontorets 

öppettider. Även möjligheten till att främja samhället ansågs inte vara något som cheferna 

värdesatte utan menade på att detta var något som den anställde fick göra på sin fritid, då 
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banken bidrog till samhället genom att betala skatt. Dock så talade en del av 

respondenterna om att genom de olika, kostnadsfria rådgivningar och ”ekonomiska 

utbildningar” de tillhandahöll sina kunder, så främjade de samhället även på det sättet. I 

denna studie tolkas detta att det inte är en strategi för att motivera sina anställda utan är 

helt enkelt något som ingår i de tjänster som bankerna erbjuder just för att tillfredsställa 

sina kunder. Då chefer och managers i banksektorn förbiser möjligheten att genom denna 

faktor, (chansen att främja samhället), öka engagemanget och motivationen hos sina 

anställda, tillhörande generation Y samt att de inte använder den faktorn alls i praktiken 

så skiljer sig detta med teorin i modellen. Detta medför att motivationsstrategin, ”chansen 

att främja samhället” tas bort helt från den optimaliserade modellen. 

 

Arbetsplatsen och utrustningen var hos samtliga respondenter i form av öppna 

kontorslandskap, vilket enligt dem, anses vara ett engagerande och motiverande sätt för 

generation Y att jobba på då de lätt kan fråga om råd, diskutera eller assistera sina 

medarbetare. Dock så menade även respondenterna på att öppna kontorslandskap för 

väsentligt att ha på ett bankkontor på grund av arbetssättet som används gentemot sina 

kunder. I denna studie tolkas detta på så sätt att genom att de olika bankkontoren inte 

använder öppna kontorslandskap för att de anställda ska bli mer motiverade och 

engagerade utan efter behovet för att på ett effektivare och enklare sätt kunna arbeta med 

sina kunder, dock bidrog det till en effektivisering av arbetssättet, vilket kan leda till en 

högre grad av motivation.  

Då resultatet skiljer sig från teorin i modellen så fick en optimalisering av ”generation Y 

inom banksektor”-modellen göras. Det visades sig att främjande av samhället ej används 

överhuvudtaget, tas denna faktor bort från modellen samtidigt som ”Arbetsmiljö” flyttas 

ner när den inte användes på det sätt som antagits innan intervjuerna. Lönen visades vara 

en ganska viktigt för många av de yngre anställda eftersom de själva kunde anpassa sitt 

arbete utefter den lön de ville uppnå, detta leder till att motivationsstrategin ”lön” flyttas 

uppåt i modellen vid optimaliseringen. 
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Utifrån resultatet av analysen kan ett mönster presenteras, att managers och chefer inom 

banksektorn anpassar sina motivationsstrategier mot generation Y till en viss mån där de 

prioriterar den anställdes behov av ett kontinuerligt utvecklande arbetsliv inom banken 

och förbiser andra personliga behov, som förmåner, arbetsmiljö eller anpassat arbetsliv. 

Modellen visade på sju stycken olika motivationsstrategier som används inom 

banksektorn, från analysen kunde klara slutsatser dras när vissa av dessa strategier 

används mer medvetet än andra för att motivera generation Y. Delaktighet och inflytande, 

ledarskap/management, utmanande arbetsuppgifter, utbildning och utveckling samt lön 

bevisades vara viktiga och väl använda motivationsstrategier som anpassats avsevärt för 

den yngre generationen. Det man kunde tyda från dessa fem faktorer var att de påvisades 

vara väldigt individuellt anpassade till varje anställd där den tillsammans med sin 

överordnade kunde, genom medarbetarsamtalen och de dagliga dialogerna, komma 

överens och besluta om vad som var mest passande för individen ifråga. Utöver dessa 

fem motivationsstrategier från modellen så motiverade även ytterligare en av faktorerna, 

arbetsmiljön, de anställda dock på ett sätt som användes omedvetet av cheferna och 

managerna då strategierna implementerats för kundens syfte och tillfredställelse, inte 

anpassat för gen Y. 

 

6.3 Praktiska följder 

Syftet med denna studie var att undersöka hur banksektorn anpassar sina 

motivationsstrategier mot generation Y, motivation och engagemang är en mycket viktigt 

del inom en organisation för att uppnå de resultat och visioner som företag sätter upp, för 

att lyckas med detta gäller det att skapa en motiverad arbetsplats. I denna studie har 

fokuseringen legat på generation Y inom banksektorn, då det är ett relevant ämne att 

undersöka när arbetskraften blir allt yngre.  

 

Tidigare undersökningar om denna specifika grupp människor inom denna sektorn är 

delvis limiterad, därför kan resultaten av denna studien komma till användning. 

Resultaten som har framtagits har visat att banker omedveten motiverar generation Y 
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genom att använda ett antal olika strategier som presenteras i analysen, men till en stor 

del är bankernas motivationsstrategier individuellt anpassade för den anställde. 

 

Men hjälp av denna studien ges möjligheten att anpassa bankers motivationsstrategier 

mot generation Y för att på ett effektivt sätt nå organisationens mål men även skapa 

engagemang hos en specifik grupp människor.  

 

6.4 Framtida studier 

Såväl motivation och generation Y är två intressanta områden att studera, det är 

fascinerande att med hjälp av olika strategier och närmanden kan en manager hjälpa en 

individ att utvecklas och nå sina mål. Denna studie har byggts på hur managers anpassar 

sina motivationsstrategier mot generation Y, vilka metoder som används, hur väl de 

används och vid vilken tidpunkt. Vid framtida studier skulle det vara väldigt intressant att 

undersöka från ett nytt perspektiv, från generation Ys sida. Analysera varför vissa 

strategier stimulerar deras motivation mer än andra och varför de tror att deras syn på 

engagemang skiljer sig så mycket från tidigare generationer. Ett exempel skulle vara att 

utföra en djupgående intervju av ett antal personer tillhörande generation Y under en 

längre tid, för att se hur deras perspektiv mot motivation förändras. Undersöka hur deras 

managers arbetar för att få dem att bli motiverade och även hur de bibehåller 

motivationen hos den anställde under tiden som studien utförs.   

 

6.5 Kritisk reflektion  

Det är nästintill omöjligt att skriva en perfekt kandidatexamens-uppsats, därför är denna 

del av studien fokuserad på vad som kunde göras bättre och varför. Arbetet har pågått 

under en längre tidsperiod och en del saker kan ha gjorts bättre men en hel del kunde ha 

gjort sämre.  
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Eftersom tidigare studier om motivation och engagemang inom banksektorn var till en 

viss del begränsad så är teoriramen byggd på de få undersökningar som fanns, vilket i sin 

tur var baserade inom ett land, detta kan ses som en begränsning då en vidgad vy om 

sektorn då var svår att uppnå. Genom att studera undersökningar om hur managers 

överlag motiverar sina anställda inom banksektorn och hur generation Y generellt sätt blir 

motiverade och engagerade har en modell tagits fram. Vad som kunde gjorts bättre i 

förhållande till denna del skulle varit och tagit kontakt med bankmanagers i ett tidigare 

stadie, dels för att skaffa en mer bred kunskap om sektorn men också för att skapa en 

relation till vissa respondenter. Vilket leder till nästa kritiska reflektion, då svårigheter att 

få tag i respondenter till intervjuerna var till en vis mån problematiskt, då få managers 

hade tid till att svara på våra frågor skulle insamlandet av data påbörjats betydligt 

tidigare. Planeringen av detta skulle lagts upp i ett tidigt skede av studien, för att undvika 

onödig tidsbrist.  

 

Majoriteten anställda inom banksektorn är tillhörande generation X eller tidigare generationer, 

med denna vetskap försäkrades det tidigt i intervjuerna att organisationen i fråga hade anställda 

tillhörande generation Y. Detta visade sig inte vara problematiskt då det flesta organisationerna 

inom banksektorn som kontaktades var delvis förberedda på att generation Y var mer på väg in på 

arbetsmarknaden men även att redan vid detta stadie var flertalet anställda tillhörande generation 

Y.  

 

Vetskapen att intervjuerna skedde genom telefon eftersom respondenterna och 

undersökarna befann sig på olika orter kan ha medfört att diskussionen kring frågorna kan 

ha drabbats en aning negativt. 

 

 

 

 

 

 



Arbetsmarknaden når ett nytt skede 

73 

 

7 Referenslista  
 

Behrens, W. (2009) Managing millennials: they’re coming to a workplace near you. 

Marketing Health Services. [Online] 29 (1), 19-21. Tillgänglig från: Business Source 

Premier [Hämtad 8 januari 2012].  

 

Bryman, A. och Bell, E. (2007) Business Research Methods, 2nd ed. New York:  

Oxford University Press Inc.  

 

Easterby-Smith, M., Jackson, R., P. och Richard, T. (2008) Management research. 3rd 

edition. Los Angeles, London: SAGE.  

 

Eisner, S., P. (2005) Managing generation Y. SAM Advanced Management Journal. 

[Online] 70 (4), 4-15. Tillgänglig från: Business Source Premier [Hämtad 5 Januari 

2012].  

 

Fallon, T. (2009) Retain and motivate the next generation: 7 ways to get the most out of 

your millennial workers. Supervision. [Online] 70 (5), 5-7. Tillgänglig från: Business 

Source Premier [Hämtad 5 Januari 2012].  

 

Foreman, H. (2006) Understand gen y employees. Credit Union Magazine. [Online] 72 

(4), 70. Tillgänglig från: ProQuest [Hämtad 10 Januari 2012].  

 

Greenberg, J. och Baron, A., R. (2003) Behaviour in organizations. 8th edition. Upper 

Saddle River New Jersey. Pearson Educated Limited.  

 

Herbison, G. och Boseman, G. (2009) Here they come generation Y. Are you ready?  

Journal of Financial Service Professional. [Online]. 63 (3), 33-34. Tillgänglig från: 

Business Source Premier [Hämtad 5 Januari 2012].  

 



Arbetsmarknaden når ett nytt skede 

74 

 

Huczynski, A., A. och Buchanan, A., D. (2007) Organizational behaviour . 6th edition. 

Pearson Educated Limited.  

 

Iqbal, M., J. och Mehri, M. (2011) Economic crisis and its impact on job motivation and 

job security: a case of banking sector. Interdisciplinary Journal of Contemporary 

Research in Business. [Online] 3 (1), 105-114. Tillgänglig från: ProQuest [Hämtad 9 

Januari 2012].  

 

Khan, K., U., Farooq, S.,U., och Ullah, M., I. (2010) The Relationship between rewards 

and employee motivation in commercial banks of Pakistan, Research Journal Of 

International Studies. [Online] 14, 37-54. Tillgänglig från: Business Source Premier 

[Hämtad 8 Januari 2012].  

 

Levi-Leboyer, C. (2002) Work motivation in the context of a globalizing economy. 

Personnel Psychology. [Online] 55 (3), 758-760. Tillgänglig från: ProQuest [Hämtad 8 

Januari 2012].  

 

Lewis, P. (2000) Exploring Lawler’s new pay theory through the case of Finbank’s 

reward strategy for managers. Personnel Review. [Online] 29 (1), 10-32. Tillgänglig från: 

ProQuest [Hämtad 8 Januari 2012].  

 

Lowe, D., Levitt, K., J. och Wilson, T. (2008) Solutions for retaining generation y 

employees in the workplace. Business Renaissance Quarterly. [Online] 3 (3), 43.  

Tillgänglig från: ProQuest [Hämtad 8 Januari 2012].  

 

McKenna, T. (2002) Motivating the front line. National Petroleum News. [Online] 94 

(11), 18. Tillgängling från: Business Source Premier [Hämtad 5 Januari 2012].  

 

Moody, A. (2008) Examining and exploring generational differences by understanding 

commitment, employee satisfaction and motivation. Dissertation Abstracts International 



Arbetsmarknaden når ett nytt skede 

75 

 

Section A: Humanities and Social Sciences. [Online] 69 (1-A), 286. Tillgänglig från: 

Business Source Premier [Hämtad 8 Januari 2012].  

 

Qayyum, A., Sukirno & Mahmood, A. (2011). A Preliminary Investigation of Employee 

Motivation in Pakistan’s Banking Sector. Research and Practice in Human Resource 

Management. [Online] 19 (1), 38-52. Tillgänglig från: ProQuest [Hämtad 8 January 

2012].  

 

Rajput, A., Bakar, A., H., A. och Ahmad, M., S. (2011) Motivators used by foreign and 

local banks in Pakistan: a comparative analysis. International Journal of Academic 

Research. [Online] 3 (2), 550-555. Tillgänglig från Business Source Premier [Hämtad 8 

Januari 2012].  

 

Ricketts, G., K. (2009) Leadership vs. Managemen, University of Kentucky College of 

Agriculture, Lexington. [Online] [Hämtad den 3 Augusti 2012]. 

 

Rollinson, D. (2008) Organisational behaviour and analysis: an integrated approach. 

4th edition. Harlow: Financial Times Prentice Hall.  

 

Sardar, S., Rehman, A., Ch., Yousaf, U. och Aijaz, A. (2011) Impact of HR practices on 

employee engagement in banking sector of Pakistan. Interdisciplinary Journal of 

Contemporary Research in Business. [Online] 2 (9) 378-389.Tillgänglig från: Business 

Source Premier [Hämtad 9 Januari 2012].  

 

Saunders, M., Thornhill, A. och Lewis, P. (2009) Research methods for business 

students. 5th edition. Harlow: Financial Times Prentice Hall.  

 

Sujansky, J., G., och Ferri-Reed, J., Dr. (2009) Motivating your millennial sales. 

American Salesman. [Online] 54 (12), 3-6. Tillgänglig från: Business Source Premies 

[Hämtad 8 Januari 2012].  

 



Arbetsmarknaden når ett nytt skede 

76 

 

Weyland, A. (2011) Engagement and talent management of gen y. Industrial and 

Commercial Training. [Online] 43 (7), 439-445. Tillgänglig från: Libris [Hämtad 5 

Januari 2012].  

 

Willig Carla (2008) Introducing qualitative research in pschycology: adventures in 

theory and methods. Maidenhead, UK. Mcgraw-Hill  

 

Yin, K., R. (2011) Qualitative research from start to finish. New York: Guilford Press.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbetsmarknaden når ett nytt skede 

77 

 

8 Bifogat 

Här presenteras de modeller som har används för att motivera anställda inom 

banksektorn generellt, och en modell av vilka faktorer som påverkar motivation gentemot 

generation Y. En föreslagen modell hur motivationsfaktorer för generation Y inom 

banksektorn kan se ut presenteras, sedan visas en realistisk optimering av motivations 

faktorer som stimulerar generation Y inom banksektorn som har framtagits av slutsatsen 

från resultatet av studien.   

 

8.1  Motivationsfaktorer inom Banksektorn 
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8.2 Weyland’s motivationsmodell gällande generation Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Motivationsmodell för generation Y inom banksektorn 

 



Arbetsmarknaden når ett nytt skede 

79 

 

 

 

 

 

 

8.4 Optimering av modell gällande generation Y inom Banksektorn 
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