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FÖRORD 

Vi vill tacka de aktörer som medverkade i studien, den tid dem upplät till oss gjorde studien 

möjlig. Vi vill även tacka våra studiekamrater som har bidragit med konstruktiv kritik vilket 

har förbättrat och utvecklat vår studie.  

Avslutningsvis, ett stort tack till vår handledare Bo Karlsson. Genom betydelsefulla synpunkter 

har han hjälpt oss att lyfta detta arbete.  

  



SAMMANFATTNING 
 

I en humankapitalintensiv organisation är det viktigt att behålla kunskapen, därför behöver 

ledningen vetskap om hur personalen styrs och motiveras för att behålla kunskapen inom 

företaget. Detta sker lättast med hjälp av styrverktyg varav belöningar är ett av de vanligaste 

verktygen, dessa är oftast utformat som finansiell eller icke-finansiell belöning. Det finns 

svårigheter att ta fram belöningar som motiverar hela personalstyrkan då det finns tre 

generationer som styrs och motiveras på olika sätt, vi har valt att studera de två extremerna 

Baby boomers och Generation Y. Dessa generationer representerar etablerade aktörer på 

arbetsmarknaden samt yngre aktörer som är i början av sin karriär, dessa har olika 

motivationsbehov. Litteraturen säkerställer inte hur organisationer effektivt motiverar 

generationer med hjälp av styrverktyg. Syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse för 

hur humankapitalintensiva organisationer bör använda finansiella och icke-finansiella 

belöningar för att motivera sin personal. Vidare vill vi beskriva Baby boomers och Generation 

Y´s syn på dessa belöningar, jämföra om motivationen vid användningen av belöningarna 

skiljer sig åt mellan generationerna och slutligen analysera vad eventuella skillnader kan bero 

på. För att nå vårt syfte har vi, på aktörsnivå, intervjuat åtta bankanställda. Vi delade upp 

aktörernas svar i motivationsfaktorer som vi sedan testade mot studiens uppställda teser.  

Analysen resulterade i att Baby boomers motiveras och styrs bäst med hjälp av icke-finansiella 

belöningar medan Generation Y behöver en blandning av båda belöningsformerna. Fortsatt 

forskning kan vara att även ta in Generation X i jämförelsen för att se hur hela personalstyrkan 

kan motiveras. 

 

Nyckelord: Baby boomers, Generation Y, belöningar, humankapital, motivation 

  



ABSTRACT 
 

In a human capital-intensive organization retaining knowledge is crucial. Therefore, managers 

need the relevant control tools in order to control and motivate staff enough to maintain 

knowledge capital within the organization. Using control tools is the easiest way and rewards 

are one of the most common tools, these are usually designed as financial or non-financial 

rewards. There is a difficulty in developing rewards that motivate the entire staff, as there are 

three generations that are controlled and motivated differently. We have chosen to study the 

two extremes Baby boomers and Generation Y. These generations represent career established 

actors and more junior actors starting a career suggesting varied motivational needs. Yet, the 

literature is unclear how to effectively motivate the generations using control tools. The purpose 

of this study is to create a better understanding of how human capital-intensive organizations 

should use financial and non-financial rewards to motivate their staff. Furthermore, we want to 

describe Baby Boomers and Generation Y's views on these rewards, compare if the motivation 

in using rewards differs between generations and finally analyze what potential differences may 

be. In order to achieve our purpose, we have interviewed eight bank employees. We divided 

the responses to motivational factors that we then tested against the thesis of the study. The 

analysis resulted in the Baby Boomers being motivated and controlled best by using non-

financial rewards, while Generation Y needs a blend of both reward forms. Continuing research 

may be to include Generation X in the comparison to see how the entire staff can be motivated. 

 

Key words: Baby boomers, Generation Y, rewards, human capital, motivation 
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1 INLEDNING 
 

I det inledande kapitlet kommer läsaren introduceras för ämnet genom att först få en kort 

bakgrund till studiens uppkomst som sedan problematiseras för att därefter mynna ut i studiens 

syfte. 

1.1 Bakgrund 
 

År 2017 gjordes en undersökning med mer än 10 000 företag och HR-ledare från 140 länder 

(Deloitte, 2017). Nu har respondenterna sagt sitt, fokus bör ligga på att organisera, hantera och 

utveckla människor på arbetsplatserna (ibid.). 

 

Humankapital är en av de viktigaste resurser ett företag kan ha för att skapa konkurrensfördelar, 

särskilt i en bransch där kunskap är viktigt (Campbell, Ganco, Franco & Agarwal, 2011). 

Anledningen till vikten av humankapital är att kostnader ökar vid hög personalomsättning samt 

att kunskap förs vidare till konkurrenter (Schlechter, Thompson & Bussin, 2015; Campbell et 

al., 2011). Det finns dock en svårighet att skapa en långsiktig fördel med humankapital då 

personalen alltid har möjlighet att avsluta anställningen (Campbell et al., 2011). 

 

För att bli ett effektivt och framgångsrikt företag krävs det att företaget behåller sina anställda. 

Detta görs lättast med hjälp av styrverktyg som motiverar personalen, då skapas även 

målöverensstämmelse mellan de anställda och organisationen (Anthony, Govindarajan, 

Hartman, Kraus & Nilsson, 2014, s. 421-425). Företag motiverar dess personal bäst med hjälp 

av belöningssystem, vilket idag är ett av de vanligaste styrverktygen (Chiang & Britch, 2012). 

Det är viktigt att välja rätt sorts belöningssystem för att effektivisera och motivera personalen 

så organisationens övergripande mål kan uppnås (Anthony et al., 2014, s. 421-425). Ett 

belöningssystem är oftast utformat som finansiell belöning eller icke-finansiell belöning. Den 

finansiella belöningen kan vara provision eller bonusar som gör att den anställde får mer pengar 

ju effektivare den är. De icke-finansiella belöningarna kan anses som mer långsiktiga och syftar 

till andra förmåner som exempelvis balans i arbetslivet, karriärsklättring eller utbildning 

(Anthony et al., 2014, s. 424-425). 

 

Belöningar kan uppfattas olika eftersom individer har egna preferenser (Schletcher et al., 2015). 

En studie visade att det fanns en skillnad i uppfattningen om icke-finansiella belöningar mellan 

kvinnor och män (ibid.). Forskning har även visat att det finns skillnader i värderingar på 

arbetsplatserna mellan olika generationer (Glass, 2007). Idag finns det tre generationer på 

arbetsmarknaden, Baby boomers som är födda år 1945 till 1964, Generation X är födda mellan 

åren 1965 till 1981 och Generation Y som är födda 1982 till 2000 (Wong, Gardiner, Lang & 

Coulon, 2008; de Waal, Peters & Broekhuizen, 2017). 

 

Personerna i en generation är född inom ett visst tidsspann och karaktäriseras av olika 

egenskaper (Yu & Miller, 2005). Effektiviteten och produktiviteten kan öka med olika typer av 

ledarskapsstil till respektive generation (ibid.). Baby boomers är personer födda efter andra 

världskriget och anses vara flitiga arbetare, föredrar stabila arbetsplatser och är lojala mot 

företag (Yu & Miller, 2005; Jorgensen, 2003; Wong et al., 2008). Personer som tillhör 

Generation X karaktäriseras av självständighet och är lojala mot individer men inte långsiktigt 

lojala mot företag (Jorgensen, 2003; Wong et al., 2008). Generation Y är öppen för förändring, 

har självförtroende, är optimistisk inför framtiden och har hög utbildning (Wong et al., 2008; 

Jorgensen, 2003). 
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1.2 Problemdiskussion 
 

I en organisation är humankapital och kunskap en viktig del som kan leda till 

konkurrensfördelar. Det är därför viktigt att behålla kunskapen i organisationen (Campbell et 

al., 2011). Organisationens totala kunskap ökar genom individuella kunskaper som knyts 

samman i företaget (Evanschitzky, Ahlert, Blaich & Kenning, 2007). Enligt Amar (2004) måste 

organisationer söka, generera, sprida och använda kunskapen för värdeskapande, detta istället 

för att drivas av finansiellt kapital. Organisationer som behöver arbetstagarens kunskap i sin 

verksamhet måste veta hur de ska påverka och styra individen för att kunna konkurrera i sin 

bransch och bli ett framgångsrikt företag (ibid.). 

 

Att styra med belöningssystem är en viktig faktor eftersom det ökar motivationen hos 

personalen och ses även som ett av det vanligaste styrmedel idag (Chiang & Britch, 2012).  

Företag bör sträva efter att behålla sin personal eftersom de genererar många fördelar så som 

kunskap och effektivitet (Schletcher et al., 2015). Enligt Schletcher et al. är det kapitalkrävande 

att rekrytera ny personal och arbetet blir inte lika effektivt då nyanställda måste läras upp. Ett 

sätt att behålla personalen är genom att erbjuda olika belöningar i finansiell form, men även i 

icke-finansiell form. Vanligast är att företag endast använder sig av finansiella belöningar, men 

ett skifte har skett och de anställda börjar nu titta på hela paketet, därmed även icke-finansiella 

belöningar. Företag måste därför anpassa sig för att hålla personalen motiverad (ibid.). 

 

Finansiella belöningar är belöning i form av ekonomisk ersättning såsom fast eller rörlig lön, 

vinstutdelning, bonus med mera (Gatu, 2006). Det pågår en diskussion huruvida finansiella 

belöningar kan vara skadligt för företaget eftersom individer blir för fokuserade på sin bonus 

istället för organisationens mål. Åsikterna är delade då det finns de som anser att finansiella 

belöningar kan vara det främsta sättet att motivera sin personal (de Waal och Jansen, 2013). 

 

Tausif (2012) menar att finansiella belöningar är det bästa sättet att motivera personalen men 

icke-finansiella belöningar utgör även en stor del av arbetstagarens motivation. Exempel på 

detta är utbildning, karriärklättring och arbetsförhållanden. Genom att använda icke-finansiella 

belöningar kan motivationen öka och i sin tur leda till att individen ökar produktiviteten vilket 

i förlängningen kan öka konkurrensfördelarna för organisationen (ibid.). 

 

I en studie gjord av de Waal och Jansen (2013) upptäcktes det att om en organisation har ett 

dåligt belöningssystem, eller inget alls, kan det leda till problem med de anställda. Studien 

uppger att personal inom högpresterande organisationer förväntar sig, och anser det normalt, 

att belöningssystem existerar. En möjlig förklaring, enligt författarna, baseras på Herzbergs 

tvåfaktors teori där belöningssystem ses som en hygienfaktor och frånvaro av belöningssystem 

kan sänka individers motivation (ibid.). 

 

Det finns svårigheter för organisationers ledning vid utformningen av belöningssystem då de 

måste ta hänsyn till flera aspekter. Detta är något som Chapman och Kelliher (2011) belyser i 

sin studie där de menar att val av belöningssystem påverkas av yttre faktorer som till exempel 

branschnormer, juridiska bestämmelser och skatter. Även interna faktorer kommer påverka 

valet av belöningssystem men till en mindre grad (ibid.). 

 

Vid val av belöningssystem måste det tas hänsyn till företagets struktur och miljö för att uppnå 

önskat resultat med belöningen (Chapman & Kelliher, 2011). Hänsyn måste tas till individer 

samt uppgiftens utformning, exempelvis om uppgiften görs i grupp eller individuellt (Kerrin & 

Oliver, 2002). Enligt Kerrin och Oliver bör inte individuell belöning ges vid teambaserad 
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problemlösning då detta leder till att de anställda slutar arbeta tillsammans och för företagets 

bästa. Författarna menar att belöningen snarare arbetar mot teamet och kan leda till att idéer 

undanhålls och börjar ses som ens egen tillgång för att få ut belöning, detta visar på hur viktigt 

det är att välja rätt belöningssystem (ibid.). 

 

Ett sätt att behålla personalen och dess kunskap i organisationen är att ha interna utbildningar, 

där individer i olika åldrar kan lära sig av och förstå varandra (Glass, 2007). Ledare måste ha i 

åtanke att det existerar tre generationer på arbetsmarknaden, Baby boomers, Generation X samt 

Generation Y (ibid.). Generationerna har olika kunskaper och värderingar, därför måste 

vetskapen om dessa finnas för att kunna styra generationerna på bästa sätt och få en effektiv 

organisation (Yu & Miller, 2005). 

 

Det finns många skillnader mellan generationerna, speciellt gällande arbetsmoral, hantering av 

förändringar och synen på organisationshierarki (Glass, 2007). Det finns även skillnader i hur 

generationerna vill bli styrda (de Waal et al., 2017). Författarna uppger att Generation Y 

förväntar sig, och i vissa fall även kräver, att bli detaljstyrda samt få mycket återkoppling för 

att arbetsuppgifterna ska utföras väl. Baby boomers behöver däremot ingen återkoppling för att 

utföra arbetsuppgifterna, de kan istället bli förolämpade om de får för mycket återkoppling 

(ibid.). Detta betyder, ur ett organisationsperspektiv, att styrningen för de tre generationerna 

bör varieras (Wong et al., 2008). 

 

Att styra en organisation med hjälp av belöningssystem kan göra organisationen effektivare. 

Svårigheterna ligger i att ta fram ett belöningssystem som motiverar helheten och en aspekt kan 

vara att det finns tre generationer på arbetsmarknaden som motiveras olika och har olika 

värderingar (Chapman & Kelliher, 2011; Glass, 2007). I humankapitalintensiva organisationer 

är personalen dess viktigaste resurs och om ett företag använder ett belöningssystem för hela 

organisationen kan detta leda till att endast delar av personalen blir motiverade (Campbell et 

al., 2011; Yu & Miller, 2005). I förlängningen kan detta leda till att motivationen hos den andra 

delen av personalstyrkan minskar och då väljer att byta arbetsplats, vilket kan resultera i 

minskade konkurrensfördelar (Campbell et al., 2011). Lajili (2014) har resonerat att förståelsen 

om vikten av humankapital är ett viktigt steg för organisationer för att nå dess mål och 

strategiska inriktning. Vidare menar författaren att flertalet organisationer redan nu har förstått 

värdet men ännu inte agerat till fullo gällande styrning av humankapital (ibid.). 

1.3 Syfte 
 

För att skapa ökad förståelse för hur humankapitalintensiva organisationer bör använda 

finansiella och icke-finansiella belöningar för att motivera och styra sin personal är syftet med 

denna studie att: 

 

• Beskriva Baby boomers och Generation Y´s syn på finansiella och icke-finansiella 

belöningar. 

• Jämföra om motivationen skiljer sig åt mellan generationerna vid användningen av 

finansiella och icke-finansiella belöningar. 

• Analysera vad eventuella skillnader kan bero på. 

1.4 Avgränsning 
 

I denna studie har vi valt att jämföra Baby boomers och Generation Y. Detta för att dessa två 

generationer utgör extrempunkterna på arbetsmarknaden. Vi tycker oss se att Generation X, 
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generellt sett, redan har en stabil arbetssituation då dem har befunnit sig på arbetsmarknaden 

en längre period men samtidigt har många år kvar. Yu och Miller (2005) uppger att Generation 

X tycker fritid, familj och personliga intressen är minst lika viktigt som arbetslivet. Vi uppfattar 

därför att individerna som tillhör detta åldersspann inte lika lätt väljer att avsluta sin anställning 

då flerparten har bildat familj och stadgat sig. Vidare tror vi att Baby boomers har lättare att 

avsluta anställningen då barn flyttat ut ur hushållen i flertalet av fallen samt att det kan uppfattas 

som legitimt att gå i pension innan personen fyllt 65 år. Generation Y däremot, har eller är på 

väg in på arbetsmarknaden (Eisner, 2005). Vi tror inte att individerna har hunnit fästa sig vid 

en viss organisation och ofta inte heller till en speciell stad eller ett speciellt område. 

 

Med detta i åtanke har vi valt att inrikta oss på de två generationer som åldersmässigt befinner 

sig längst ifrån varandra samt att båda generationerna är rörliga på arbetsmarknaden. Ett 

problem med denna avgränsning är dock att åldersspannet inom Generation Y är brett. Detta 

kan begränsa generaliseringen av generationernas syn. Då generationerna har fasta födelseår 

har vi inte någon möjlighet att påverka detta. Trots det breda åldersspannet så argumenterar vi 

för att Generation Y föder barn i senare ålder än vad man gjorde förr (Statistiska centralbyrån, 

u.å.). Detta indikerar på att personer i denna generation bildar familj och stadgar sig senare i 

livet än tidigare generationer har gjort, vilket innebär att generationen är rörligare på marknaden 

under längre tid. Därmed uppfattar vi det lättare att generalisera generationen trots sin bredd.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel presenteras centrala begrepp och relevanta studier i ämnet som kommer att ligga 

till grund för studien som skall genomföras. I slutet av kapitlet har vi tagit fram fyra teser som 

vi vill testa. 

2.1 Tidigare forskning 
 

Styrning av företag började diskuteras under 1970-talet och styrsystem blev en viktig del i 

företagen (Greve, 2009, s. 20). Styrning innebär att påverka beteendet och agerandet hos 

personalen, då det är personalen som fattar beslut samt vidtar åtgärder. Därför är det av stor 

vikt att styra dessa mot organisationens mål (Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 390-391). Syftet 

med styrning är att organisationen ska bli eller förbli lönsam (Brunsson, 2005, s. 22-25). Genom 

att styra organisationen effektivt och på så sätt styra människorna rätt, ökar chanserna till 

lönsamhet (ibid.).  Ett styrsystem är uppbyggt så att arbetstagarens utfall av arbetet registreras 

för att sedan jämföras med de mål som är uppsatta (Greve, 2009, s. 20-22). I jämförelsen 

kommer företaget se om en skillnad uppkommer mellan utfallet och målet, detta gör att 

arbetstagaren kan ta del av avvikelsen och möjliggöra förändringar samt förbättringar i sitt 

arbete (ibid.). 

 

Ledning och chefer kan välja olika typer av styrformer. De tre vanligaste styrformerna är 

målstyrning, regelstyrning och självstyrning. Målstyrning innebär att mål sätts upp och efter en 

viss tidsperiod görs en uppföljning för att se om målen är uppnådda (Svensson, 1997, s. 16-18). 

Vidare förklarar Svensson att denna typ av styrning innebär att den överordnade sätter målen 

medan arbetstagaren själv har möjligheten att bestämma hur målen ska nås. Styrningen 

uppkommer genom att jämföra utfallet mot det uppsatta målet och därmed se om avvikelser har 

uppkommit, den styrde måste då stå till svars för avvikelsen (Greve, 2009, s. 20-22). 

Regelstyrning uppstår genom att formulera regler och instruktioner, detta görs för att 

kontrollera arbetstagarens beteende och styra dem dit organisationen vill (Greve, 2009, s. 190-

191). Med självstyrning ger organisationen arbetstagaren möjligheten att själv klara uppgiften 

och nå egna uppsatta mål. Denna typ av styrning kräver hög kunskap och kompetens hos den 

som blir styrd (ibid.). 

 

En styrmodell som växte fram i början av 90-talet, som en reaktion mot de ensidiga finansiella 

måtten, är balanserade styrkort. Modellen mäter både finansiella och icke-finansiella delar av 

företaget och länkas ihop med orsak-verkan-samband (Nørreklit, 1999). Modellen bygger på 

att skapa mål utifrån fyra olika perspektiv; finansiella, kundfokuserade, interna processer och 

utveckling, dessa perspektiv går sedan att anpassa till olika platser i verksamheten (Kaplan & 

Norton, 1995). Målet med balanserade styrkort är att de fyra perspektiven kopplas ihop till den 

kortsiktiga verksamhetsstyrningen samt organisationens långsiktiga vision och strategi (Olve, 

Roy & Wetter, 1999, s. 21; Nørreklit, 1999). När balanserade styrkort implementeras i hela 

organisationen och används korrekt anses det vara väldigt effektiv i avseendet att styra 

organisationen mot dess vision. Nackdelen är dock att det kan verka komplext för dem som inte 

är insatta i ekonomistyrning, därmed upplevs modellen inte som ett effektivt styrmedel 

(Anthony et al., 2014, s. 397-398, 400-403).  

 

För att få en förståelse för hur intressenter uppfattar organisationen går det att utföra mätningar 

på exempelvis kvalitet, service och tid (Kaplan & Norton, 2005). Utöver detta måste 

organisationen ha kännedom om de interna processerna, denna kunskap fås bland annat genom 

kartläggning av medarbetarnas kunskap, effektivitet och kvalitet. Med större insikt i 
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organisationens inre och yttre processer går det att utveckla och effektivisera organisationen, 

därmed skapas mervärde för kunderna och företaget kan bli mer konkurrenskraftiga. 

Organisationen måste även mäta de finansiella delarna som exempelvis kassaflöden och tillväxt 

på marknaden. Genom att mäta dessa fyra delar kan organisationer minska risken för 

suboptimering1 (ibid.). Eftersom denna styrmodell även mäter icke-finansiella delar visar det 

på vikten av både finansiella och icke-finansiella belöningar. 

2.1.1 Styrning i humankapitalintensiva organisationer 
 

Styrning av humankapital är viktigt för organisationer där personalen är betydelsefull (Lajili, 

2014). Det finns dock vissa svårigheter med styrning, ett exempel är tjänsteföretag, som till 

skillnad från tillverkande företag, måste mäta kvalitet istället för skillnaden mellan produktion 

och försäljning. Tjänsteföretag måste därmed lita på personalens expertis och kreativitet 

(Anthony et al., 2014, s. 479-481). Enligt Campbell et al. (2011) är personalen ofta 

nyckelkompetensen i företaget, speciellt i humankapitalintensiva organisationer. Detta medför 

att styrning är en stor del för att kunna bli en framgångsrik organisation (ibid.). 

 

Det finns fyra huvudkomponenter för att styra och motivera personalen i humankapitalintensiva 

organisationer (Beer, Spector, Lawrence, Mills & Walton, 1984). Den första delen är 

medarbetarnas delaktighet och inflytande i de beslut som tas. Författarna menar att på grund av 

det demokratiska samhället vi lever i är det oundvikligt att bortse från medarbetarnas inflytande. 

Den andra delen handlar om flödet av humankapital. Organisationen måste säkerställa att det 

är rätt blandning av människor och kompetens inom företaget. De måste även försäkra sig att 

personalen får rätt utbildning och utveckling för att de ska känna sig motiverade och säkra på 

arbetsplatsen. Ledningen kan göra dessa val utifrån exempelvis företagets mål och strategi 

(ibid.). 

 

Belöningssystem är den tredje delen och här belyser författarna att belöning kan göras på olika 

sätt beroende på vilken riktning man vill styra företaget och dess medarbetare (Beer et al., 

1984). Exempelvis kan belöningen göras individuell eller kollektiv, organisationen kan även 

välja att belöna på prestation eller beteende. Genom att designa belöningssystem kan företag 

attrahera rätt personal samt motivera och tillfredsställa befintlig personal. Den sista delen är att 

organisationer bör designa arbetet och dess system så det passar organisationen, detta för att 

uppnå effektivitet i arbetet. Exempel på detta kan vara rätt sorts IT-system eller 

måluppföljningssystem för chefer. Om ledningen i en organisation följer dessa fyra delar och 

anpassar besluten efter organisationen med dess strategier och mål, kan styrningen av 

humankapitalet resultera i en effektivare organisation (ibid.). 

 

I denna studie inriktar vi oss på finansiella och icke-finansiella styrverktyg inom 

humankapitalintensiva organisationer. Alla de fyra huvudkomponenterna enligt Beer et al. 

(1984) är därför relevanta och går att applicera på alla tre generationer. Medarbetarnas 

delaktighet, flödet av humankapital och effektiva system är en del av icke-finansiella 

styrverktyg (Gatu, 2006; Anthony et al., 2014, s. 424-425). Detta då delaktighet och 

sammanhållning i arbetsgruppen kan ge ökad motivation hos personalen. Effektiva system där 

personalen kan utföra och utveckla arbetet är också en parameter som kan öka motivationen 

hos arbetstagare (Gatu, 2006). Belöningssystem är ett finansiellt styrverktyg som kan motivera 

personal och är därför också relevant i denna studie (ibid.). 

                                            
1 Suboptimering innebär att organisationer delar upp ett problem i delar och lösningen inte blir det bästa tänkbara 

resultatet (Nationalencyklopedin [NE], u.å.) 
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2.2 Belöningar som styrverktyg 
 

För att företag ska vara framgångsrika och effektiva måste ledningen tänka på sin personal, de 

måste veta vad som motiverar de anställda för att kunna få dem att prestera sitt bästa (Institute 

of Leadership & Management, 2013). Motivation definieras enligt Amabile (1993) att en person 

kan bli motiverad av både inre och yttre faktorer, detta som resultat av arbetets utformning, den 

sociala miljön och belöningens design. 

 

Inre motivation är individens självintresse för arbetet medan yttre motivation är strävan efter 

belöningar eller dylikt som kommer från att ha uppnått ett visst resultat (Amabile, 1993). Det 

resulterar i att olika effekter kan uppstå beroende på vilken motivation som styr individen. Det 

finns en diskussion om relationen mellan inre och yttre motivation, vissa säger att de tar ut 

varandra medan andra säger att de kan byggas på varandra. Amabile kom fram till att inre och 

yttre motivation tillsammans kan öka motivationen hos individen. Det kan dock resultera i att 

den yttre motivationen tränger undan den inre motivationen, vilket leder till att en individ 

känner sig kontrollerad eller tvingad till uppgiften (ibid.). 

 

I en undersökning utförd av Institute of Leadership & Management (2013) visades att det som 

var viktigast för en anställd var att de trivs med vad de gör och på andra plats kom lönen för 

arbetet. Bland de fem främsta faktorerna var lönen den enda yttre motivationsfaktorn, 

resterande fyra var inre motivationsfaktorer. Detta indikerar på att det bästa sättet för att öka 

motivationen hos sina anställda är genom att öka deras inre motivation (ibid.). 

 

Organisationer måste, innan de implementerar ett belöningssystem, fundera hur de vill att 

belöningen ska motivera arbetstagarna (Cacioppe, 1999). Om ledningen vill att belöningen ska 

ge incitament att samarbeta i grupp kan ett kollektivt belöningssystem vara ett alternativ (ibid.). 

Kerrin och Oliver (2002) beskriver att det finns olika sätt att belöna en grupp, exempelvis kan 

individer i gruppen belönas när ett mål är uppnått. Detta exempel passar sig när gruppen arbetar 

individuellt men att slutprodukten/tjänsten sammanställs. Ett annat alternativt är att hela 

gruppen kan belönas vilket är passande då hela gruppen samspelar. Det finns dock negativa 

konsekvenser av kollektiva belöningssystem, exempelvis kan motivationen hos individen 

minska då denne inte ser värdet av sin del i arbetet. Ett annat problem kan vara att konkurrens 

mellan arbetsgrupper inom organisationen skapas (ibid.). 

 

Ett individuellt belöningssystem har sina för- och nackdelar (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 

237-238). Författarna menar att grundtanken med individuella belöningar är att arbetstagaren 

får incitament att förbättra och effektivisera den individuella arbetsinsatsen. De nackdelar som 

kan uppkomma är ökad konkurrens mellan arbetstagarna samt att samarbeten mellan individer 

minskar (ibid.). 

 

När ett företag väljer belöningssystem måste de även veta om belöningen är till för att nå 

kortsiktiga eller långsiktiga mål. Långsiktiga mål är exempelvis företagets vision, för att nå 

dessa krävs oftast långsiktiga och mer hållbara belöningssystem för att få personalen att arbeta 

mot dessa mål (Gospic, 2012). Exempel på ett långsiktigt belöningssystem kan vara optioner 

där den anställde får rätten att köpa ett antal aktier till ett överenskommet pris vid en bestämd 

tidpunkt i framtiden. Fördelen med detta belöningssystem är att den anställde siktar mer på 

företagets långsiktiga men även kortsiktiga prestation (Anthony et al., 2014, s. 424). 

 

Kortsiktiga belöningssystem ska ge incitament att uppnå organisationens övergripande mål, 

vanligtvis under ett räkenskapsår (Anthony et al., 2014, s. 423-424). Ett kortsiktigt 
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belöningssystem kan exempelvis vara att man får ut en viss procent av vinsten det 

räkenskapsåret. Detta ökar den anställdes incitament att hjälpa företaget att nå målen för det 

året, nackdelen kan bli att den anställde inte ser de långsiktiga målen med företaget (ibid.). 

Healy (1985) anser att kortsiktiga belöningssystem ger incitament till att manipulera resultat 

för att erhålla bonus medan Holthausen, Larcker och Sloan (1995) anser att samband mellan 

manipulation och kortsiktig belöning inte finns. 

2.2.1 Finansiella styrverktyg 
 

Det belöningssystem som är mest känt hos allmänheten är de finansiella belöningarna då dessa 

uppmärksammas mer, exempelvis bonusar som delas ut till högt uppsatta chefer. Det finns 

delade meningar om huruvida finansiella belöningar är positivt eller negativt för organisationen 

(de Waal & Jansen, 2013). Samtidigt som det påstås att belöningar i finansiell form ökar 

produktiviteten i organisationen, påstås det även att finansiella belöningar snarare leder till 

kontraproduktivitet. De Waal och Jansen kom i sin undersökning fram till att belöningar i 

finansiell form varken har en positiv eller negativ påverkan på företaget, detta då flertalet 

anställda anser att det är normalt att belönas med finansiella belöningar. 

 

Den populäraste ersättningsformen är ersättning i monetär form (Cappelli, 2000). Företag 

försöker låsa dess anställda med hjälp av pengar, nackdelen med en sådan belöning är att det 

lätt kan imiteras av konkurrenter. Det finns dock långsiktiga belöningssystem som kan göra att 

en arbetstagare får incitament att stanna längre i organisationen. Det är även möjligt att ge 

monetär ersättning baserat på kunskap istället för prestationer, detta medför att personer som 

innehar viktiga kompetenser väljer att stanna i organisationen (ibid.). 

 

Finansiella belöningar kan öka den yttre motivationen (Amabile, 1993). Shepherd och 

DeTienne (2005) argumenterar om finansiella belöningar och dess incitament till motivation. 

Motivationen, innovationen och effektiviteten hos en medarbetare kan öka med hjälp av 

finansiella belöningar alternativt löftet om en finansiell belöning i framtiden. Författarna menar 

dock att individen måste ha kunskapen för att lösa uppgiften, om inte kommer den finansiella 

belöningen inte att hjälpa, trots hög motivation hos individen (ibid.). 

 

Det finns flertalet finansiella belöningar som en organisation kan använda för att motivera 

arbetstagarna. Exempel är grundlön, övertidsersättning, bonus, provision, aktier, framtida 

vinstutdelning, aktieoptioner, kontanter, rabatter och måltidsersättning, dessa kan styra och 

motivera arbetstagaren (Gatu, 2006). 

2.2.2 Icke-finansiella styrverktyg 
 

Det är mindre vanligt att höra om icke-finansiella belöningar, då dessa förmåner inte syns i 

redovisningen. Icke-finansiella belöningar innebär att belöningen inte är utformad i kontanta 

medel, dock kan belöningen innebära ett finansiellt värde för mottagaren (Silverman & Reilly, 

2005). Vidare ökar icke-finansiella styrverktyg den inre motivationen (ibid.). I en undersökning 

visade det sig att ett arbete fick mycket större attraktivitet om icke-finansiella belöningar 

utdelades jämfört med om man inte gjorde det (Schlechter et al., 2015). 

 

En möjlighet att styra med icke-finansiella belöningar är att organisationen designar arbetet så 

det är attraktivt, exempelvis intressanta arbetsuppgifter (Cappelli, 2000). Det finns även 

möjlighet att anpassa arbetsplatsen så att en individ har delade arbetsuppgifter medan en annan 

individ arbetar fullt ut med ett visst arbete, detta för att attrahera olika individer (ibid.). 
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Sociala band kan skapa långsiktig relation mellan arbetstagare och arbetsgivare (Cappelli, 

2000). Med detta menas att företagslojalitet inte är primär utan lojalitet till arbetskamrater. Att 

exempelvis utföra arbetet i grupp kan göra att arbetstagaren får incitament att stanna då dess 

sociala umgänge finns på arbetet (ibid.). 

 

En del av icke-finansiella belöningar är icke-finansiell uppmuntran som innebär att chefer och 

medarbetare identifierar arbetstagarens insats eller kunskap och visar uppskattning (Silverman 

& Reilly, 2005). Fyra mått kan beskriva denna uppmuntran; formell, informell, offentlig och 

privat. Den offentliga och formella uppmuntran kan vara att en individ blir tilldelad månadens 

medarbetare medan den privata formella uppmuntran kan vara ett brev eller meddelande från 

chefen. En offentlig informell uppmuntran kan vara att individen blir bekräftad inom gruppen 

medan en privat informell uppmuntran kan vara så enkelt som att få ett tack. Fördelar som 

uppstår är att arbetstagaren uppför sig på ett önskvärt sätt för organisationen när den blir sedd 

och hörd. Detta kan i sin tur medföra att kollegor imiterar det önskvärda beteendet för att även 

dem få uppskattning. Vidare är även icke-finansiell uppmuntran kostnadseffektivt och ger 

individerna en direkt belöning (ibid.). 

 

Anthony et al. (2014, s. 424-425) uppger att arbetsuppgifter, miljö och arbetskamrater är 

faktorer som påverkar den icke-finansiella belöningen. Fler exempel är flexibel arbetstid, 

möjlighet att arbeta hemifrån, utbildning och utveckling, växlande och intressanta 

arbetsuppgifter, möjlighet till befordran, titel, förtroende, ansvar, företagskultur, delaktighet, 

anställningsgarantier och träningsmöjligheter (Gatu, 2006). 

2.3 Generationer 
 

För att kunna styra de generationer som finns på arbetsmarknaden på bästa sätt bör 

organisationer veta och förstå dess generella egenskaper (Yu & Miller, 2005). Nedan beskrivs 

nyckelegenskaper hos de två generationerna Baby boomers och Generation Y. Dessa två 

generationer är relevanta då Baby boomers har dominerat arbetsmarknaden men är på väg att 

lämna och Generation Y är på väg in på arbetsmarknaden. Företag bör därför veta om den yngre 

generationen motiveras annorlunda jämfört med Baby boomers för att skapa rätt styreffekt av 

belöningarna. 

2.3.1 Faktorer som motiverar Baby boomers 
 

Baby boomers är födda mellan 1945-1964, dessa har eller är på väg att lämna arbetslivet (Yu 

& Miller, 2005; Wong et al., 2008). Baby boomers beskrivs ofta som optimistiska, idealistiska 

och drivna (Glass, 2007; Wong et al., 2008). Glass påstår att en orsak till detta kan vara att de 

växte upp under efterkrigstiden samt under kvinnofrigörelsetiden när feminismen växte fram. 

Baby boomers upplevs ha svårt för förändringar och ny teknologi, däremot anser de själva att 

dem är öppna för både förändringar och ny teknologi, så länge de kan se nyttan (Glass, 2007; 

Yu & Miller, 2005). 

 

Baby boomers är den enda av de tre nuvarande generationerna på arbetsmarknaden som lever 

för att jobba, är nöjda med sitt arbete och sin arbetsplats samt värderar en trygg anställning (de 

Waal et al., 2017; Jorgensen, 2003). Detta är något som Yu och Miller (2005) stärker ytterligare 

då dem påstår att Baby boomers vill ha en stabil arbetsplats och arbetar hårt. Generationen vill 

att jobbet ska kännas viktigt, de visar respekt för hierarki och auktoritet samt tycker att tydliga 

roller är av betydelse (de Waal et al., 2017; Yu & Miller, 2005). Baby boomers visar stor 

lojalitet till sin organisation och vill helst stanna kvar på arbetsplatsen (Yu & Miller, 2005; de 
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Waal et al., 2017; Jorgensen, 2003). Generationen vill skapa en bra arbetsmiljö och söker en 

samhörighet på arbetsplatsen (de Waal et al., 2017). 

 

Baby boomers är väldigt självcentrerade, tycker om att utvecklas och lära sig nya saker 

(Fishman, 2016). Däremot argumenterar Yu och Miller (2005) att Baby boomers behöver 

uppmuntras för att ta vara på utbildningsmöjligheter. Vidare påstås det att Baby boomers 

arbetsetik är utstående jämfört med andra generationer, de är väldigt flitiga och motiverade 

(Fishman, 2016; Yu & Miller, 2005). Baby boomers är väldigt upptagna då de har barnbarn, 

åldrande föräldrar och sig själva att ta hand om (Fishman, 2016). Individer som tillhör denna 

generation vill därför att arbetsmiljön ska vara flexibel och många kan därför uppskatta 

möjligheten att arbeta hemifrån (ibid.). Detta indikerar att Baby boomers motiveras av icke-

finansiella belöningar, däremot finns det de som argumenterar för att denna generation föredrar 

att få monetär ersättning (Yu och Miller, 2005; Glass, 2007). Glass menar att Baby boomers 

motiveras av finansiellt inflöde så som lön, men inte finansiella belöningar i form av aktier eller 

optioner. En anledning kan vara att Baby boomers inte har tid att följa aktiemarknaden (ibid.). 

 

En generell egenskap tycks vara att Baby boomers föredrar icke-finansiella belöningar, detta 

grundar sig i att fritid värderas högt då flertalet uppskattar tid med familj och vänner. Vi tror 

även att individer som tillhör denna generation inte strävar efter högre status i form av styrande 

roller, detta kan grunda sig i att individerna är i slutet av karriären och önskar nedtrappning i 

arbetslivet. Det finns dock indikationer på att Baby boomers föredrar monetär ersättning, detta 

tror vi kan grundas i att dem är på väg att gå i pension och är oroliga för hur framtiden utan 

arbetsinkomsten kommer se ut. 

2.3.2 Faktorer som motiverar Generation Y 
 

Generation Y är födda mellan 1982 och 2000, och har, eller är på väg, att ta klivet in på 

arbetsmarknaden (Wong et al., 2008; Fishman, 2016). Teknologi har varit en del av denna 

generations uppväxt, de anses vara bekväma med förändringar och anser inte att en trygg 

anställning är av största vikt (Glass, 2007; Jorgensen, 2003; Wong et al., 2008). Både Jorgensen 

och Glass påstår att Generation Y visar stor självsäkerhet men enligt Glass vill dem ändå ha 

mycket feedback och detaljstyrning för att utföra uppgifter på bästa sätt. Detta kan bero på att 

denna generation har haft väldigt involverade föräldrar som styrt och tagit hand om dem under 

hela uppväxten (Glass, 2007). 

 

De Waal et al. (2017) påstår att denna generation värderar frihet högt och anser att fritid är 

viktigt. Individer tillhörande denna generation vill ha ett arbete som de själva finner intressant. 

Makt är inte något som motiverar den yngre generationen, däremot är en tydlig struktur på 

arbetsplatsen viktig (ibid.). Det finns de som argumenterar att Generation Y vill vara ledare och 

är otåliga då de vill nå den rollen väldigt fort även om det kanske inte är rimligt (Fishman, 2016; 

Eisner, 2005). Generationen vill hela tiden lära sig nya saker och det gärna av andra, de tycker 

om att göra flera saker samtidigt (de Waal et al., 2017; Wong et al., 2008; Eisner, 2005). Till 

skillnad från Baby boomers är Generation Y inte lojal mot själva organisationen utan snarare 

mot en produkt eller en idé (de Waal et al., 2017). Generation Y karakteriseras som lagspelare, 

de tycker om att skapa nya meningsfulla kontakter och motiveras av arbetsplatser som präglas 

av stark sammanhållning (de Waal et al., 2017; Wong et al., 2008). 

 

Generation Y vill göra förändringar, de är väldigt måna om andra och miljön. Det innebär att 

denna generation vill ha ett jobb med ett tydligt syfte, de vill gärna hjälpa andra (Fishman, 2016; 

Eisner, 2005). Generation Y är väldigt bra på att arbeta i grupp då de har växt upp med och 
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blivit belönade för samarbete (Fishman, 2016; Wong et al., 2008). En av de större 

förändringarna som uppkommit under Generation Y’s tid är att kvinnorna har tagit en betydligt 

större roll i arbetslivet (Fishman, 2016). 

 

Generella egenskaper som utmärker Generation Y tycks vara att individerna behöver mer stöd 

och feedback. Vi tolkar att generationen uppskattar grupparbeten och detta anser vi kan bero på 

att risken för individuella felaktigheter kan minska. Individerna anser även att fritid är viktigt, 

vilket kan uppfattas som att dessa styrs bäst med hjälp av icke-finansiella belöningar. Samtidigt 

vill denna generation ofta få en ledarroll vilket i sin tur kan grunda sig i att generationen vill ha 

finansiella belöningar. En ytterligare aspekt är att individerna ofta har höga studieskulder vilket 

kan vara en indikation för att finansiella belöningar kan vara viktigt. På grund av spridningen 

inom generationen kan vi inte tyda en generell egenskap i fråga om vilket styrverktyg som 

föredras. 

2.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

En organisation kan påverka beteendet och agerandet hos sin personal genom styrning. 

(Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 390-391). Syftet med styrning är ökad lönsamhet, om människor 

i en organisation styrs på ett effektivt sätt ökar chanserna till att syftet uppnås (Brunsson, 2005, 

s. 22-27). I humankapitalintensiva organisationer är personalen dess hörnstenar och kan vara 

lönsamma för företaget (Campbell et al., 2011). För att en individ ska prestera och vilja stanna 

kvar på arbetsplatsen måste denne vara motiverad (Chiang & Britch, 2012). För att öka 

motivationen kan organisationer använda sig av olika styrverktyg, exempelvis ett 

belöningssystem (Institute of Leadership & Management, 2013). 

 

Ett belöningssystem bör utformas utifrån organisationens strategier och mål men även utifrån 

de olika individernas motivation för att kunna få ut den önskade effekten av belöningen. 

Belöningarna kan ha olika utformningar och den vanligaste formen är finansiella belöningar 

(Cappelli, 2000). Capelli argumenterar dock att företag som endast använder sig av finansiella 

belöningar ökar risken att arbetstagaren byter arbetsplats eftersom denna belöningsform är lätt 

att imitera, det är därför viktigt att även använda sig av icke-finansiella belöningar. Då alla 

individer har olika preferenser bör organisationen veta hur de ska styra hela sin personal för att 

kunna uppnå de uppsatta målen för organisationen (Yu & Miller, 2005). Idag finns tre 

identifierade generationer på arbetsmarknaden, dessa har olika generella egenskaper, 

värderingar samt styrs och motiveras på olika sätt (ibid.). I denna studie riktar vi in oss på Baby 

boomers som har arbetat under längst tid och Generation Y som har arbetat kortast tid. 

2.5 Teser 
 

För att kunna uppfylla vårt syfte, med hjälp av den litteratur vi behandlat, har vi ställt upp fyra 

teser. Vi har valt dessa fyra teser för att se om respektive generations generella egenskaper, 

utifrån tidigare studier, stämmer överens med verkligheten. Vidare är förhoppningen att dessa 

teser bidrar till en god analys av empirin. 

 

Den första tesen är uppställd eftersom forskning pekar mot att Baby boomers uppskattar tid 

med familjen mer än monetär ersättning. Vår generella uppfattning är därför att individer 

tillhörande Baby boomers, till största del, motiveras av icke-finansiella belöningar. 

 

Tes 1: I humankapitalintensiva organisationer motiveras och styrs Baby boomers bäst med hjälp 

av icke-finansiella belöningar. 
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Det finns dock indikationer i litteraturen att Baby boomers föredrar monetär ersättning. En 

möjlig förklaring kan vara att de närmar sig pensionen och är oroliga för den ekonomiska 

aspekten. 

 

Tes 2: I humankapitalintensiva organisationer motiveras och styrs Baby boomers bäst med hjälp 

av finansiella belöningar. 

 

I den insamlade litteraturen har vi sett att det inte finns något generellt beteende som hänför sig 

till Generation Y. En tes är framtagen eftersom Generation Y verkar uppskatta monetär 

ersättning. Detta grundar sig i stora studieskulder samt viljan att inneha en ledarroll. Vi antar 

också att monetär ersättning motiverar denna generation då stora delar av generationen har eller 

är på väg att exempelvis köpa hus och/eller bilda familj och därmed är beroende av monetärt 

inflöde. 

 

Tes 3: I humankapitalintensiva organisationer motiveras och styrs Generation Y bäst med hjälp 

av finansiella belöningar. 

 

Den sista tesen i studien är uppställd då Generation Y även tenderar att uppskatta icke-

finansiella belöningar. Detta eftersom tidigare forskning pekar mot att individerna verkar 

uppskatta fritid högre än finansiell ersättning. 

 

Tes 4: I humankapitalintensiva organisationer motiveras och styrs Generation Y bäst med hjälp 

av icke-finansiella belöningar.  
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3 METOD 
 

I detta avsnitt presenteras vilken metod som har använts i studien för att uppfylla syftet och 

testa de uppställda teserna. 

3.1 Undersökningsstrategi 
 

Denna studie är byggd på deduktiv teori då förhållandet mellan befintliga teorier och praktik 

studeras. Det innebär att jämförelsen görs mellan de valda teorierna och den insamlade empirin 

(Patel & Davidson, 2011, s. 23). Denna studie är bland annat byggd på tidigare forskning om 

styrning, belöningssystem och generationer samt insamlad primärdata. 

 

Ambitionen var att se om det finns olika uppfattningar hos generationerna gällande 

belöningssystem samt vilka dessa uppfattningar är. Vi ville gå in på djupet för att förstå 

anledningarna till de eventuella skillnaderna mellan generationerna. Fallstudier valdes därför 

som design för insamlingen av empirin. 

3.1.1 Vetenskapligt synsätt 
 

Vi valde att bygga studien på ett aktörssynsätt eftersom vi ville fånga aktörernas egna sociala 

verklighet och vad just denne uppfattar (Bryman, 1997, s. 89-99; Norén, 1995, s. 12, 67-68). 

Aktören befinner sig i en social konstruktion och har en subjektiv åsikt. Då vi ville se aktörernas 

uppfattningar i detta nu, i den ålder och miljö som aktören befinner sig, var aktörssynsättet mest 

lämpad för vår studie (ibid.). 

3.1.2 Forskningsansats 
 

Studien har en kvalitativ ansats då syftet med studien är att beskriva synen på belöningar i en 

humankapitalintensiv organisation. Vi jämför även om synen skiljer sig åt hos de olika 

generationerna och vad som påverkar detta. Vidare önskas möjlighet till utveckling av åsikter 

och uppfattningar hos aktörerna, detta för att få en ännu djupare förståelse (Patel & Davidson, 

2011, s 77-82). Eftersom vi ville ha svar på vad, hur och varför en aktör uppfattar saker och 

ting på ett visst sätt var intervjuer det mest lämpade alternativet. Vi ville komma åt aktörens 

uppfattningar och komma in på djupet varför personen uppfattar saker på just det sättet, detta 

är varför vi valde en kvalitativ ansats. 

3.2 Urval och avgränsningar 
 

Vi har valt att inrikta studien mot humankapitalintensiva organisationer med en begränsning till 

finansbranschen där tjänster erbjuds till marknaden och kunskap och kompetens hos den 

anställde är en viktig del. Eftersom belöningssystem är uppbyggda för att motivera personalen 

samt öka produktiviteten i organisationen begränsades studien till anställda utan 

personalansvar. Vidare begränsades även studien till rådgivare då dessa använder sin kunskap 

i kundmötet samt geografisk begränsning till Luleå för att få kvalitet i insamlingen av 

primärdata. Kriterier för urvalet var att bankerna som valdes ut använder belöningssystem som 

styrverktyg till sina anställda samt att arbetsplatsens medarbetare var av varierande ålder då vi 

ämnade se skillnader mellan generationer.  
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3.2.1 Presentation av fallföretag 
 

Humankapitalintensiva företag innebär att ett ämnesområde är centralt och personalen har hög 

kompetens inom (Greve, 2009, s. 350-351). Några exempel kan vara advokatbyråer, 

revisionsbolag samt banker (ibid.). Vi har valt att fokusera på banksektorn då den finansiella 

tjänstesektorn och banker har stor betydelse för både samhällsekonomin samt privat- och 

företagskunder. Detta eftersom det skapas möjligheter genom finansiering, inlåning av kapital 

samt betalningslösningar som banker erbjuder (Svenska bankföreningen, 2014). Enligt 

Konkurrensverket (2013) utgör banker en stor del av samhällsekonomin och därför är det viktigt 

att de är stabila och effektiva på marknaden och på så sätt stärka förtroendet till kunderna. 

Flertalet av de svenska bankerna har en så kallad relationsmodell där vikten ligger på att skapa 

en långsiktig relation med kunden. Genom en långsiktig relation mellan kunden och banken 

med dess personal kan högre kundnöjdhet samt ökad lönsamhet uppnås. Detta visar på vikten 

av humankapital inom bankbranschen (ibid.). 

 

Det fanns 115 banker med tillstånd att bedriva bankverksamhet i slutet av 2015 och antalet har 

stått relativt still de senaste 15 åren. Det finns fyra storbanker i landet, Nordea, Handelsbanken, 

Skandinaviska Enskilda Banken (vidare kallad SEB) samt Swedbank (Konkurrensverket, 

2016). Dessa fyra banker är identifierade som övriga systemviktiga institut2 

(Finansinspektionen, [FI], 2015). 

 

Eftersom antalet banker i Sverige är många var en avgränsning nödvändig. Vid val av 

fallföretag valde vi tre av de fyra storbankerna då dessa erbjuder liknande tjänster och produkter 

samt att storleken på bankerna är betydande. Dessa banker erbjuder även personalen någon 

form av belöningssystem samt ett antagande om varierande ålder inom organisationen gjordes, 

vilket är ett kriterium i urvalet. I inledningen av studien var tanken att alla fyra storbanker skulle 

delta men en av dessa hade inte möjlighet och därför begränsades studien till tre storbanker. 

 

Handelsbanken är en fullsortimentsbank som agerar på flertalet geografiska områden med sex 

hemmamarknader i Europa varav 400 kontor finns i Sverige. Organisationen är decentraliserad 

med utgångspunkt att det enskilda kontoret ansvarar för dess kunder. Handelsbanken har som 

mål att ha bättre lönsamhet än genomsnittet på de hemmamarknader de agerar på 

(Handelsbanken, u.å.). Handelsbankens belöningssystem heter Oktogonen och startades 1973. 

När koncernens lönsamhet är högre än de jämförbara konkurrenterna på dess hemmamarknader 

görs avsättning till Oktogonen. Handelsbanken ser detta som ett incitament för medarbetarna 

att göra bättre arbetsinsatser i jämförelse med konkurrenterna, att varje anställd har stor 

fokusering på lönsamhet samt att en långsiktig relation mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 

skapas. Varje medarbetare får lika del av avsättningen, oavsett befattning i organisationen och 

belöningen betalas ut från att arbetstagaren har fyllt 60 år (Handelsbanken, 2016).  

                                            
2 Det kapitalbuffertkrav som följer av identifieringen och som består av kärnprimärkapital ska vara 2 procent på 

gruppnivå 
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SEB är en ledande finansiell koncern som är övertygade om att innovativa företag behövs i 

samhället, dess fokusering ligger därför på företagsaffären. I Danmark, Finland, Norge och 

Tyskland är SEB inriktade på stora företag och finansiella institutioner medan i Sverige, 

Estland, Lettland och Litauen erbjuds finansiella tjänster och rådgivning till privatpersoner samt 

små och medelstora företag (SEB, u.å.). Bonussystemet heter SEB resultatandel och utbetalas 

till alla medarbetare i de flesta länderna. 50 procent av andelarna betalas ut kontant medan 

resterande 50 procent utbetalas i SEB-aktier som skjuts upp i tre år. Bonussystemet bygger på 

att målen på avkastning på eget kapital, kostnadsutveckling samt kundnöjdhet uppfylls. Det 

görs en utvärdering på koncern- och enhetsnivå samt en årlig utvärdering på individnivå (SEB, 

2016). 

 

Swedbank är Sveriges största bank sett till antalet kunder. Swedbanks hemmamarknader är 

Sverige, Estland, Lettland och Litauen men agerar även på andra geografiska områden 

(Swedbank, u.å.). Swedbanks bonussystem kallas Eken och är en rörlig del i den totala 

ersättningen till organisationens anställda. Eken omfattar i princip alla anställda som når 

uppsatta mål och innebär att den anställde får Swedbankaktier som är uppskjutna i 3 år 

(Swedbank, 2016). 

3.2.2 Urval av aktörer 
 

De kriterier som vi ställde upp var att aktören skulle vara tillsvidareanställd i en av de tre 

storbankerna, vara i ett visst åldersspann samt inte ha något personalansvar. Vidare var personer 

från Generation Y tvungna att vara över 18 år för att delta i intervjun. En avgränsning gjordes 

även till att aktören skulle ha befattningen rådgivare inom den berörda banken, detta eftersom 

dessa personer bjuder ut tjänster i form av kunskap till marknaden vilket leder till intäkter för 

organisationen. För att få spridning i den insamlade empirin valde vi att intervjua två personer 

från Handelsbanken, två personer från SEB och på Swedbank valde vi att intervjua fyra 

personer. Anledningen till att flest aktörer var från Swedbank beror på antalet anställda samt 

dess möjlighet att erbjuda tid till studien. För att generera empiri från båda generationerna 

valdes hälften av aktörerna från generationen Baby boomers, född mellan 1945 och 1964 samt 

resterande hälft född mellan 1982 och 1999 för att generera empiri från Generation Y. 

 

Val av aktörer gjordes genom ett icke-sannolikhetsurval. Typen av icke-sannolikhetsurval var 

en blandning av kvoturval och bekvämlighetsurval. Kvoturval innebär att få ett representativt 

stickprov som speglar individer i olika kategorier. I vår studie valdes kvoturval eftersom vi 

önskade ett stickprov som speglar åldersspannet i populationen. Bekvämlighetsurval valdes då 

vi endast har ett antal kriterier som behövde vara uppfyllda, därefter valdes respondenter ut av 

respektive organisation (Bryman & Bell, 2013, s. 204-210). 

3.3 Litteratur och artikelsökning 
 

Vi började med litteraturstudien genom att läsa in oss på det berörda området. Detta för att få 

en större förståelse om belöningssystem och generationer. Genom denna litteraturstudie fann vi 

ett problem och ett forskningsgap uppmärksammades.  
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Litteratur och vetenskapliga artiklar har sökts fram genom Luleå tekniska universitets 

databaser. De databaser som har använts för vetenskapliga artiklar är Emerald journals, 

EbscoHost och Google Scholar. Olika sökord har använts för att hitta relevanta artiklar och 

litteratur. Anledningen till att vi använde olika sökord var för att kunna hitta all den information 

vi behövde för att kunna genomföra vår studie. Vi gick även igenom referenslistor i relevanta 

studier för att hitta vetenskapliga artiklar och litteratur som kunde vara till användning i vår 

studie. 

 

Exempel på sökord är: bonus, generation, baby boomers, generation y, motivation, non-

financial reward, financial reward, reward system, human assets, knowledge, balanced 

scorecard. 

3.4 Datainsamling 
 

Vi har i första hand samlat in empiri byggd på primärdata från de kvalitativa intervjuer som har 

genomförts med två olika generationer. Varför valet föll på intervjuer beror på att studien vill 

ge ökad förståelse om aktörernas uppfattningar (Patel & Davidson, 2011, s. 78). För att 

intervjuerna skulle vara så flexibla som möjligt skedde dem i semistrukturerad form, där vi 

innan intervjun hade sammanställt en intervjuguide, denna återfinns i bilaga 1. Intervjuguiden 

följdes men möjlighet till följdfrågor var möjlig. Intervjuguiden förbereddes innan intervjuerna 

genomfördes och innehöll frågor som gav oss en ökad förståelse om hur belöningar fungerar 

och upplevs mellan generationerna (Bryman & Bell, 2013, s. 475-476, 483-485). 

 

Intervjuerna genomfördes via personliga möten. Vi uppskattade att varje intervju skulle ta 

ungefär 40-50 minuter, vilket det i de flesta fall gjorde. Alla intervjuer spelades in digitalt för 

att sedan transkriberas till textform, detta gjordes för att inte missa viktiga svar samt få med hur 

respondenten svarade. Vi delade upp intervjun på så sätt att en ansvarade för själva 

intervjuprocessen medan den andra ansvarade för inspelning och notering av de viktigaste 

delarna ur intervjun (Bryman & Bell, 2013, s. 489-493). Eftersom ljudfilerna kommer att sparas 

fanns det möjlighet att, i efterhand, lyssna på respondentens svar och djupare analyser kunde 

då göras. 

3.5 Analys av empiri 
 

Efter varje intervju transkriberade och analyserade vi den insamlade empirin direkt, detta för 

att det var nära i minnet och korrekta tolkningar kunde göras (Bryman & Bell, 2013, s. 489-

493). Denna process gjorde vi först enskilt och därefter sammanfattades transkriberingen 

tillsammans. Genom att göra detta kunde vi jämföra våra analyser för att se om något uppfattats 

olika samt se att vi båda fångat helheten av intervjun (Repstad, 2007, s. 127-129). 

 

När transkriberingen och analysen var gjord försökte vi forma mönster i empirin. Vi skapade 

en mall där vi ställde upp ett antal motivationsfaktorer. I mallen ville vi fånga aktörernas syn 

på respektive faktor. Vi valde att dela in faktorerna i hög eller låg motivationsfaktor alternativt 

ingen verkan och detta beroende på vad aktören svarat. De motivationsfaktorer vi ställde upp 

kan ses i tabell 1 nedan.  
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TABELL 1: Motivationsfaktorer 

 

 
 

Genom att dela in aktörernas svar i hög eller låg motivationsfaktor alternativt ingen verkan fick 

vi möjligheten att se om det fanns mönster och generella drag i de två generationernas 

uppfattningar. När detta var gjort analyserade vi de mönster som formats för att sedan jämföra 

dessa mot de uppställda teserna (Repstad, 2007, s. 127-129). 

3.6 Metodproblem 
 

Det fanns problem som vi potentiellt kunde möta under studiens gång. Vi behövde förstå att 

problem kan uppkomma samt veta vilket tillvägagångssätt som skulle användas för att 

minimera de möjliga riskerna. 

 

En av de fyra storbankerna hade inte möjlighet att delta i studien vilket kunde skapa problem, 

vi valde istället att utöka aktörerna från en av de andra bankerna. Då studien inte riktar sig till 

att jämföra organisationer, utan istället ligger aktörernas syn och uppfattningar i fokus, anser vi 

inte att detta var ett problem. På grund av antalet aktörer som deltog i studien anser vi att en 

viss empirisk mättnad är uppnådd. 

 

Ett problem vi kunde möta under själva intervjun var att respondenten inte var villig att svara 

på vissa frågor (Wilson, 2013). För att minska risken för detta fick respondenten möjlighet att 

välja om han eller hon ville uppge namn eller inte, anonymiteten skulle kunna öka möjligheten 

att respondenten vågade svara ärligt på frågorna. Ett annat problem som kunde uppkomma i 

studien var svårigheten att generalisera den insamlade empirin. Detta beror på att antalet aktörer 

som deltog i studien var relativt få men även att studien var begränsad till ett geografiskt 

område. Då banker styr sin personal på relativt liknande sätt ansåg vi att urvalet, trots dess 

storlek, ändå hade en viss relevans. Anledningen till att vi valde åtta aktörer med en avgränsning 

till Luleå var på grund av att avsikten inte var att göra en totalundersökning samt tidsaspekten 

med studien. 

3.6.1 Validitet 
 

Validitet är inte av största vikt i kvalitativa studier då det är svårt att avbilda verkligheten 

(Bryman & Bell, 2013, s. 400-401). Vi har, tros detta, ändå tagit validitet i beaktning för att 

säkerställa att vi mäter det vi avser att mäta (Patel & Davidson, 2011, s. 102-106). Detta gjordes 

genom inspelning av intervjuer för att inte viktiga åsikter och svar hos respondenterna skulle 

missas. Vi har även gjort en testintervju på en bankanställd som inte deltar i studien. Detta för 
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att säkerställa att rätt frågor ställs samt att risken för feltolkningar minskas. Efter testintervjun 

fick vi indikationer på att vissa frågor inte var relevanta och vissa frågor saknades. Vi kunde 

därför anpassa vår intervjuguide och därmed ställa frågor och få med svar på dessa som vi 

behövde använda i studien. Vi ställde frågan om fortsatt kommunikation var möjlig för att få 

svar på eventuella följdfrågor som kunde uppkomma efter att intervjun hade ägt rum. 

 

Validitet lägger stor vikt på att visa verkligheten, då denna studie riktar sig till hur aktören 

uppfattar belöningar kan det vara svårt att avbilda verkligheten. Detta beror på att det är 

aktörens egna sociala verklighet som fångas (Norén, 1995, s. 12, 67-69). Eftersom vi valde att 

bygga studien på ett aktörssynsätt ansåg vi inte att detta var ett problem utan en fördel. 

3.6.2 Reliabilitet 
 

Att en undersökning görs på ett tillförlitligt sätt gör att studien har högre reliabilitet (Trost, 

2010, s.131-135). För att stärka studiens reliabilitet har vi båda varit delaktiga i intervjuerna 

och sedan sammanställt de inspelade materialet var för sig. Vi kunde därefter jämföra svaren 

för att se om något var otydligt eller tolkades annorlunda, detta för att pålitligheten i studien 

skulle öka (Patel & Davidson, 2011, s. 100-106; Bryman & Bell, 2013, s. 400-401). 

 

En möjlig risk var att vi skulle vara subjektiv i vår bedömning, pålitligheten kunde därför 

stärkas genom att vi hade i åtanke att objektivitet är en grundsten i studien och genom att vi 

båda objektivt gick igenom den insamlade empirin. Ytterligare en faktor som kunde påverka 

reliabiliteten är att respondenterna inte kunde vara helt anonyma, detta då vi endast intervjuade 

ett fåtal personer från respektive bank. Detta kunde medföra att respondenten eventuellt valde 

att undvika att svara på vissa frågor. Vi gav dock alla möjlighet att censurera sitt namn samt att 

de frågor som ställdes under intervjun inte var skadliga för företaget eller aktören. Genom detta 

hade vi förhoppningar att respondenten ville svara ärligt på våra frågor. 

3.6.3 Trovärdighet och äkthet 
 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 402-406) finns även begreppen trovärdighet och äkthet inom 

kvalitativa studier. Detta eftersom validitet och reliabilitet handlar om att komma fram till en 

absolut sanning, och i en kvalitativ undersökning är detta inte alltid möjligt då det kan finnas 

flera sanningar av verkligheten (ibid.). 

 

Trovärdighet är uppdelad i fyra delar; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse 

(Bryman & Bell, 2013, s. 402-406). Tillförlitlighet innebär att vi måste utföra studien från de 

regler som finns och att vi har uppfattat respondenternas svar på ett tillförlitligt och korrekt sätt. 

För att stärka tillförlitligheten sammanfattade vi det viktigaste ur samtalet efter varje intervju, 

detta för att respondenten skulle ha en möjlighet att korrigera felaktiga uppfattningar. Med 

överförbarhet menar Bryman och Bell att de svar som uppkommer från datainsamlingen ska 

vara överförbara även om intervjuerna görs i en annan miljö. Eftersom att bankerna styrs på 

liknande sätt över hela landet ansåg vi att resultaten kan vara överförbara, även om studien görs 

på en annan plats (ibid.). 

 

Pålitlighet innebär att en fullständig redogörelse av alla delar i forskningen görs (Bryman & 

Bell, 2013, s. 402-406). Genom att vi enskilt transkriberade den insamlade empirin och därefter 

jämförde detta kan pålitligheten öka. Den sista delen, bekräftelse, innebär att författarna ska 

minimera riskerna för subjektivitet. Detta är en svårighet vid kvalitativa studier men genom att 

vi hade detta i åtanke under hela processen kan bekräftelsen, trots detta, vara relativt hög. 
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Ytterligare aspekter som kan öka trovärdigheten i studien är att handledare och opponenter har 

läst studien i olika skeden och därefter gett kritik och synpunkter på delar som är otydliga eller 

mindre relevanta. Detta medförde att korrigeringar och förbättringar av studien var möjlig och 

därmed kan trovärdigheten öka (ibid.). 

 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 402-406) har äkthet ett antal kriterier vilka är rättvis bild, 

ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk-, och taktisk autenticitet. Med detta innebär det att 

undersökningen ska ge en rättvisande bild av respondenternas åsikt och mening, 

undersökningen ska ge respondenterna en bättre förståelse för situationen och miljön de verkar 

i samt en bättre bild av hur andra, i samma miljö, upplever saker. Vidare innebär det även 

att undersökningen möjliggör att respondenterna kan, och vet hur de ska göra, för att förändra 

sin situation (ibid.). Genom att studien publiceras kommer alla aktörer, och andra personer, ha 

möjlighet att ta del av den slutsats som dras. Detta innebär att personerna som deltagit i studien 

kommer ges möjlighet att se de resultat som uppkommit och genom detta få en ökad förståelse 

om det finns skillnad mellan generationerna och varför. 

3.7 Presentation av aktörer 
 

Nedan presenteras aktörerna som har deltagit i studien. Vi har valt att censurera namnen då en 

person önskade censur, vi ser inte heller några hinder till att censurera alla namn då detta inte 

ökar relevansen i studien. Vi kommer att redogöra vilken bank respektive aktör arbetar på, detta 

då bankerna har olika belöningssystem och tidsaspekter. 

 

Aktör 1, “B1”, är en Baby boomer född under 50-talet. Personen arbetar på Swedbank och har 

30 års erfarenhet inom bankbranschen. 

 

Aktör 2, “B2”, är en Baby boomer född under 50-talet. Personen arbetar på Swedbank och har 

39 års erfarenhet inom bankbranschen. 

 

Aktör 3, “B3”, är en Baby boomer född under tidigt 60-tal. Personen arbetar på SEB och har 

27 års erfarenhet inom bankbranschen. 

 

Aktör 4, “B4”, är en Baby boomer född under tidigt 60-tal. Personen arbetar på Handelsbanken 

och har 29 års erfarenhet inom bankbranschen. 

 

Aktör 5, “Y1”, är född under sent 80-tal och tillhör Generation Y. Personen arbetar på 

Swedbank och har 7 års erfarenhet inom bankbranschen. 

 

Aktör 6, “Y2”, är född under tidigt 80-tal och tillhör Generation Y. Personen arbetar på 

Swedbank och har 5 års erfarenhet inom bankbranschen. 

 

Aktör 7, “Y3”, är född under sent 80-tal och tillhör Generation Y. Personen arbetar på SEB och 

har 5 års erfarenhet inom bankbranschen. 

 

Aktör 8, “Y4”, är född under mitten av 80-talet och tillhör Generation Y. Personen arbetar på 

Handelsbanken och har 7,5 års erfarenhet inom bankbranschen.  
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4 EMPIRI 
 

I följande avsnitt kommer aktörernas syn på belöningar beskrivas. Detta är insamlat via 

intervjuer och vi kommer att använda citat för att belysa de viktigaste delarna ur samtalen. 

4.1 Baby boomers syn på bankbranschen 
 

De fyra aktörerna från generationen Baby boomers är eniga om att kompetensen är viktig för 

att behålla kunderna i banken. Kompetensen ansågs vara uppdelad i två delar, social- och 

detaljkompetens, där alla aktörerna uppgav att det framförallt är den sociala kompetensen som 

är viktigt eftersom de arbetar i tjänstesektorn där kunderna är av största vikt. Aktör B1 

förklarade vikten av kompetens på detta sätt: 

 

”Det finns en social kompetens som man måste ha för att möta folk överhuvudtaget. 

Det är ganska känsligt att blotta sig med ekonomi och då är det viktigt med social 

kompetens.” 

 

Denna generation är överens om att utvecklingen inom bankbranschen går framåt, speciellt med 

tanke på den digitalisering som sker. Digitaliseringen kommer leda till att fler kunder kan lösa 

mycket själv och att de kunder som väljer att besöka banken har mer komplexa frågor än 

tidigare. Respondenterna upplever dock att efterfrågan på vissa besök inte kommer försvinna 

helt, till exempel vid husköp. Ett exempel som har lyfts fram är när en kund för första gången 

ska låna en större summa, då önskar kunden rådgivning och personliga möten med banken. 

Anledningen kan vara osäkerhet och låg kunskap hos kunden som vill känna trygghet som 

rådgivaren kan erbjuda. Däremot uppger aktören att vid exempelvis höjning av redan 

existerande lån kommer kunderna enklare kunna lösa det hemifrån via internet. Detta kan göra 

att antalet rådgivningstillfällen minskar. 

4.1.1 Finansiella motivationsfaktorer för Baby boomers 
 

Samtliga aktörer upplevde att lönen var viktig, detta eftersom lönen är ett kvitto på prestationen. 

Tre av de fyra aktörerna uppgav att deras lön inte speglade erfarenheten, kunskapen samt 

arbetsinsatsen och är därmed missnöjd med den nuvarande lönen. En av de intervjuade, B1, 

upplevde att lönen var låg: 

 

”Jag tycker jag är värd mer pengar än jag får om jag jämför med andra. Men så 

är det. Det är svårt att vara nöjd.” 

 

Ingen av de tillfrågade skulle kunna tänka sig byta arbetsgivare enbart för lönens skull, detta då 

fler parametrar räknas in. En av aktörerna uppgav att om lönen skulle vara avsevärt mycket 

bättre än nuvarande lön skulle detta kunna påverka valet, men aktören är ändå tydlig med att 

helheten är av stor vikt. En annan aktör menar att ett byte av arbetsplats skulle ta allt för mycket 

kraft och energi och eftersom tiden till pension är så pass kort finns inga incitament att byta 

arbetsgivare i detta skede av livet.  
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Att belönas kollektivt var, enligt denna generation, viktigare än individuella belöningar. Alla 

fyra upplevde att lönen ska vara individuell men att belöningar ska utdelas kollektivt. 

Arbetssättet, på de tre bankerna, är tydligt samarbetsorienterat. Detta menar aktören B3 är en 

stor del av varför belöningarna bör vara kollektiva: 

 

”Kollektiva lösningar eftersom vi jobbar mycket tillsammans och hjälper varandra, 

jag tror nog mer på lagarbete, jag tycker att det är bättre.” 

 

Vidare anser tre av fyra aktörer att kortsiktiga finansiella belöningar är det alternativ som 

motiverar mest. En av aktörerna uppger att ett långsiktigt belöningssystem är bra för att behålla 

medarbetare och att lojaliteten till företaget kan öka, dock anser aktören att kortsiktiga 

belöningar är mer motiverande för dennes del. Aktören från Handelsbanken, som har ett väldigt 

långsiktigt belöningssystem, upplever att detta system endast finns i bakgrunden och ger ingen 

ökad motivation. På Swedbank har man däremot ett mer kortsiktigt belöningssystem där 

aktieutdelning görs var tredje år. Båda respondenterna upplevde det inte som ett problem, men 

inte heller motiverande, att utbetalningen gjordes i denna form. En av respondenterna, B1, 

upplevde dock att motivationen kring belöningssystemets tidsaspekt sänktes då kraven var att 

den anställde måste arbeta kvar under varje treårsperiod för att utbetalningen ska ske: 

 

”Slutar jag så tar dem ju tillbaks den. Då får jag den inte, då har jag helt plötsligt 

inte gjort mig förtjänt av den.” 

 

Alla de tre bankerna använder sig av belöningssystem, dock fungerar dem olika på respektive 

bank. För att arbetstagaren ska tilldelas aktier eller få en utbetalning ur belöningssystemet ska 

vissa mål vara uppfyllda. En av aktörerna från Swedbank upplever att belöningssystemet är för 

komplext och ingen i organisationen har gett en rimlig förklaring till varför lönen inte kan höjas 

istället för att få del av belöningssystemet. Aktören upplever att motivationen skulle öka 

väsentligt av en löneökning istället för utbetalning från bankens belöningssystem. 

 

I Handelsbanken har en avsättning gjorts varje år men under 2016 gjordes ingen avsättning då 

målen inte var uppfyllda. Aktör B4 tydliggjorde att Handelsbanken är väldigt 

kostnadsmedveten och att det är ett gemensamt arbetssätt inom hela organisationen. Detta 

innebär att avsättning till medarbetare görs i stort sett varje år då målen oftast är uppfyllda. Det 

är ingen av aktörerna som upplever att belöningssystemet för respektive organisation ökar 

motivationen. Tre av fyra upplever att belöningssystemet inte ger någon verkan på motivationen 

medan en av dem upplever en låg motivationsökning av belöningssystemet. Den intervjuade 

från Handelsbanken, B4, förklarade varför belöningssystemet inte höjde motivationen: 

 

”För mig har det alltid varit så att Oktogonen finns där i bakgrunden. Det enda jag 

kände är att jag inte behöver pensionsspara själv för den är som en 

pensionsförsäkring. Men att min motivering skulle vara högre för att den finns, 

nej.” 

4.1.2 Icke-finansiella motivationsfaktorer för Baby boomers 
 

Det som genomsyrar hela generationen är att de icke-finansiella belöningarna är av stor vikt, 

speciellt frihet och relationen mellan arbete och fritid. Alla fyra aktörer uppgav att fritid var en 

faktor som var väldigt viktig och möjlighet till mer fritid ökade motivationen markant. Tre av 

de fyra aktörerna har eller är på väg att gå ner i arbetstid. En aktör är på väg att minska 

arbetstiden till 90 % och tror att detta kommer öka motivationen. Aktören uppger att den extra 
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lediga tiden kommer ge utrymme att göra mer privata aktiviteter som i sin tur leder till högre 

motivation när man väl är på arbetsplatsen. På Swedbank förklarade aktörerna att möjlighet till 

deltid finns när man fyllt 58 år, man kan då ta del av något som heter “58 plus”. Med detta 

menas att arbetstagaren arbetar 80 % men får 90 % i lön. Båda aktörerna från Swedbank har 

tagit del av detta och båda upplever att detta ger mycket högre motivation. Aktör B2 uppger: 

 

”Jobbet tar inte så stor del av mina timmar som jag har. Jag är jättenöjd för jag 

värderar min fritid högt.” 

 

Att ha möjlighet till flextid är också en faktor som ökar motivationen för Baby boomers. De 

fyra aktörerna uppger att de inte har flexibel arbetstid men indirekt har flexmöjligheter då 

arbetsgivaren ger dem frihet under ansvar. Alla de tillfrågade uppgav att friheten som 

arbetsgivaren ger ökar dess motivation. Aktör B3 uppgav att motivationen skulle kunna öka 

ytterligare om flexibel arbetstid var möjlig, trots att aktören indirekt har flexibel arbetstid. Totalt 

sett, gällande frihet och fritid, så ser alla fyra Baby boomers positivt på möjlighet till ledig tid. 

Alla fyra har uppgett att de värderar egen tid högre under senare delen av arbetslivet, något som 

aktör B3 belyser: 

 

”Det viktar över till semester och ledig tid ju äldre man blir.” 

 

Utveckling är en del av icke-finansiella belöningar som denna generation inte anser påverka 

motivationen. Alla respondenter uppger att de flesta interna utbildningar redan är gjorda men 

att det finns årliga uppdateringar som måste göras. Alla aktörer uppger att det är viktigt att följa 

med i den dagliga utvecklingen så som förändringar i regelverk och makroekonomiska 

händelser men att utveckling som exempelvis kan ge högre karriärmöjligheter inte är 

motivationshöjande då alla respondenter är nöjd med sin arbetssituation i dagsläget. En aktör 

berättade att den har varit chef i 16 år men själv valt att kliva ner, detta för att få större möjlighet 

till fritid. En annan aktör, B3, förklarade att kunskapsökning inte är aktuell på grund av 

personens ålder och arbetssituation: 

 

”Om jag skulle vara 10 år yngre så skulle kunskapsökning vara bra. I läget jag är 

just nu så spelar det mindre roll för min del.” 

 

Alla aktörer är nöjda med de arbetsuppgifterna de har idag, vilket är rådgivare med bokade 

möten. En av aktörerna på Swedbank, B2, uppger att det inte skulle öka motivationen om 

arbetsuppgifterna var mer spridda, detta eftersom det upplevs stressigt att fokusera på flera 

inriktningar. En annan aktör, B1, uppger att alla kundmöten är olika och därför får man väldigt 

varierande arbetsuppgifter trots att tjänsten är inriktad på en typ av uppgift: 

 

”Vi har ju så många arbetsuppgifter i varje kundmöte. Jag tycker jag har hela 

spektrat. Men man kan inte vara specialist på allt.” 

 

Synen på den sociala biten i arbetet är väldigt varierad hos aktörerna. En av aktörerna uppgav 

att sociala inslag så som after work eller kickoff inte gav någon verkan på motivationen medan 

en annan känner låg motivation av detta. Två personer säger att motivationen ökar när 

arbetsgruppen anordnar aktiviteter utanför arbetet. Detta grundar sig i att dessa personer anser 

att det är av stor vikt att lära känna varandra bättre, även utanför arbetet, och på så sätt bli en 

mer sammansvetsad grupp. En av aktörerna förklarade även att sociala tillställningar är en slags 

uppskattning från arbetsgivarens håll. 
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En annan faktor som är en del av icke-finansiella belöningar är uppskattning. Två av aktörerna 

menar att motivationen höjs om uppskattning fås för prestationer medan två aktörer uppger att 

detta kan öka motivationen, men endast till en liten del. Det som dock flätar samman aktörernas 

syn på uppskattning är att alla tror det är viktigt och om man inte får någon uppskattning alls 

kan det minska motivationen. Aktör B1 belyser uppskattning på detta sätt: 

 

”Inte så att motivationen ökar nämnvärt men det är ju alltid skönt att få den där 

klappen på axeln så man vet att man har gjort ett bra jobb. Att man syns, alla vill 

väl synas lite.” 

 

Alla aktörer är tydliga med att de försöker ge uppskattning när en kollega har gjort något bra. 

Aktörernas uppfattning är att alla behöver få uppskattning och därför är det viktigt att själv ge 

uppskattning till andra. 

4.2 Generation Y´s syn på bankbranschen 
 

Generation Y, liksom Baby boomers, är eniga och anser att kompetensen är av stor vikt för att 

kunna behålla kunder. Det är viktigt att personalen kan sitt arbete och skapar ett förtroende till 

kunden för att kunna hjälpa denne på bästa sätt. Aktörerna formulerar sig olika men meningen 

är densamma, aktör Y4 valde att förklara kompetensen enligt nedan: 

 

”Personalen gör någonstans företaget och det är personalen som skapar en nöjdhet 

och tillfredsställelse hos kunden. Så utan bra personal så tror jag inte man har 

kunder.” 

 

Meningarna angående vikten av social- och detaljkompetens är däremot delade, en aktör påstår 

att detaljkompetensen är viktigare än den sociala kompetensen, detta då det är viktigt att kunden 

trivs med rådgivaren och vice versa men menar att detaljkompetensen ändå är av större vikt. En 

annan aktör säger att social kompetens är viktigare än detaljkompetens. Personen tror att det är 

viktigare för kunden att komma till en trevlig miljö och få en positiv upplevelse än 

detaljkompetensen hos rådgivaren. 

 

Denna generation tror, precis som Baby boomers, att branschen kommer se annorlunda ut med 

tanke på den digitala utvecklingen. Alla aktörer tror att kunderna som kommer in på kontoret 

inte har vardagliga ärenden som tidigare upptog stor del av tiden, exempelvis betalning av 

räkningar eller överföring. Det kommer istället vara mer komplexa frågor. Aktörerna anger att 

kunderna redan nu har mer komplexa frågor och att de flesta klarar av att lösa de vanligaste 

ärendena själv via internet, applikationer eller med hjälp över telefon. Däremot tror de att vissa 

frågor kommer vara bestående och att kunderna ändå vill ha ett personligt möte med rådgivaren 

vid exempelvis bostadsköp eller större investeringar. En av de tillfrågade, Y3, förklarar det så 

här: 

 

”Säg att du exempelvis vill köpa din första bostad. Då vill du någon gång under 

resan ha ett personligt möte. Det går inte helt att komma ifrån, även om vi försöker. 

Vi har även gjort en prototyp där man kan göra hela resan själv. Men man vill ändå 

träffa någon, så det behovet kommer nog alltid finnas.”  
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4.2.1 Finansiella motivationsfaktorer för Generation Y 
 

Överlag är Generation Y missnöjda med sina löner då de anser sig ta ansvar och risker som inte 

speglas av lönen. De upplever att lönen är viktig eftersom det är anledningen till att man arbetar, 

pengar ger frihet. Det var däremot en av de fyra aktörerna som ändå kände sig relativt nöjd med 

sin lön, detta då personen har ökat lönen genom att byta arbetsgivare utanför banksektorn för 

att sedan återvända till banken. Detta ledde till att aktören fick en högre löneökning än om 

personen skulle ha stannat kvar i banken. Det som framkom under intervjun var att detta inte är 

bra eftersom löneökning och lojalitet bör gå hand i hand. Detta problem belyses även av en 

annan aktör, Y1, som upplever att löneökning inte är möjlig om man inte byter arbetsgivare: 

 

”Inom den här banken är det så att om man byter tjänst inom organisationen så får 

man inte upp lönen för det, även om man tar mer ansvar, vilket jag tycker är ganska 

snedvridet. [..] Om man är duktig rekommenderar chefen en att byta arbetsgivare 

för att få upp lönen.” 

 

Trots missnöjet med lönen är det endast en som kan tänka sig att byta arbetsgivare för att 

möjliggöra högre lön. Aktören lyfte fram att det även är andra aspekter som spelar in men kan 

ändå tänka sig att byta arbetsgivare enbart i syfte att höja lönen. Det tre andra aktörerna tittar 

snarare på helheten som den andra arbetsgivaren erbjuder och inte enbart lönen vid eventuellt 

byte av arbetsgivare. Aktör Y4 förklarar sin syn på detta sätt: 

 

”Man spenderar så mycket tid på sitt jobb så jag skulle inte vilja ha ett högbetalt 

jobb om det är ett arbete som jag verkligen inte tycker om. Då skulle jag välja bort 

det.” 

 

Preferenser för tidsaspekten på belöningarna var också delade i generationen. Två av aktörerna 

ansåg att långsiktiga belöningar var bättre för att hålla dem motiverade längre. De tycker att 

kortsiktiga belöningar kan leda till att man endast är motiverad för stunden. De resterande två 

aktörerna ansåg att belöningarna helst ska vara kortsiktiga. Båda argumenterar att de blir mer 

motiverade här och nu om man har ett mål som går att ta på. Långsiktiga mål blir oftast för 

långa, därför är det svårt att se och bli motiverad av dessa i vardagen. 

 

De tre bankernas belöningssystem är utformat på olika sätt där Handelsbanken har det mest 

långsiktiga. Den aktör som arbetar på Handelsbanken tycker att detta är väldigt långt med tanke 

på att många inte lever till dem är 60 år. Aktören menar samtidigt att det är tveksamt om 

pengarna skulle sparas till pensionen om det betalades ut oftare alternativt vid tidigare ålder 

eller om de skulle användas till att leva här och nu. SEB har däremot en blandning av lång- och 

kortsiktigt belöningssystem då en del är uppskjuten i tre år och en del blir utbetald varje år. Den 

anställde på SEB tycker att detta system är bra, men att tre år kan vara lite för lång tid. Swedbank 

har belöningssystemet Eken, vilket har en tidshorisont på tre år. De två yngre aktörerna från 

Swedbank blir inte motiverade av detta belöningssystem då det är komplicerat och 

utbetalningen är för långt fram i tiden. På detta sätt resonerar aktör Y1: 

 

”Är man ung så känns det som att man byter arbetsplats, det är inte säkert att man 

jobbar kvar i 3 år och då kanske man inte får ta del av Eken.” 

 

Aktörerna är eniga om att individuella belöningar är mest motiverande, dock finns det en aktör 

som tycker att kollektiva belöningar är bra. Aktören menar att lönen bör vara individuell men 

belöningssystemet kan vara kollektivt. Enligt aktörerna bör belöningar vara individuella 
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eftersom det som är väsentligt är vad individen presterar och bör styra vilken belöning man får 

samt hur mycket det uppgår till. Detta styrks av aktör Y2: 

 

”Det är vad jag presterar som är väsentligt. Det är det jag kan påverka.” 

4.2.2 Icke-finansiella motivationsfaktorer för Generation Y 
 

Generellt sett är den viktigaste delen för Generation Y, gällande icke-finansiella belöningar, 

möjligheten till utveckling. Alla aktörer uppger att de motiveras av utveckling och 

kompetensökning. Tre av fyra uppger att en aspekt i detta är möjlighet till karriärklättring och 

alla fyra anser att arbetet blir långsamt och monotont om utvecklingen stannar av. Aktör Y3 

förklarar sin upplevelse på detta sätt: 

 

”Jag motiveras väldigt mycket av att utvecklas. Sedan drivs jag av ledaregenskaper 

också. Så nu har jag möjlighet att göra sådana saker och välja sådana banor i 

företaget.” 

 

En av aktörerna, Y2, tycker att utveckling och finansiell belöning bör gå hand i hand. När man 

ökar eller breddar sin kompetens och utvecklas i arbetet, och därmed bidrar mer till 

organisationen, förväntar sig aktören att arbetsgivaren ger belöning för detta. Personen uppgav 

däremot att detta inte är fallet på den berörda arbetsplatsen, vilket aktören anser minskar 

motivationen: 

 

”Om man utvecklas har man ju möjlighet till att bredda sin kompetens och få en 

bättre lön, förhoppningsvis. Men det följer ju sällan.” 

 

Vidare uppger alla fyra aktörerna att arbetsuppgifterna är en stor del av motivationen. Alla 

uppger att arbetsuppgifterna de har idag är varierande och det som alla upplever är att variation 

i arbetet ger möjlighet till ökad kompetens, vilket är en stor motivationsfaktor. En annan viktig 

del är att få uppskattning på arbetsplatsen. Alla fyra aktörer inom generationen har uppgett att 

motivationen ökar när chefer och medarbetare ser samt uppskattar prestationerna de har utfört, 

något som aktör Y2 belyser på detta sätt:  

 

”Då vet man att någon ser att man gör ett bra jobb. Det är ett kvitto på det.” 

 

En aspekt som skiljer sig åt inom generationen är synen på fritid. Två av aktörerna uppger att 

fritid är viktigt medan två inte anser att fritid är av större vikt. Båda respondenterna som har 

uppgett att fritid är av stor vikt har familj och upplever att det är viktigt att ha möjlighet till mer 

semester och flexibla arbetstider, detta för att få mer tid till familjen. Båda aktörerna ger 

förklaringen att man jobbar för att kunna leva och inte lever för att jobba. Dock anser dem att 

lönen också är av stor vikt för att ha råd att göra och uppleva saker med sin familj. Vid frågan 

om vad som motiverar mest, finansiella eller icke-finansiella blev svaret att de önskade en 

kombination. De två som inte uppger att fritid är det viktigaste anser att antalet semesterdagar 

räcker samt att lönen är viktigare, då finansiella inkomster påverkar vardagen.  
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Det sociala i arbetet, exempelvis jobbfester och after work, är generellt sett ingen 

motivationshöjare för Generation Y. Tre av de fyra aktörerna har uppgett att det ger en låg 

motivationsökning medan en uppger att det inte har någon verkan på motivationen. Alla aktörer 

anser dock att det är av vikt att ha gemensamma tillställningar då detta är en del av de mjuka 

parametrarna och ger upphov till bättre gemenskap. En av aktörerna, Y1, förklarar anledningen 

till detta: 

 

”Sociala tillställningar skapar inte jobbmässig motivation, det är mer ett plus. [..] 

Men det är roligt när man känner varandra, det höjer stämningen.” 

4.3 Summering av generationernas syn på motivationsfaktorer 
 

Båda generationerna är eniga om att kompetensen hos personalen är viktigt för att kunna behålla 

kunderna i banken. Den sociala kompetensen anses överlag vara viktigare än detaljkompetens. 

Generationerna är även överens gällande den utveckling som pågår inom bankbranschen, 

särskilt sett till den digitalisering som sker idag. Kundernas besök och frågor kommer att bli, 

och har redan till viss del blivit, allt mer komplexa även om vissa ärenden och rådgivningar 

kommer vara bestående. 

 

Det vi generellt kan se är att alla aktörer från båda generationerna får hög motivation av lön. 

Detta grundar sig i att lönen ses som ett kvitto på individens prestation. Vidare uppger ingen att 

branschens lönesättning eller löneutveckling är motiverande men få skulle välja att byta 

arbetsgivare enbart för lönens skull, detta då fler faktorer räknas in i den totala motivationen. 

Det är ingen aktör som får en hög motivationsökning av respektive banks belöningssystem, 

detta är dock på grund av olika anledningar. Vad aktörerna på Swedbank har uppgett är att 

belöningssystemet är för komplext, på Handelsbanken uppger aktörerna att det är för långsiktigt 

för att motivationen ska öka. På SEB har aktörerna upplevt att belöningssystemet ger en låg 

ekonomisk ersättning och därför ökar inte motivationen väsentligt. 

 

Fritid är en faktor som är tudelad. Detta grundar sig i att hälften av Generation Y och hela den 

äldre generationen upplever en högre motivation när möjlighet till mer fritid genom exempelvis 

flexibel arbetstid, deltid eller fler semesterdagar. Den andra hälften av Generation Y motiveras 

däremot inte lika mycket av fritid då finansiella belöningar är av större vikt. 

 

Den största skillnaden ser vi i motivationsfaktorerna utveckling, möjlighet till befordran samt 

kollektiv eller individuell finansiell belöning. Generation Y motiveras högt av utveckling där 

befordran är en utvidgning. Baby boomers är istället nöjd med sin situation i dagsläget och 

motiveras därför inte av varken utveckling eller befordran. Gällande finansiella belöningar ser 

Baby boomers helst en kollektiv belöning då dem ser arbetet som en laguppgift där alla är en 

bidragande faktor till resultatet. Generation Y föredrar istället individuella belöningar där den 

egna prestationen är i fokus.  
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel kommer den insamlade empirin att analyseras för att se om skillnader finns i de 

två generationernas syn på belöningar. Här reflekterar vi över de samband eller skillnader som 

finns mellan den insamlade empirin och tidigare forskning som presenterades i kapitel 2. Vi 

kommer även ställa generationernas syn på belöningar mot de teser vi angivit i kapitel 2. 

5.1 Motivationsfaktorer för Baby Boomers 
 

Aktörerna i studien uppgav att de motiveras lågt av utveckling. Detta kan bero på att 

utbildningarna som erbjuds på respektive bank redan har genomförts och att aktörernas 

detaljkompetens är hög. En annan aspekt är att utveckling inte är en drivkraft i sig utan snarare 

ett krav från kunder och arbetsgivare. Detta skiljer sig från tidigare forskning som pekar mot 

att Baby boomers motiveras av att utvecklas och lära sig nya saker men att de samtidigt behöver 

uppmuntras till att ta vara på utbildningsmöjligheterna som erbjuds (Fishman, 2016; Yu & 

Miller, 2005).  

 

Aktörerna behöver daglig information och uppdatering för att kunna utföra arbetet väl och 

inneha den kompetens som krävs i kundmötet. Vi uppfattar att detta grundar sig i att den äldre 

generationen vill ge mer plats till de yngre, de vill minska sin arbetsbörda och därmed skapa 

förutsättningar att få mer fritid, något som även visar sig i motivationskraften av fritid. Alla 

aktörer vi har talat med uppger att fritid blir viktigare ju äldre de blir, att få fler lediga timmar 

ger hög motivation. Detta speglar sig i en del av tidigare forskning som säger att Baby boomers 

motiveras av fritid (Fishman, 2016). Däremot finns det forskning som uppger att Baby boomers 

lever för att jobba, vilket inte visas av empirin (Yu & Miller 2005, Jorgensen 2003, de Waal et 

al., 2017). 

 

Vikten av samhörighet och bra arbetsmiljö beskrivs som en hög motivationsfaktor för Baby 

boomers (de Waal et al., 2017). Vi kan däremot inte tyda någon generell åsikt att sociala 

tillställningar på arbetet kan öka motivationen då hälften av de tillfrågade uppgav att det ger 

hög motivation medan hälften förklarade att de gav låg motivation eller ingen verkan. Dock ser 

vi ett samband med de Waal et als. forskning och empirin gällande samhörighet och bra 

arbetsmiljö i ett annat perspektiv. Baby boomers motiveras av kollektiva belöningar, detta då 

dem ser helheten i resultatet och ser att arbetet är en gruppinsats där flera kompetenser 

sammansätts för att nå de mål som är uppsatta. Därmed tycks generationen drivas av att skapa 

en samhörighet och en bra arbetsmiljö (jmf. de Waal et al., 2017). 

 

Befordran är en faktor som inte är aktuell för Baby boomers motivation. Detta grundar sig på 

att aktörerna vill minska arbetsbelastningen och få mer fritid, vilket är i linje med att 

generationen, i allmänhet, är nöjd med sitt arbete och är drivna på den plats de befinner sig (de 

Waal et al., 2017; Jorgensen 2003). 

 

Lönen är en av de viktigaste motivationsfaktorerna för Baby boomers, vilket är i linje med 

tidigare forskning som visar att finansiell ersättning är motivationshöjande (Glass, 2007). Den 

generella uppfattningen är att lönen bör spegla kompetens och lojalitet till organisationen. Att 

belönas med aktier eller optioner är dock inte önskvärt för Baby boomers, detta enligt både 

empirin och Glass forskning. Aktörerna i studien uppger att dess belöningssystem ofta är för 

komplext med för många parametrar. 
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Belöningar kan ges ut på kort- och lång sikt. Den insamlade empirin uppger att generationen 

motiveras mer av en kortsiktig belöning, men samtidigt förstår syftet med en belöning på längre 

sikt. Anledningen till att aktörerna motiveras högre av en kortsiktig belöning är att de ser värdet 

av handlingen i nutid samt att belöningen inte går till spillo om arbetstagaren väljer att avsluta 

anställningen. 

5.1.1 Faktorindelning för Baby boomers 
 

Nedan har vi har gjort en summerad analys av empirin från Baby boomers. Tabellen visar hur 

mycket respektive aktör i generationen motiveras av de uppställda motivationsfaktorerna. 

Motivationen har graderats på en skala som visar om faktorerna har hög, låg eller ingen verkan 

på aktörens motivation. 

 

TABELL 2: Motivationsindelning för Baby boomers 

 

 
 

Det framgår i Tabell 2 att Baby boomers motiveras av fritid och lön, detta då alla aktörer inom 

denna generation har uppgett att motivationen påverkas högt av dessa två faktorer. Ingen av 

aktörerna uppger att utveckling och befordran har stor påverkan på motivationen. Generellt sett 

ser vi även att kortsiktiga belöningar föredras framför långsiktiga samt att kollektiva belöningar 

motiverar mer än individuella. Bankens egna belöningssystem har låg eller ingen verkan på 

motivationen och branschens lönesättning ger generellt sett låg motivationsökning. Vidare har 

arbetsuppgifter en hög motivationsfaktor då alla inom generationen anser det viktigt att få 

arbeta med intressanta uppgifter. Den största skillnaden vi kan se är att Baby boomers, inom 

generationen, motiveras i olika grad gällande sociala aspekter samt uppmuntran. 
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5.2 Motivationsfaktorer för Generation Y 
 

En av de största motivationsfaktorerna vi fick fram i empirin för Generation Y är lönen. 

Generellt sett är alla missnöjda med den lön de har i dagsläget och menar att lönen bör vara ett 

kvitto på prestationen. Om en person gör en prestation förväntas monetär ersättning för det 

arbete personen har lagt ner. Denna ersättning ska komma i individuell form eftersom det är 

personen i fråga som har utfört prestationen. Den generella uppfattningen är att Generation Y 

är individualister och ser, mestadels, till sig själv. Tidigare forskning påstår dock motsatsen, 

Generation Y är lagspelare, duktiga på att arbeta i grupp och önskar sammanhållning (de Waal 

et al., 2017; Wong et al., 2008). 

 

Det går inte att dra en generell slutsats kring tidsaspekten på belöningar. Detta då hälften av 

aktörerna uppger att de motiveras av långsiktiga medan den andra delen uppskattar kortsiktiga 

belöningar. Anledningen till att långsiktiga belöningar motiverar delar av generationen är för 

att belöningar på kort sikt kan leda till att de långsiktiga målen i organisationen försummas. 

Kortsiktiga belöningar uppskattas då relationen mellan belöningen och prestation blir tydligare, 

belöningen blir mer synlig för aktören. Orsaken till att synen skiljer sig åt gällande tidsaspekten 

är individuellt och vi kan därför inte generalisera denna motivationsfaktor. 

 

Utveckling var den, i särklass, högsta icke-finansiella motivationsfaktorn för Generation Y. 

Alla aktörer uppgav att utveckling och kompetensökning skapade motivation på arbetet vilket 

stämmer med tidigare forskningar som säger att generationen vill lära sig saker och uppskattar 

att ha många bollar i luften (de Waal et al., 2017; Wong et al., 2008; Eisner, 2005). Vad som 

dock tycks vara en drivande kraft i detta är möjlighet till befordran, som i sig också har en 

generellt hög motivationskraft. Vi ser att det finns en viss otålighet i generationen, utvecklingen 

ska gå snabbt och därmed även karriärklättringen, som även Fishman (2016) och Eisner (2005) 

påstår. 

 

Fritid är en motivationsfaktor som är svår att generalisera. de Waal et al. (2017) uppger att 

Generation Y värderar fritid högt medan i vår studie värderar delar av aktörerna fritid högt 

medan andra uppgav att finansiella belöningar motiverar mer. Däremot skulle tre av fyra aktörer 

välja semester före högre lön, detta visar att fritid ändå är en relativt hög motivationsfaktor. De 

som uppskattar fritid, till största del, belyser att detta är på grund av att de har bildat familj. 

 

För att öka motivationen hos generationen är uppskattning en faktor som hjälper. Alla aktörer 

har förklarat att genom uppskattning ser arbetsgivaren dess prestationer vilket höjer 

motivationen. Detta är i linje med Glass (2007) forskning som säger att Generation Y behöver 

detaljstyras och få feedback.  
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5.2.1 Faktorindelning för Generation Y 
 

I Tabell 3 nedan presenteras vår analys av motivationsindelningen för de olika faktorerna hos 

Generation Y. Tabellen är uppställd på samma sätt som för Baby boomers. 

 

TABELL 3: Motivationsindelning för Generation Y 

 

 
 

Det vi kan läsa ur Tabell 3 är att hela Generation Y motiveras högt av sina arbetsuppgifter och 

att fortsätta utvecklas. Uppskattning samt lönen är stora motivationsfaktorer medan synen på 

fritid är varierad bland den yngre generationen. Det belöningssystem som finns i respektive 

bank påverkar inte motivationen överhuvudtaget eller till en låg grad, vilket vi även kan se för 

de sociala tillställningarna. Generationen verkar vara överens om att det är individuella 

belöningar som är bäst men de är något splittrade huruvida belöningarna ska vara lång- eller 

kortsiktiga. Branschens lönesättning ger låg motivation hos alla de tillfrågade.  
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5.3 Jämförelse av motivationsfaktorer för Baby boomers och Generation Y 
 

I Tabell 4 har vi summerat motivationsindelningen för båda generationerna. I denna tabell har 

vi förenklat jämförelsen genom att sammanställa alla aktörers motivationsfaktorer i en tabell. 

 

TABELL 4: Summering av motivationsindelning 

 
 

Det vi kan se är att Baby boomers, till störst del, motiveras av icke-finansiella belöningar, där 

fritid är den faktor som utmärker sig. Den finansiella belöningen är också av stor vikt, då lönen 

anses ge hög motivation. Generation Y motiveras däremot till större del av finansiella 

belöningar men delar av icke-finansiella belöningar krävs för att motivera dessa individer. Detta 

innebär att båda generationerna motiveras av lön, däremot ser vi att Generation Y har en högre 

drivkraft av denna faktor eftersom Baby boomers väljer fritid i första hand. Vidare uppskattar 

Baby boomers kollektivet och lagarbete till större del än Generation Y, som motiveras av 

individuella prestationer. 

 

Finansiella belöningar är av stor vikt för båda generationerna. Vad vi kan se är dock att 

respektive banks belöningssystem, som utdelar finansiella belöningar, inte påverkar 

motivationen alternativt ger en låg motivationsökning. Vi ser att skillnaderna i denna faktor 

snarare beror på bankernas olika utformning än skillnader i generationerna. 

 

En stor skillnad ser vi i utveckling som motivationsfaktor där Baby boomers inte drivs av detta 

medan hela Generation Y uppger att utveckling utgör en stor del av motivationen. Detta går 

hand i hand med befordran där Generation Y, generellt sett, ser detta som en motivationsfaktor. 

Däremot anser Baby boomers att befordran inte har någon verkan på aktörernas motivation. 

Arbetsuppgifterna är en hög motivationsfaktor för alla aktörer inom båda generationerna medan 

uppskattningens påverkan på motivationen är varierad. Generation Y behöver uppskattning för 

att känna sig motiverade och detta uppger även hälften från den andra generationen. Resterande 

del av Baby boomers uppger att uppskattning är viktigt, men inte motivationshöjande. 
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De sociala aspekterna är även de splittrade inom Baby boomers där ena hälften anser att 

gemensamma aktiviteter ökar motivationen medan den andra hälften uppger att påverkan på 

motivationen är låg, trots att det är av vikt för arbetsgruppen. Generation Y lyfter denna faktor 

som låg påverkan på motivationen. 

5.4 Analys av skillnader mellan generationerna 
 

Vid ett första intryck kan det tyckas som att generationerna motiveras på liknande sätt, men i 

grund och botten drivs motivationen av olika anledningar som inte är direkt hänförbara till den 

specifika faktorn. Lön skapar hög motivation för Baby boomers, vi menar dock att detta snarare 

grundar sig i en icke-finansiell belöning i form av uppskattning. Aktören vill känna att det man 

bidrar med på arbetsplatsen ska synas i lönekuvertet. Detta kan bero på att lönen ses som en 

sorts uppskattning från arbetsgivaren och att det inte är viljan i sig att ha hög lön som styr 

motivationen. Vi tror att Generation Y, i motsats, motiveras av icke-finansiella belöningar 

eftersom detta kan möjliggöra en ökning av de finansiella belöningarna. Generation Y vill nå 

höga positioner genom befordran, dock verkar motivationsökningen av detta inte ligga i själva 

befordran, istället tror vi att det huvudsakliga skälet är att aktörerna då har möjlighet till en 

löneökning. 

 

Utveckling är en hög motivationsfaktor för Generation Y. Det som däremot bör belysas är att 

generationen förväntar sig monetär ersättning vid utveckling, vilket i sin tur leder oss tillbaka 

till finansiell belöning. Baby Boomers har inget behov av utveckling eller befordran, vilket kan 

bero på att arbetslivet inom en snar framtid kommer ta slut och att generationen inte behöver 

skapa högre status inom organisationen. Vi anser att vikten av utveckling och befordran minskar 

med åren men att aktören är fortsatt lojal mot arbetsgivaren. 

 

Alla aktörer ur den äldre generationen samt delar från den yngre generationen menar att fritid 

är en viktig motivationsfaktor. Vad som dock är intressant är att aktörerna från Baby boomers 

inte har uppgett att den lediga tiden, primärt, spenderas med familjen utan verkar vara av 

självintresse. Vi uppfattar att generationen kräver mer egen tid för att motivationen på arbetet 

ska vara hög. Detta kan grunda sig i att de behöver mer tid att samla energi för att orka med 

arbetsbelastningen. I Generation Y kan vi inte generalisera motivationsfaktorn då det som 

påverkar, till största del, är om aktören påbörjat ett familjeliv eller inte. Bredden på 

generationen har stor påverkan då vi tror att tiden efter tonåren är väldigt varierad mellan 

individer. Det vi däremot har sett är att de som motiveras av fritid inom Generation Y inte gör 

det på grund av självintresse utan för att möjliggöra tid med familjen. 

 

En skillnad som framkommer mellan generationerna är motivationen av belöningar som ges 

kollektivt alternativt individuellt. Det generella draget inom Baby Boomers är att dessa 

individer uppskattar kollektiva belöningar och är positiva mot kollektivet. En orsak till detta 

kan vara att aktörerna inte uppskattar egoism. Vi kan se en skillnad mellan generationerna 

eftersom Generation Y istället vill få belöningen individuellt, vilket troligen grundar sig i att 

andra inte ska kunna påverka individens prestation och därmed individens belöning. 

 

Vidare kan belöningar utdelas på lång- och kort sikt. Här har vi sett att Baby boomers, generellt 

sett, vill få belöningar på kort sikt. Vi uppfattar att generationen lever i nuet eftersom framtiden 

är oviss, detta då möjligheten att ta pension i tidigare ålder finns. Att exempelvis få fler aktier 

eller optioner istället för högre lön är mindre motiverande och anledningen till detta tror vi beror 

på tidshorisonten och ovissheten om tilldelning utfaller. I Generation Y varierar svaren men det 

som är värt att nämna är att aktören på Handelsbanken, som har ett väldigt långsiktigt 
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belöningssystem, uppskattar kortsiktiga belöningar. Detta samtidigt som aktören på SEB, som 

har det mest kortsiktiga belöningssystemet, uppskattar långsiktiga belöningar. Vad vi kan 

uttyda av detta är att generationen gärna vill ha det den inte kan få, vilket kan kopplas ihop med 

Generation Y’s uppväxt där de haft föräldrar som ständigt passat upp sina barn (jmf. Glass, 

2007). Med detta menar vi att generationen, under hela barndomen, har fått som dem vill och 

när så inte är fallet har dessa personer lätt för att uttrycka sitt missnöje. 

 

Generation Y behöver mycket uppskattning för att de ska känna sig motiverade. Vi tror, även 

här, att orsaken till detta kan vara för involverade föräldrar som alltid funnits tillhands och 

uppmuntrat barnen. Baby boomers är delade i frågan där vissa känner att motivationen ökar 

med hjälp av uppskattning, medan andra inte har samma behov. Vi tror dock att muntlig 

uppskattning inte krävs i samma utsträckning då denna generation är trygg på arbetsplatsen. 

5.4.1 Tes 1 
 

I humankapitalintensiva organisationer motiveras och styrs Baby boomers bäst med hjälp av 

icke-finansiella belöningar. 

 

Vi kan med hjälp av den genomförda analysen av empirin påstå att den första tesen, till stor del, 

stämmer överens med aktörernas syn och verklighet. Detta baseras på att fritid skapar hög 

motivation för Baby boomers medan de delar som är finansiella, som ökar motivationen, även 

grundar sig i icke-finansiella motivationsfaktorer. Med detta menar vi att exempelvis lön inte 

grundar sig i att endast få monetär ersättning utan att det då skapas en form av uppskattning 

från arbetsgivarens håll och därmed uppstår motivation hos aktören. 

 

Det vi därför vågar påstå är att Baby boomers motiveras och styrs bäst med hjälp av icke-

finansiella belöningar i humankapitalintensiva organisationer. Med detta ger vi därmed starkt 

stöd för tes 1. 

5.4.2 Tes 2 
 

I humankapitalintensiva organisationer motiveras och styrs Baby boomers bäst med hjälp av 

finansiella belöningar. 

 

Enligt den analys som är gjord ger vi svagt stöd för tes 2. Detta grundar sig i att generationen 

ser pengar som ett kvitto för prestationer och drivs därför av det. Vi tror att monetär ersättning 

i sig ger en viss motivation för alla individer, dock tycker vi oss ana att Baby boomers inte drivs 

fullständigt av pengar utan att det snarare är de mjuka delarna i belöningen som leder till 

motivationsökningen. De vill även ha kollektiva belöningar vilket kan påvisa att 

sammanhållning och lagprestation går före individen och den individuella belöningen, detta 

sänker även stödet för tes 2. 

 

Då Baby boomers, till viss del, motiveras av finansiella belöningar så kan vi inte, med säkerhet, 

gå emot tes 2. Vår bedömning är därmed att tes 2, Baby boomers motiveras och styrs bäst med 

hjälp av finansiella belöningar i humankapitalintensiva organisationer, har svagt stöd.  
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5.4.3 Tes 3 
 

I humankapitalintensiva organisationer motiveras och styrs Generation Y bäst med hjälp av 

finansiella belöningar. 

 

Generation Y motiveras och styrs främst med finansiella belöningar där lön är den primära 

källan, detta enligt vår analys. Vissa icke-finansiella belöningar, så som utveckling och 

befordran, har en grund i de finansiella belöningarna. Aktören vill utvecklas, men denna 

motivationsfaktor grundar sig i förväntningar av ökad finansiell belöning, vilket i sig är 

motivationshöjande. Individer som motiveras av fritid uppger även att finansiella belöningar är 

en hög motivationsfaktor då monetär inkomst skapar frihet. 

 

Vi ser dock att detta inte är hela sanningen då vissa icke-finansiella belöningar krävs för att 

motivera generationen. Därför ger vi, till viss del, stöd för tes 3 som säger att Generation Y 

motiveras och styrs bäst med hjälp av finansiella belöningar. 

5.4.4 Tes 4 
 

I humankapitalintensiva organisationer motiveras och styrs Generation Y bäst med hjälp av 

icke-finansiella belöningar. 

 

Vi tror att generationen behöver icke-finansiella belöningar till viss del, då generationen 

exempelvis behöver uppskattning för att bli motiverade. Vi anser dock att det inte går att dra en 

generell slutsats eftersom motivationen styrs av individens livssituation. Detta kan bero på att 

spannet i generationen är väldigt långt och mycket förändras under perioden efter tonåren. 

 

Den insamlade empirin stärker till viss del litteratur genomgången, där Generation Y motiveras 

av finansiella belöningar, men samtidigt behöver icke-finansiella belöningar. Vi kan påstå att 

finansiella belöningar är av större vikt eftersom vissa icke-finansiella belöningar grundar sig i 

en förväntan av finansiell ersättning. Utifrån detta ger vi visst stöd för tes 4, att Generation Y 

motiveras och styrs bäst med hjälp av icke-finansiella belöningar, men påstår att tes 3 har 

starkare kraft.  
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6 SLUTSATSER 
 

I det avslutande kapitlet kommer studiens övergripande slutsatser att presenteras. Vidare 

kommer även studiens bidrag och förslag till framtida forskning läggas fram. 

6.1 Slutdiskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva Baby boomer och Generation Y´s syn på finansiella och 

icke-finansiella belöningar, jämföra om motivationen skiljer sig åt vid användningen av dessa 

belöningar samt analysera vad eventuella skillnader kan bero på. 

 

Empirin visar att aktörerna tror komplexiteten i branschen kommer öka i framtiden, detta 

indikerar att det är viktigt för organisationen att behålla kunskapen i företaget. För att göra detta 

krävs motiverad personal. Den insamlade empirin visar att både Baby boomers och Generation 

Y motiveras av relativt liknande faktorer, men efter att analysering gjorts har vi insett att detta 

inte är fallet. Baby boomers ser mer positivt på de mjuka parametrarna som är inkluderade i 

både finansiella och icke-finansiella belöningar. Generation Y motiveras däremot högre av 

finansiella belöningar, men de icke-finansiella belöningarna behövs samtidigt för att 

motivationen ska öka. Baby boomers motiveras därför av icke-finansiella belöningar med 

inslag av finansiell ersättning, medan Generation Y behöver en blandning av både finansiella 

och icke-finansiella belöningar för att motiveras. 

 

I linje med vår studie blir vår slutsats att organisationen bör anpassa belöningar efter 

generationer och även skapa valmöjligheter med de belöningar som finns. Detta för att 

individerna befinner sig i olika skeden av livet, trots att de tillhör samma generation. Vidare 

kan löneökning skapa högre motivation för alla aktörer, dock är den bakomliggande orsaken 

olika hos respektive generation. Genom att organisationer anpassar sina belöningar kan 

motivationen öka och företag skapar då större möjligheter att behålla personal och dess 

kunskaper inom organisationen. 

6.2 Studiens bidrag 
 

Tidigare studier är mer inriktade på bankers belöningssystem alternativt de olika 

generationernas allmänna egenskaper. I vår studie fokuserade vi på generationers motivation 

inom humankapitalintensiva organisationer, och detta med inriktning mot bankbranschen. Vi 

har även fokuserat på arbetstagarna som är de som möter kunderna och med sin kunskap skapar 

den huvudsakliga intäktskällan till företaget. 

 

Genom att se på två olika generationers syn på belöningar, bidrar denna studie till en ökad 

förståelse om hur motivation uppstår. Genom att ta tillvara på arbetstagarna och dess kunskap, 

i en humankapitalintensiv organisation, bör arbetsgivaren motivera individer för att de ska 

stanna i organisationen. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Under studien uppmärksammades problemet att generalisera en hel generation då åldersspannet 

är långt. Ett förslag är att göra åldersindelningar med kortare tidsspann istället för att se till en 

hel generation. En annan aspekt kan vara att lyfta in och jämföra Generation X för att se hur 

organisationer kan motivera hela personalstyrkan. 
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Vidare är en rekommendation att göra jämförelser mellan olika banker men även mellan olika 

branscher. Genom att ta in en till bransch kan jämförelsen göras med en bransch där 

humankapital inte är lika viktig. Genom att se till detta kan organisationer uppmärksamma om 

motiverad personal i en humankapitalintensiv organisation är viktigt och till vilken grad. 

6.4 Begränsningar 
 

Att vi begränsade oss till fyra aktörer per generation kan ha lett till ett resultat som inte är 

generellt för hela generationen, studien hade därmed kunnat stärkas genom att ta in ytterligare 

aktörer. Vi begränsade oss även till två generationer för att se extrempunkterna, en aspekt vore 

att dessutom genomföra studien på Generation X för att se hur organisationer kan motivera 

helheten. En annan möjlighet är att bortse från aktörssynsättet och istället utforma studien 

kvantitativt, med detta möjliggörs en bredare studie och fler branscher kan då studeras. 

 

Vi fann under studiens gång, i ett samtal med en av cheferna, att denne tycker belöningarna är 

generösa samt uppfattar att medarbetarna ofta glömmer de belöningar som faktiskt utdelas. 

Därför hade en intressant vinkel varit att jämföra hur chefer och/eller ledning ser på de 

belöningar som delas ut och jämföra med arbetstagarnas uppfattning i respektive generation. 
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BILAGOR 
 

BILAGA 1 - Intervjuguide till aktörerna 
 

Introduktion om oss och vår studie: 

 

Vi går vårt sista år på ekonomie kandidat-programmet med inriktning mot redovisning och 

styrning vid Luleå Tekniska Universitet. Vi skriver nu en C-uppsats som handlar om olika 

generationers uppfattning om belöningssystem och detta med inriktning mot 

humankapitalintensiva företag, det vill säga där personalen är av största vikt. 

 

Innan vi börjar har vi lite formalia att gå igenom: 

• Går det bra att vi spelar in intervjun för att inte missa något? Det är endast vi författare 

som kommer lyssna på den inspelade intervjun i efterhand. 

• Får vi nämna dig vid namn i studien eller önskar du att vi censurerar det? 

• Vi skriver om två olika generationer, Baby boomers och Generation Y. Baby boomers 

är födda mellan åren 1945 och 1964 och Generation Y är födda mellan åren 1982 och 

2000. 

• Vidare skriver vi om finansiella och icke-finansiella belöningar. Finansiella belöningar 

innebär att du som medarbetare får belöning i form av pengar. Detta kan vara bonus, 

aktier, optioner, pensionsavsättningar och lön. Icke-finansiella belöningar är istället 

där du som medarbetare får belöning som inte är i form av pengar, dock kan 

belöningen indirekt vara pengar, exempelvis semesterdagar. Andra exempel kan vara 

friskvårdstimme, uppskattning från chefer och medarbetare, flextid, frihet på 

arbetsplatsen, socialt umgänge så som after work, lunch, kickoff m.m. 

• Om du inte förstår frågan eller har följdfrågor är det bara att fråga under tidens gång. 

 

Bakgrund 

• Vilket år är du född? 

• Hur länge har du jobbat inom bankbranschen? 

 

Kompetens (Humankapital) 

• Anser du att personalens kompetens är viktig för att behålla kunderna? 

o På vilket sätt? 

• Tror du att tjänsterna som finns idag inom bankbranschen kommer förändras på lång 

sikt? 

o Hur tänker du då? 

o Tror du att tjänster som finns idag bytas ut till exempelvis digitala vägar så 

som internet och appar? 

o Tror du att kunderna kommer ha mer komplexa frågor i framtiden? Exempelvis 

om kunderna tar ett lån själv via datorn och därefter får problem? 

• Anser du att din arbetsgivare ger dig rätt verktyg för att öka din kompetens (interna 

utbildningar, kunskapsöverföring m.m.) 

o Vad får du för verktyg för kompetensutveckling? 

o Tycker du att det finns mer att önska i kompetensutvecklingsväg? 

• Motiveras du av att öka och/eller bredda din kunskap eller är du nöjd som det är nu? 

o Varför/varför inte? 

 

Lön 

• Är du nöjd med din nuvarande lön? 



 

 

o Om nej, varför inte? Om ja, vad är det som gör att du är nöjd? 

• Om din kompetens ökar eller breddas, förväntar du dig något från arbetsgivaren, i så 

fall vad? 

• Påverkar lönen ditt val av arbetsgivare? 

o Varför är lönen viktig/inte så viktig? 

o Skulle du kunna byta arbetsgivare för lönens skull? Varför/varför inte? 

• Är du nöjd med branschens lönesättning och löneutveckling över lag? 

o Utveckla varför... 

 

Motivation & belöningssystem 

• Vad gör dig motiverad i ditt arbete? 

• Känner du dig motiverad i ditt arbete idag? 

o Vad är det som gör att du känner dig motiverad/mindre motiverad? 

o Kan du ge något exempel på förändringar från arbetsgivarens sida för att öka 

din motivation? 

• Vet du vilka icke-finansiella förmåner du får? 

o Om du har några, vad är dem? 

o Om nej, är det dålig information om vilka förmåner som finns eller är det att 

du inte själv har tänkt på dem? 

o Är du nöjd med dem? 

o Vad är det som gör att du är nöjd/inte nöjd? 

o Finns det några icke-finansiella förmåner du saknar och skulle vilja ha? 

• Vet du vilka finansiella förmåner du får? 

o Om du har några, vad är dem bortsett från lönen? 

o Om nej, är det dålig information om vilka förmåner som finns eller är det att 

du inte själv har tänkt på dem? 

o Är du nöjd med dem? 

o Vad är det som gör att du är nöjd/inte nöjd? 

o Finns det några finansiella förmåner du saknar och skulle vilja ha? 

• Vet du hur ert belöningssystem fungerar? 

o Om ja, blir du motiverad av ert belöningssystem? Varför/varför inte? 

o Om nej, varför vet du inte hur det fungerar? Varför har du inte tagit reda på 

alternativt fått veta hur det fungerar? 

o Tycker du att tidsaspekten på belöningssystemet påverkar din motivation? 

o Tror du att du motiveras mer om belöningssystemet är kollektivt (alla får lika 

mycket trots olika arbetsuppgifter) eller om det är individuellt (alla får olika 

beroende på exempelvis prestation)? 

• Vet du vilka prestationer du kan göra för att höja dina belöningar, både finansiella och 

icke-finansiella? (Exempelvis få högre bonus/lön/semester) 

o Om ja, hur? 

o Om nej, varför vet du inte det? 

• Vad motiveras du mest av; finansiella eller icke-finansiella belöningar? 

o Vad är anledningen till att det är viktigare för dig? 

• Skulle du bli mer motiverad om belöningarna var individuella eller kollektiva? 

o Varför känner du så? 

• Skulle du bli mer motiverad om belöningarna var kortsiktiga eller långsiktiga? 

o Vad tror du att det beror på? 

• Känner du att din motivation kan öka när du får uppskattning för dina prestationer? 

o Varför/varför inte? 



 

 

o Tycker du att din chef eller kollegor ser dina prestationer? Får du i så fall 

uppskattning? Om inte, hur känns det? 

o Om en kollega gör något bra, ger du då uppskattning till den personen? 

• Känner du att din motivation kan öka när du ser möjlighet till befordran? 

o Om ja, har du ambitioner att klättra i karriären eller beror det på något annat? 

o Om nej, är du nöjd med din position som du har idag eller beror det på något 

annat? 

• Skulle du bli mer motiverad om flextid eller deltid var möjlig? (arbete/fritid) 

o Hur kommer det sig? 

• Om du får välja mellan fler semesterdagar eller högre lön (värdet är detsamma), vad 

väljer du då? 

o Varför påverkar semester/lön dig mer? 

• Skulle du bli mer motiverad om du fick variera dina arbetsuppgifter eller om du hade 

en uppgift som du fokuserar på? (Exempel 50/50 bolån och försäkring eller 100 % 

bolån) 

o Varför blir du mer motiverad av det? 

• Kan din motivation öka om arbetsgruppen anordnar exempelvis jobbfest, kickoff, 

luncher mm? (Socialt) 

o Varför/varför inte? 

o Ser du värdet i en sådan belöning eller är det något du förväntar dig från 

företaget? 

• Tror du att preferenserna mellan dig och de yngre/äldre, angående både finansiella och 

icke-finansiella belöningar, skiljer sig åt? 

o Varför/varför inte? 

o Vad tror du, generellt sett, att yngre uppskattar mest, finansiella eller icke-

finansiella? Utveckla... 

o Vad tror du, generellt sett, att äldre uppskattar mest, finansiella eller icke-

finansiella? Utveckla... 

 

Avslutning 

• Har du något mer du önskar tillägga? 

• Finns det möjlighet till fortsatt kontakt om följdfrågor uppkommer? 

o Ta e-postadress alternativt telefonnummer 

• Sammanfattning av intervjun 


