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SAMMANFATTNING 

 

Generation Y är den generation som just nu är på väg att etablera sig på arbetsmarknaden och 

anses därför vara relevant att undersöka. Studien har undersökt vilka belöningssystem som 

Skatteverket i Luleå använder sig av och vilka som ger störst effekt på arbetstagare inom 

generation Y. Huvudsyftet med studien var att genom en fallstudie av Skatteverket i Luleå 

påvisa chefers upplevelser och erfarenheter av generation Y:s motivatorer samt vilka 

belöningssystem som de anser är mest effektiva för generation Y. Avsikten med studien var att 

skapa en större förståelse för hur organisationer vars mål och vision är samhällsnytta bemöter 

generation Y:s motivatorer med belöningssystem för att skapa bättre prestationer. Studien är 

byggd på generationsteorier och tidigare forskning om generation Y samt belöningssystem. 

Studiens empiriska material är insamlat i form av dokument erhållet från Skatteverket samt 

fyra kvalitativa intervjuer med olika chefer från Skattekontoret i Luleå. En slutsats av studien 

var att chefer upplever att generation Y tenderar att drivas mer av inre motivation och därmed 

är icke-finansiella belöningssystem bättre tillämpade för generation Y. Förslag till vidare 

forskning var att genomföra en liknande studie på den generation som är näst på tur att inträda 

på arbetsmarknaden, det vill säga generation Z. 

 

Nyckelord: Generation Y, Motivation, Belöningssystem, Skatteverket, Chefer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Generation Y is the generation that is currently establishing itself in the labor market. 

This study has therefore investigated the reward systems used within Skatteverket in Luleå and 

ties to understand which system was the most effective in motivating employees within 

Generation Y. The main purpose of the study was to demonstrate, through a case study by the 

Skatteverket in Luleå, the managers’ experiences of Generation Y's motivators and which 

reward systems they consider to be most effective for Generation Y. The intention of the study 

was to create a greater understanding of how public and social welfare organizations’ goals and 

visions align with Generation Y's motivators with reward systems to create better 

performances. The study is based on Generation theories and former research on Generation Y 

and reward systems. The study's empirical material has been collected in the form of documents 

obtained from Skatteverket and four qualitative interviews with various managers from 

Skatteverket in Luleå. One conclusion from the study was that managers experience that 

Generation Y tends to be driven more by internal motivation and therefore non-financial reward 

systems were shown to be more effective. Suggestions for further research are to carry out a 

similar study on the generation that is next to enter the labor market, that is, Generation Z. 

 

Keywords: Generation Y, Motivation, Reward System, Skatteverket, Managers 
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1.0 INTRODUKTION 

Detta kapitlet består av en bakgrund som kommer att introducera studiens ämne samt en 

problemdiskussion som kommer att leda till studiens syfte. 

1.1 Bakgrund 

 

Arbetsmarknaden står i dagsläget inför en generationsförändring där en större del av 

Generation Y (Gen Y), som utgör åldersspannet 1980–1999, börjar ta steget in på 

arbetsmarknaden och etablera sig på riktigt. (Crampton & Hodge, 2009) Undersökningar som 

SCB genomfört visar att etableringsåldern på arbetsmarknaden 2016 var 28 år, vilket innebär 

att Gen Y är mitt i sin etableringsfas och kommer om ett fåtal år utgöra en stor del av 

arbetsstyrkan på arbetsmarknaden. Etableringsålder innebär att 75% av en årskull skall vara i 

arbete (SVD, 2018). De generationer som existerar på arbetsmarknaden idag utöver Gen Y är 

för närvarande en liten del av Baby Boomers (1946–1964) som dessutom är på väg att lämna 

arbetsmarknaden samt generation X (Gen X) (1965–1979) där hela generationen är fullt 

etablerade på arbetsmarknaden och utgör också majoriteten av arbetsstyrkan. Gen Y är den 

generation som för närvarande är mest relevant och intressant för arbetsgivare då denna 

generation är mitt i sitt etablerings stadie (Crampton & Hodge, 2009). Det som kännetecknar 

en generation är en identifierbar grupp människor som är uppfödda under samma tid och delar 

signifikanta händelser som har påverkat deras uppväxt (Wong, Gardiner, Lang, Coulon, 2008). 

Det är dock väldigt viktigt att man har en förståelse för att faktorer som kultur, plats och klass 

spelar in beroende på hur individer inom samma generation uppfattar dessa händelser (Aboim 

& Vasconcelos, 2014).  

 

I tider när det sker förändringar på arbetsmarknaden är det viktigt att hitta relevanta nycklar till 

att utnyttja sitt humankapital på bästa möjliga sätt och därmed behålla sina konkurrensfördelar. 

Därav är det viktigt för en chef att ha effektiva styrmedel som motiverar sin personal till att 

prestera bättre. Enligt Anthony, Govindarajan, Hartman, Kraus och Nilsson, (2014) så skapar 

ett effektivt styrmedel bättre målöverensstämmelse mellan organisationens och personalens 

mål och vision. 

 

Ett av dem mer framstående medlen inom ekonomistyrning är belöningssystem, menar 

Anthony et al. (2014). Enligt Morell (2011) så delar man in belöningssystem i två olika block, 

finansiella belöningssystem samt icke-finansiella belöningssystem. Finansiella 

belöningssystem kan vara monetära belöningar i form av lön och bonusar, men även 

sjukförsäkring samt utdelning av potentiell vinst är exempel på finansiella belöningar. 

Schlechter, Thompson och Bussin (2015) menar på att finansiella belöningar har historiskt sett 

varit den mest traditionella belöningen. Dock så menar författarna att icke-finansiella 

belöningar har på senare tid blivit allt mer vanligare.  
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Exempel på icke-finansiella belöningar är utbildning, utveckling och flexibla arbetstider 

(Schlechter et al., 2015). Medan Peluso, Innocenti, Pilati (2017) även menar på att 

karriärframsteg, en positiv och hjälpande miljö samt få tillgång till en sund relation mellan 

arbetsliv och privatliv är exempel på icke-finansiella belöningssystem. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Yttre förändringar tenderar att ställa organisationer, dess anställda och framförallt chefer inför 

enorma utmaningar till att omvandla och anpassa dagens organisationer till omvärlden. 

Framförallt för att skapa en så hållbar och välmående organisation som möjligt. (Post & Altma, 

1994.) När stora delar av Gen Y börjar etablera sig på arbetsmarknaden kommer denna 

förändring tvinga chefer att på ett eller annat sätt söka en större förståelse och kunskap kring 

Gen Y:s beteendemönster och preferenser. En förståelse för vilka preferenser ens anställda 

besitter så kan det vara en värdefull nyckel till utformningen och användningen av effektiva 

belöningssystem.  

 

Crampton och Hodge (2009) menar på att Gen Y skiljer sig från tidigare generationer utifrån 

vad som starkast motiverar dem. De menar på att etik och samhällsnytta är mer prioriterat av 

Gen Y jämfört med monetära belöningar. Tidigare forskning har visat på att det finns 

identifierbara, välgrundade och synliga skillnader i beteendemönster och preferenser när det 

kommer till Gen Y i förhållande till tidigare generationer (Wong et al., 2008). Detta innebär att 

det finns ett behov av att hantera och styra Gen Y annorlunda än tidigare generationer eftersom 

det är Gen Y som i dagsläget etablerar sig på arbetsmarknaden. I organisationer är det chefens 

huvudsakliga uppdrag att skapa måluppfyllelse genom att använda sig av styrning och dess 

olika styrverktyg (Anthony et. al., 2014). Detta innebär att det är chefer som besitter den 

centrala roll där det är viktigt att förstå och komma till insikt med de skillnader som Gen Y 

utmärker. Det är viktigt för att i slutändan ge en god möjlighet att skapa fulländade och väl 

anpassade styrverktyg. Ett misslyckande av att hantera dessa skillnader kan leda till konflikter 

på arbetsplatsen, ineffektiv kommunikation, låg motivation, sämre produktivitet och sämre 

målöverensstämmelse hos de anställda. (Wong et al., 2008) 

 

Ett av de främsta verktygen som chefer kan använda i styrningssammanhang för att påverka 

den anställdes tankar och handlingar är användningen av incitament likt belöningssystem. Att 

då besitta kunskap om vad som driver och motiverar Gen Y kan vara avgörande och en 

värdefull nyckel för att uppnå högsta möjliga motivation hos en anställd inom Gen Y. Denna 

kunskap kan även vara avgörande för att en chef inte skall ta fel beslut kring vilket incitament 

som skall användas. Beroende på vad som driver en anställd kan ett incitament av fel sort 

minska den anställdes motivation vilket är en allvarlig konsekvens då det bidrar med högre 

kostnader samt sämre prestation från den anställda. (Anthony et. al., 2014) 
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Oavsett vilken generation man tillhör så uppskattar individen någon form av belöning eftersom 

det skapar tillfredsställelse hos individen. Däremot är det av stor betydelse vilken typ av 

belöning som tilldelas individen om målet är att generera hög motivation (Peluso et al., 2017). 

 

Stor andel av tidigare forskning kring generationsutmaningar i organisationer har tenderat att 

lägga fokus på vinstdrivna företag och avsevärt mindre på organisationer vars mål och vision 

är att skapa samhällsnytta. Vetenskapliga artiklar från senare år likt (Rani, Anand, 2016; Yi,  

Ribbens, Fu, Cheng, 2015; Waal, Peters, Broekhuizen, 2017) lägger sin fokus på organisationer 

likt företag där målet är att generera vinst. De generationsutmaningar som uppstår hos 

organisationer vars mål och vision är samhällsnytta är därav mer outforskat och är ett 

kunskapsgap som är större jämfört med vinstdrivna företag. 

 

Myndigheternas roll i Sverige är att dels hålla ordning och reda med hjälp av olika lagar och 

regler men även att hjälpa företag och privatpersoner i deras dagliga liv.  Det innebär att 

myndighetens mål och vision är att skapa samhällsnytta och inte vinst som är det primära målet 

för vinstdrivande företag. Utan myndigheter skulle det demokratiska samhället stå inför stora 

utmaningar och företag såväl som privatpersoner hade fått stora problem. (Skatteverket, 2009) 

 

Den yttre pressen i form av höga krav som finns på myndigheter kommer alltid existera, det 

vill säga att alltid stå till hjälpande hand och leverera det som medborgaren begär. Därav är det 

viktigt för myndigheter att kunna motivera sin personal så att prestationerna ligger i linje med 

vad som förväntas. Kopplat till detta uppstår i dagsläget utmaningar i att hitta relevanta 

belöningssystem som motiverar Gen Y, då de blir allt mer etablerad på arbetsmarknaden. 

Misslyckas myndigheter med att hitta relevanta belöningssystem så sjunker motivationen 

kraftigt hos de anställda. En försämrad motivation leder till sämre prestationer, sämre 

prestationer leder till sämre målöverensstämmelse av myndighetens mål och vision. Anthony 

et al., (2014.) Om myndigheter inte uppnår sina mål blir samhällsnyttan, den nyttan som är en 

central aspekt för Sveriges invånare, försvagad. Detta leder oss till följande forskningsfrågor: 

 

Hur styr chefer i organisationer vars mål och vision är att skapa samhällsnytta och inte vinst 

sina anställda inom Gen Y genom olika belöningssystem?  

 

Vilka belöningssystem anser chefer i dessa typer av organisationer ger störst effekt på Gen Y:s 

prestationer? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att genom en fallstudie av Skatteverket i Luleå påvisa om dess 

chefer upplever att Gen Y utmärker sig mot övriga generationer inom karaktär och motivatorer 

samt vilka belöningssystem som de anser är mest effektiva för Gen Y. Studien vill genom 

aktuell teori om Gen Y och belöningssystem analysera likheter och skillnader mellan chefernas 

upplevelser och erfarenheter i syfte att öka förståelsen för styrning av Gen Y i organisationer 

vars mål och vision är att skapa samhällsnytta. 
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2.0 TEORI 

I figuren nedan illustreras den kedja som visar processen hur utformningen av belöningssystem 

kan påverka Gen Y:s prestation för att i slutändan öka samhällsnyttan. Studien kommer 

fokusera på processens början, det vill säga vilket belöningssystem som blir effektivast för Gen 

Y. Det är den delen av kedjan som kommer utgöra studiens teoretiska referensram. 

Teorikapitlet kommer därav presentera vilka karaktärsdrag Gen Y besitter, dess motivatorer 

och olika typer av belöningssystem för att i slutet av kapitlet återkoppla och demonstrera 

resultatet av den tidigare forskningen. 
 

 

Figur 1: Studiens fokus 1 

2.1 Mannheims Generationsteori 

Karl Mannheims studie The Problem of Generations benämns ofta som en av de mest 

systematiska och välutvecklade studierna som utförts kring fenomenet generationer (Pilcher 

1994).  Mannheims Generationsteori kartlägger och förklarar de aspekter och perspektiv som 

existerar hos individer som är födda och uppvuxna under samma tidsperiod. Teorin lägger 

grunden till varför det existerar skillnader mellan de olika generationernas beteende, 

värderingar och perspektiv på saker och ting.  

 

Teorin menar på att en individs värderingar framförallt grundar sig i större historiska händelser 

som ägt rum någon gång under individens ungdom, där individen varit mer eller mindre 

involverad. Det är dessa större händelser och upplevelser som anses vara de avgörande 

beståndsdelarna för formandet av den gemensamma uppväxtmiljö och kultur som generationer 

formas i. Teorin menar att det är omöjligt för individer inom en generation att förutspå dessa 

händelser på förhand, samt på vilken nivå individerna kommer påverkas och vilka erfarenheter 

de kommer bära med sig från dessa unika händelser (Mannheim, 1952.) Dessutom finns det ett 

antal faktorer som exempelvis kultur, plats och klass som kommer ha inverkan över hur en 

individ uppfattar en stor händelse. Det innebär att konsekvensen av händelsen också kommer 

uppfattas olika beroende på dessa faktorer, därav kan dessa inte ses som homogena (Aboim & 

Vasconcelos, 2014). 
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Mannheim lägger stor vikt i de sociala interaktioner som existerar bland individer som lever 

under samma tidsperiod och menar på att den blir allt mer sammansvetsad och kommer i 

slutändan ha en stor påverkan ur vilket sätt samhället kommer fungera. Den sociala 

interaktionen gör att individerna inom en specifik generation bildar ett starkt band som sedan 

bidrar till att just deras generation är unik i förhållande till övriga generationer. Mannheim 

menar att generationer inte skulle identifieras som ett socialt fenomen utifall att dessa sociala 

interaktioner inte skulle existera. (Mannheim, 1952.)  

 

“Were it not for the existence of social interactions between human beings - Were 

there no definable social structure, no history based on particular sort of 

continuity, the generation would not exist as a social phenomenon: there would be 

merely birth, ageing and death.” (Mannheim, 1952:291). 

 

Mannheims teori är till viss del begränsad då den enligt Vandegrift (2016) inriktar sig till största 

delen på det västerländska perspektivet. Vandegrift menar på att det skulle krävas mer empirisk 

data för att grunda teorin på generationer utanför västvärlden. Vilket innebär att teorin i första 

hand inte kan appliceras som en förklaring till varför det existerar skillnader mellan 

generationer utanför den västerländska världen. Utöver begränsningen så ligger Mannheims 

generationsteori således till stor grund till varför det existerar skillnader i beteende, värderingar 

och perspektiv mellan de olika generationerna ur ett västerländskt perspektiv. 

 

 

2.2 Generationer 

Här kommer det redovisas en kort presentation av de tidigare generationer som finns på 

arbetsmarknaden för att sedan gå in mer på djupet om Gen Y och deras karaktär.  

2.2.1 Baby Boomers  

De individer som är födda mellan 1946–1964 är idag mellan 55–73 år gamla, det innebär att 

de tillhör generationen Baby Boomers (Crampton & Hodge 2009). Större delen av generationen 

har antingen lämnat eller är på väg ut från arbetsmarknaden. Det som kännetecknar baby 

boomers är hur högt de värdesätter trygghet i arbetet. De anses vara en lojal generation som 

tenderar att stanna på i en organisation en längre tid. Baby boomers är dessutom den generation 

vars attityd är att de lever för att arbeta och söker efter hög grad av arbetstillfredsställelse. Baby 

Boomers är inte i behov av regelbunden feedback utan tenderar att främst drivas av finansiella 

belöningar. (Wong et al., 2008.) 
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2.2.2 Generation X  

Hela Gen X är i dagsläget etablerade på arbetsmarknaden då denna generationen består av de 

som är födda mellan 1965–1979 vilket motsvarar i dagsläget åldrarna 40–54 år (Crampton & 

Hodge 2009). Likt Gen Y har Gen X inställningen att det finns mer i livet än bara arbete. Gen 

X arbetar för att leva och påstås ofta vara en generation som är mer självständig och oberoende 

jämfört med tidigare generationer. Detta innebär att de tenderar att vara mindre lojala mot 

organisationen vilket resulterar i att Gen X är mer benägna att lämna en organisation för att 

söka nya utmaningar som kan resultera i högre lön, mer utmanande arbetsuppgifter och bättre 

förmåner. Gen X tenderar att rangordna yttre och inre belöningar lika. (Wong et al., 2008.) 

 

2.2.3 Generation Y:s karaktär 

Gen Y utgör den del av människor som är födda mellan 1980–1999, det vill säga är idag mellan 

20–39 år gamla (Crampton & Hodge, 2009). Detta innebär att Gen Y är en generation där sista 

delen av majoriteten är på väg att etablera sig på arbetsmarknaden. Människor av Gen Y är mer 

eller mindre uppfödda med teknologi, såsom datorer, internet och telefoner (Jorgensen 2003; 

Crampton & Hodge 2009). Jorgensen menar att denna teknologiska uppväxt har påverkat Gen 

Y:s karaktär. Vidare menar författaren att den teknologiska uppväxt som Gen Y har levt i har 

bidragit till att Gen Y kommunicerar på andra kanaler mot vad tidigare generationer använde 

sig av. Att kommunicera via “face to face”, telefon och brev är något som Gen Y undviker 

varav e-mails, sms och sociala nätverk är mer vanliga kanaler som Gen Y kommunicera genom. 

Gen Y karaktäriseras även som den mest välutbildade generationen som någonsin existerat. 

(Crampton & Hodge 2009) 

 

Tidigare forskning menar att dels är Gen Y mycket mer kompatibla till förändringar, men även 

att strävan efter frihet är större än tidigare generationer (Jorgensen 2003; Gardner & Cennamo 

2008). Tidigare generationer har istället strävat efter trygghet i större grad, att sin familj och 

vänner ska känna sig säkra (Gardner & Cennamo 2008). Denna frihet som Gen Y mer strävar 

åt syftar till att vara mer självständig, mer oberoende samt mer delaktig (Gardner & Cennamo 

2008). Denna frihet genererar en bättre balansgång mellan arbetsliv och privatliv, vilket är 

väldigt viktigt för Gen Y (Kapoor & Solomon 2011; Gibson, Greenwood, Embery 2009).  

 

Det som utmärker Gen Y i sitt karaktärsdrag är att utföra sin medborgerliga plikt är lika viktigt 

som att tjäna pengar (Crampton & Hodge 2009). Gibson et al. (2009) har också identifierat det 

karaktärsdraget där Gen Y utifrån sina handlingar agerar för samhällets bästa eller för 

mänskligheten som helhet.  

 

Gibson et al. (2009) menar att Gen Y kännetecknas av att inneha ett entreprenörskap. Deras 

nyfikna beteende genom att ifrågasätta och ständigt söka svar är något som kännetecknar detta 

entreprenörskap. Författarna menar vidare på att Gen Y har ett väldigt resultatinriktat fokus 

och besitter egenskapen “multitasking”. Vilket innebär att Gen Y kan utföra och vara 

uppmärksam på flera olika fronter samtidigt) 
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2.3 Generation Y:s motivatorer 

Tidigare forskning visar tydligt att Gen Y motiveras av fritid. (Jorgensen 2003; Gardner & 

Cennamo 2008; Gibson et al., 2009). Det vill säga en bra balans mellan arbetsliv och privatliv, 

där det ena får inte överskrida det andra. Tidigare forskning menar vidare att Gen Y ser ett jobb 

som ett tillfälligt kontrakt och inte en kallelse. Det finns mer viktigt livet än att bara jobba och 

därav är Gen Y mindre engagerade i sin yrkesroll än tidigare generationer. (Crampton & Hodge 

2009.) Författarna menar att en förklaring till Gen Y:s perception på deras yrkesroll kommer 

dels ifrån att deras föräldrar jobbade många timmar per dag för att sen komma hem utmattade, 

något de inte vill upprepa.   

 

Crampton och Hodge (2009) förklarar i deras undersökning att Gen Y:s motivation till att tjäna 

pengar är mindre än tidigare generationer. De menar på att strävan till att tjäna mycket pengar 

är mindre viktigt. Dock så menar Kapoor och Solomon (2011) att pengar är en motivator till 

att kunna prestera men att Gen Y prioriterar andra aspekter högre som balans i livet, ett tydligt 

arbetssyfte och en arbetsplats med bra arbetsmiljö.  

 

Gen Y är även väldigt måna om att ha ett arbete med ett syfte och värderingar som passar bra 

ihop med ens egna värderingar (Fishman, 2016). Författaren menar vidare att Gen Y generellt 

vill göra förändringar, de bryr sig väldigt mycket om andra och miljön. Av den anledningen är 

det viktigt att inte ge Gen Y arbetsuppgifter som helt strider mot deras värderingar, vilket skulle 

bli väldigt ineffektivt. 

 

Gen Y visar stora tendenser till att vilja bli detaljstyrda och kräver mycket uppskattning samt 

bekräftelse för att prestera bättre, trots att generationen på ett personligt plan är väldigt 

självsäkra. Detta kan till stor del förklaras av att deras föräldrar har under hela uppväxten varit 

väldigt närvarande som styrt och tagit hand om dem. (Glass, 2007.) Meister och Willyerd 

(2010) menar även på Gen Y kräver mycket återkoppling och menar på att “coachande 

ledarskap” är ett styrmedel som på ett bra sätt möter Gen Y:s behov av uppskattning och 

bekräftelse. Ett coachande ledarskap innebär ett mer personligt och långsiktigt styrmedel, som 

endast funkar om mottagaren är beredd på att få feedback. (Berg och Karlsen, 2016).  

 

Gen Y är även mer eller mindre uppfödda med grupparbeten under dess skolgång, vilket 

innebär att dem är väldigt bekväma och vana att samarbeta med varandra (Fishman, 2016; 

Wong et al., 2008). Därav motiveras Gen Y av att jobba i grupp och samarbeten. Zarraga och 

Bonache (2003) menar att teamorienterade arbetsuppgifter främjar feedback och ger möjlighet 

till större delaktighet i beslut. 

 

Kultalahti och Viitala (2014) har gjort en undersökning om arbetsmotivation för Gen Y och 

kom fram till en del motivatorer som är lik den tidigare forskning som ovan nämnt. Flexibilitet 

på arbetsplatsen och en bra balansgång mellan arbetsliv och privatliv var en motivatorerna som 

undersökningen även kom fram till. Intressanta arbetsuppgifter, bra arbetsklimat, möjligheter 

för utveckling och tillväxt, utmanande men inte för svåra arbetsuppgifter var andra motivatorer 
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som undersökningen kom fram till. För att kunna tillgodose utveckling och tillväxt för Gen Y 

så är det viktigt att kunna erbjuda dem auktoritet till att ta fler och större beslut, så att dem ej 

känner sig låsta i deras i utveckling. 

 

2.4 Länken mellan motivation och belöningar 

För att utnyttja sitt humankapital på starkast möjligaste sätt och därmed förbättra sina 

konkurrensfördelar är det av högsta vikt att veta vad som motiverar sin personal. Motivation 

definieras som “den psykologiska processen som ger beteende, syfte och riktning” (Badu 

2005).  

2.4.1 Inre motivation 

Hsiu (2006) menar på att det finns två kategorier av motivation, nämligen inre och yttre 

motivation. Inre motivation indikerar en tillfredsställelse och självuppfyllelse en individ får av 

en specifik aktivitet. Författaren menar vidare att inre motivation avser att en individ engagerar 

sig i en specifik aktivitet för egen skull och av tillfredsställelsen man får av att utöva aktiviteten. 

Att man helt enkelt belönas med en inre belöning. Gen Y:s motivatorer som balans mellan 

arbetsliv och privatliv, ett tydligt arbetssyfte, arbeta i grupp, intressanta arbetsuppgifter samt 

utmaningar tenderar alltså att vara inre motivation.  

 

För att demonstrera ett enkelt exempel på inre motivation så kan man tänka sig en person som 

spelar piano. Personen i fråga njuter av att spela piano, älskar att utvecklas och gör det för egen 

utvinning. Detta är en person som har ett driv från en inre motivation och inte av yttre faktorer. 

Tidigare forskning menar även på att inre motivation är den mest kraftfulla motivationen som 

finns. Inre motivationen har en tendens att öka det kreativa tänkanden samt ökat psykiskt och 

fysiskt välmående i jämförelse med annan motivation. (Deci & Ryan, 1992; Anthony et al., 

2014.) 

2.4.2 Yttre motivation 

Hsiu (2006) menar att den yttre motivationen kan ses som kontrasten mot inre motivation. 

Istället för att fokusera på målet genom självuppfyllelse samt tillfredsställelsen så är det den 

externa belöningen som är drivet till att uppnå målet. Gen Ys driv för en hög yttre motivation 

tenderar att nås genom pengar men kan också vara mer av abstrakt form som bekräftelse och 

möjlighet till karriärutveckling. För att återuppta exemplet med pianot men nu med en person 

av en yttre motivation så kommer en skillnad att märkas. Personen i fråga kommer nu istället 

endast spela piano tack vare lönen som personen får. I själva verket gillar inte personen att 

spela piano, men drivs av yttre faktorer, alltså den monetära ersättningen.  

 

Sansone och Harackiewicz (2000) diskuterar vilken motivation som ger starkast driv, varav 

deras slutsats är en balans mellan inre och yttre motivation. Författarna menar vidare att i bästa 

fall så ger en inre motivation tillsammans med en yttre belöning den bästa motivationen, så 

länge personen känner att den kan utveckla sig själv tack vare den externa belöningen. Wong 
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et al. (2008) drar samma slutsats kopplat till Gen Y och menar på att Gen Y framförallt söker 

sig mer till belöningar som genererar hög inre motivation men värderar fortfarande de 

belöningar som genererar yttre motivation högt. Dock finns det en risk med att en yttre belöning 

av en monetär typ kan komma att sänka den totala motivationen, vilket senare kommer påvisas 

i Motivation Crowding Out Theory.  

 

2.5 Belöningssystem 

En av de största möjligheterna men även utmaningarna för en organisation är att kunna utnyttja 

sitt humankapital på bästa möjliga sätt. För att kunna göra det krävs det att chefen vet vad och 

hur man skall motivera sin personal, så att prestationerna blir bättre och därmed bättre 

målöverensstämmelse (Anthony et al., 2014). Författarna menar vidare att belöningssystem är 

ett av dem mer framstående styrningsverktygen för att uppnå prestation. Därav är det väldigt 

viktigt att hitta just rätt belöningssystem anpassat till Gen Y, dels för att få bättre resultat men 

även för att attrahera och locka den del av Gen Y som är på väg in på arbetsmarknaden. De 

flesta organisationer, även icke vinstdrivande organisationer såsom myndigheter, tävlar om att 

attrahera de bästa arbetstagarna från Gen Y. Ett enkelt sätt att vinna den tävlingen är givetvis 

att ge bäst betalt (Anthony et al., 2014). Vilket dock medför störst kostnader, det är även en 

metod som organisationer likt myndigheter inte alltid kan använda. Därav blir det ännu mer 

viktigare för dessa organisationer att särskilja sig och använda sig av andra belöningssystem, 

än att bara kunna ge bäst betalt.  

 

Det finns två typer av belöningssystem, finansiella samt icke-finansiella (Anthony et al., 2014; 

Oliver & Kerrin 2002). Oliver och Kerrin (2002) menar på att belöningssystem kan designas 

väldigt olika beroende på organisationens struktur. Belöningssystem behöver inte 

nödvändigtvis vara utformade för individuella prestationer utan kan också vara kollektiva. 

Kollektiva belöningssystem används främst i organisationer som använder sig mycket av team 

orienterade arbetsuppgifter. Belöningssystem kan även utformas för att vara konstanta vilket 

innebär att medarbetaren inte erhåller belöningen efter utförd prestation utan för att uppmuntra 

till hög prestation. 

2.5.1 Icke-finansiella belöningar 

Även om finansiella belöningar har varit den mest traditionella belöningen ur ett historiskt 

perspektiv, så börjar icke-finansiella belöningar bli allt mer vanligare. Exempel på icke-

finansiella belöningar är utbildning, utveckling och flexibla arbetstider. (Schlechter et 

al.,2015.) Morell (2015) menar även på att inlärningsmöjligheter, beröm, erkännande och status 

är belöningar som ej är finansiella. Att ha intressanta, utmanande samt meningsfulla 

arbetsuppgifter är även exempel på icke-finansiella belöningar, menar Anthony et al (2014). 

Författarna menar även vidare att en delaktighet i arbetsuppgifter och beslutsfattande är 

exempel på belöningar som höjer de anställdas motivation. Gatu (2006) menar även i sin 

rapport att jobbrotering och avancemang, det vill säga karriärmöjligheter är exempel på en 

icke-finansiell belöning.  Samtliga exempel på icke-finansiella belöningar visar stora likheter 
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till de aspekter som Gen Y motiveras av, såsom flexibla arbetstider, utveckling och intressanta 

samt utmanande arbetsuppgifter. Därav bör dessa belöningar vara väldigt effektiva för att öka 

Gen Y:s prestationer.  

 

Icke-finansiella belöningar som ovan tenderar höja den inre motivationen, vilket är enligt 

tidigare forskning den starkaste (Anthony et al 2014; Morell 2015). Det vill säga att en individs 

strävan till att uppnå ett specifikt mål ökar avsevärt tack vare tillfredsställelsen som 

prestationen ger arbetstagaren. Detta innebär även att Gen Y tenderar av att drivas mycket av 

inre motivation. Morell (2015) menar på att icke-finansiella belöningar har en fördel mot 

finansiella belöningar, eftersom icke-finansiella tenderar att höja inre motivation respektive 

finansiella belöningar kan minska inre motivation. En annan väldigt självklar fördel med icke-

finansiella belöningar är att de inte syns i redovisningen, det vill säga att de inte kostar företaget 

något Anthony et al 2014; Morell 2015. 

 

2.5.2 Finansiella belöningar 

En belöning med en finansiell kompensation har historiskt sett varit den mest vanliga 

belöningen på en arbetsplats. Finansiella belöningar kan vara monetära belöningar, oftast i 

form av lön och bonusar. (Schlechter et al.,2015.) Korir och Kipkebut (2016) menar på att 

finansiella belöningar är monetär ersättning som till exempel provision, bonus och andra 

finansiella förmåner. Även hälsoförsäkring samt utdelning av potentiell vinst är exempel på 

finansiella belöningar, menar Schlechter et al. (2015)  

 

Morell (2011) menar på att finansiella belöningar tenderar att höja den yttre motivationen hos 

en individ. Det vill säga strävan att uppnå målet ökar avsevärt då motivationen till att uppnå 

det finansiella behovet driver arbetstagaren. Det finns dock en del risker med finansiella 

belöningar, bland annat Motivation Crowding out Theory (MCT). MCT är en teori som 

behandlar individens totala motivation, det vill säga inre och yttre motivation. MCT påstår att 

yttre belöningar, dvs finansiella, inte enbart har en effekt på yttre motivation utan också på inre 

motivation. Effekten som tillfaller på den inre motivationen blir en negativ sådan. Den yttre 

belöningen kommer troligtvis höja individens yttre motivation men om individen främst drivs 

av inre motivation kan en yttre belöning göra att individen känner sig kontrollerad och upplever 

en känsla av prestationsångest. (Anthony et al., 2014.) Då Gen Y tenderar att främst drivas av 

inre motivation blir MCT relevant för studien.  
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Figur 2: Motivation Crowding Out Theory 1 

 

Figur 2 visar hur den yttre motivationen trycker ut den inre efter att individen blivit tilldelad 

en yttre belöning och den totala motivationen resulterar då i att vara lägre efter belöningen 

(Anthony et al., 2014). Då Gen Y tenderar att drivas mest av inre motivation finns det risker 

att Gen Y:s totala motivation sjunker vid en finansiell belöning, som exemplet ovan visar. Att 

belöna Gen Y med finansiella ersättningar kan då innebära en lägre motivation, vilket icke-

finansiella belöningar inte tenderar att göra.   

 

Att då besitta kunskap om vad som driver och motiverar Gen Y kan vara avgörande och en 

värdefull nyckel för att uppnå högsta möjliga motivation hos en individ inom Gen Y. Denna 

kunskap kan även vara avgörande för att en chef inte skall ta fel beslut kring vilket belöning 

som skall användas. Beroende på vad som driver individen kan en belöning av fel sort minska 

individens totala motivation vilket är en allvarlig konsekvens då det bidrar med högre kostnader 

samt sämre prestation från den anställda. 
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2.6 Sammanställning 

 

 

 

Figur 3: Teoretisk referensram 1 

 

Figur 3 visar vad den teoretiska referensramen landar i gällande Gen Y:s karaktär, motivatorer 

samt vilka belöningssystem som är effektivast för Gen Y. Det är denna teoretiska referensram 

som kommer utgöra studiens synsätt för att se om ramen stämmer överens hos en myndighet 

som Skatteverket eller inte. 
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3.0 METOD 

Inom metodkapitlet redogörs studiens tillvägagångssätt för hur syftet uppnås. Beskrivningar 

för valen av forskningsansats, metod för datainsamling, urval av fallorganisation samt urval 

av intervjupersoner görs här. Åtgärder för en förhöjd kvalité av studien presenteras även i 

detta kapitlet 

3.1 Ansats 

Studien byggde på en deduktiv ansats då vi tog avstamp i att undersöka hur tidigare forskning 

förhåller sig i praktiken. Det innebar att jämföra utvalda teorier mot den insamlade empirin. 

Studien är uppbyggd av teorier som kretsar kring generationsskillnader, styrning och 

belöningssystem, samt vår egen insamlade primärdata. 

3.2 Kvalitativ metod 

Studien syftar främst till att skapa en förståelse och påvisa chefers upplevelser att belöna 

anställda inom Gen Y hos Skatteverket i Luleå. Syftet är även att upplysa vilka utmärkande 

belöningssystem som ger störst effekt på individer inom Gen Y. Genom att öka förståelsen av 

belöningssystem i organisationer likt Skatteverket samt vilken typ av belöningssystem som ger 

störst effekt kommer studien bidra med större kunskap till den begränsade forskning som 

existerar idag. Styrmedel likt belöningssystem används av de som styr vilket är individer på 

chefspositioner, därför valde vi att bygga studien på en kvalitativ metod där vi genomförde en 

fallstudie och intervjuer med personer på sådana chefspositioner på Skatteverket i Luleå. Det 

var dessa chefers erfarenheter och upplevelser som gjorde dem relevanta för vår studie. Vi ville 

komma in på djupet och erhålla en väl utförlig utläggning över hur utmaningen kring 

belöningssystem hanteras.  

 

Då vi har valt en kvalitativ metod så var intervjuer den mest lämpliga metod för oss av att samla 

in empiri. Då vi inte har analyserat siffror utan data i form av ord så tenderar intervjuer att vara 

den bästa metoden att analysera ord (Denscombe, 2000). Fler fördelar med att göra intervjuer 

är att “forskaren” får det enklare att analysera deltagarnas upplevelser och förhållningssätt 

(Repstad 1999). Även Dalen (2008) menar på att denna metod sätter deltagaren i fokus varav 

intervjupersonens syn på fenomenet blir tydligare. 
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3.3 Litteratursökning 

Stor vikt har lagts på att studera sekundärdata för att erhålla en ökad förståelse kring 

generationer, styrning i myndigheter och belöningssystem. Efter att studerat dessa områden har 

vi identifierat ett problem och en utmaning hos myndigheter som ligger till grund för vårt 

kunskapsgap. 

 

Största delen av litteratur i form av böcker och E-böcker är hämtade från biblioteket vid Luleå 

Tekniska Universitet då dessa har varit lättillgängliga för oss. Majoriteten av dem 

vetenskapliga artiklar som studien bygger på är hämtade från de databaser som Luleå Tekniska 

Universitetsbibliotek erbjuder. Bland dessa databaser har vi framförallt använt oss av Emerald 

insight som specialiserar sig mot ämnen som styrning, ledningsdiscipliner, 

informationshantering och personalhantering. För att erhålla all den information samt relevanta 

artiklar som krävs för att kunna genomföra vår studie använde vi oss av ett par sökord: 

Generation Y, Generational differences, Financial reward systems, Non-financial reward 

systems, extrinsic motivation, intrinsic motivation.    

 

3.4 Tillvägagångssätt av empiri 

Samtliga intervjuer genomfördes i form av personliga möten på Skatteverkets kontor i Luleå. 

Repstad (1999) menar på att personliga möten i en ostörd miljö har en väldigt positiv inverkan 

på hur samtalet och därav informationen kommer utformas. För att ge oss en större fördel i 

analys och empiridelen så spelade vi in samtliga intervjuer för att få tillgång till svaren 

ordagrant, dessutom minimerar vi risken av att missa viktig information. Givetvis frågade vi 

samtliga deltagare om deras godkännande av inspelning.       

 

Våra intervjuer inspirerades av en semi-strukturerad karaktär, då det hjälpte oss att få en mer 

relevant empiri.  Vi valde en deduktiv studie med en semi-strukturerad karaktär som var 

baserad på den teoretiska referensramen. Dels för att empirin skulle få samma struktur som det 

teoretiska kapitlet men också för att läsaren på ett enklare sätt skulle förstå innehållet. 

Anledningen till en semistrukturerad karaktär var att undvika samma formuleringar från 

deltagarna och därmed frågor av en mer öppen karaktär. Vilket innebar att en sammanfattning 

av den empiriska informationen med citat blev den mest relevanta metoden för oss. Därav 

presenteras endast relevanta och nödvändiga svar under empiridelen.  

 

Vi har även utöver intervjuerna samlat in empiri genom dokument erhållet från Skatteverket, 

tagit Skatteverkets hemsida i beaktning samt från våra egna upplevelser. De dokument vi 

erhållit från Skatteverket är en åldersfördelning av samtliga anställda på Skatteverket, ett 

dokument som visar hur många av de anställda är inom Gen Y. Det andra dokumentet vi erhållit 

är en överblick av Skatteverkets organisations som visar deras samtliga avdelningar. Då även 

båda författarna av detta examensarbete jobbar extra hos Skatteverket i Luleå valde vi att 

komplettera våra upplevelser till empirin med. Vi valde att inkludera dessa typer av information 

för att se hur den informationen stod sig till den empiri vi erhållit från intervjuerna. 
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3.5 Urval av fallorganisation 

Myndighetens primära ansvar i Sverige är att skapa samhällsnytta, givetvis på olika sätt 

beroende på vilken typ av myndighet du är. Av den anledningen är det väldigt viktigt att 

myndigheter fortsätter prestera och hjälpa medborgare så att samhället hålls intakt. För att 

prestationerna hos myndigheter skall fortsätta motsvara det krav som medborgarna har så är 

det av högsta vikt att kunna motivera sin personal. Det står mer på spel hos myndigheter att 

generera samhällsnytta än vad det är för företag att generera vinst. Det var en av anledningarna 

till att vi valde dessa typer av organisationer. Nedan redogörs ett antal myndigheters uppdrag 

samt policys för att få en kort beskrivning kring vad dem vill skapa: 

 

Försvarsmakten: Försvarsmaktens organisation finns för att skydda Sverige och 

försvara landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på 

platser i världen där det finns krig och konflikter. (Försvarsmakten, u.å) 

 

Konkurrensverket: Vårt uppdrag är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat 

och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi ska också arbeta för en 

effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. 

(Konkurrensverket, u.å) 

 

Trafikverket: Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga 

infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 

byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. (Trafikverket, 2017) 

 

Skatteverket: Skatteverket är till för alla i samhället. Vi vill att det ska vara lätt att 

göra rätt – till exempel när du betalar skatt, säljer eller köper bostad, startar och 

driver företag, flyttar eller gifter dig. (Skatteverket, u.å) 

 

Skatteverket är en myndighet som alla medborgare mer eller mindre kommer att komma i 

kontakt med. Antingen via folkbokföring, bouppteckningar, borgenärsarbete eller all 

skattehantering (Skatteverket, 2019). Det var en av anledningarna till att vi valde just 

Skatteverket av alla myndigheter, att alla medborgarna kommer att komma i kontakt med dem 

och förväntar sig att dem kommer prestera. Skatteverket är även en organisation som omsätter 

väldigt mycket personal under april-augusti på grund av högt tryck från skattedeklarationer. 

Skatteverket i Luleå anställde inför denna period 2019 20-30 arbetstagare av Gen Y, något som 

de gör varje år i april-augusti (Skatteverket, 2019). Det gör även Skatteverket i Luleå mer 

relevant för vår studie.  

 

Som tidigare nämnt jobbar båda författarna av detta examensarbete extra hos just Skatteverket 

i Luleå. Detta innebar att vi på ett enklare och effektivare sätt kunde förstå och tyda den 

information som givits under samtliga fyra intervjutillfällen. Då vi själva är en del av 

upplevelsen blev det enklare att förstå deltagarnas upplevelser. Detta var ytterligare en 

anledning till varför vi valde just Skatteverket i Luleå som fallorganisation. 
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3.6 Urval av intervjupersoner 

Då studien genomfördes utifrån en kvalitativ undersökning valde vi att använda oss av ett 

bedömningsurval av intervjupersoner. Detta innebar att vi valde ut intervjupersoner som på 

förhand kunde anses vara särskilt intressanta för vår studie. Ett bedömningsurval lämpade sig 

för vår studie då det var en mer djupare analys av en mindre enhet som Skatteverket i Luleå är. 

För att öka relevansen i studien hade vi således handplockat intervjupersonerna efter samråd 

med vår chef på Skatteverket.  

 

De utvalda deltagarna hade alla olika befattningar och ansvarsområden på Skatteverket. 

Deltagarnas olika befattningar hjälpte oss att få flera olika chefsperspektiv på vårt identifierade 

problem, detta bidrog även till att skapa en helhetsbild. Samtliga deltagare hade även erfarenhet 

av att styra Gen Y vilket var ett krav vid handplockningen för att deltagaren skulle anses vara 

relevant. Utifrån den tidsram vi hade ansåg vi att fyra intervjuer skulle vara lämpligt för att 

erhålla den nödvändiga empirin. Vi upplevde även att efter fyra intervjuer att chefernas svar 

var så pass lika att ytterligare intervjuer hade varit ineffektivt med tid och arbete på grund av 

den låga nyttan som troligtvis hade givits.  

 

För att skydda och agera respektfullt mot vår deltagare så är samtliga citat och påståenden i 

empirikapitlet inte möjligt att koppla till en viss deltagare. Därför har varje deltagare blivit 

tilldelad en slumpmässigt vald siffra för att hålla påståendena isär. 

 

TABELL 1: Intervjupersoner 

 

Namn Nuvarande befattning Generation Antal år på 
Skatteverket 

Dan Axelsson Enhetschef  X 16 

Linn Aderot Sektionschef  Y 5 

Åsa Lundström Projektledare  X 16 

Per Jensen Tjänsteutvecklingschef  X 9 
 

3.7 Analys av empiri 

Empirin av intervjusvaren transkriberades och analyserades samtidigt för att underlätta arbetet 

med empirin samt att ta lärdom av tidigare intervjuer. (Bryman och Bell, 2011) För att ej missa 

relevant och viktig information av empirin använde vi oss av kodning av olika nyckelord och 

nyckelsegment. Under analysprocessen som pågick samtidigt som transkriberingen sattes en 

kodningsmall upp. Kodningsmallen bestod av att hitta specifika och återkommande nyckelord 

från deltagarna inom Gen Y:s karaktär, motivatorer samt belöningssystem. Anledningen till att 

vi valde denna kodningsmall var för att behålla samma struktur som den teoretiska 

referensramen. Därefter letade vi efter eventuella samband för att finna likheter från deltagarna 

men även att hitta olikheter för att få en djupare förståelse av fenomenet.  

 



17 
 

Vi delade in den data vi erhöll från empirin i tre olika segment, med samma struktur som vår 

intervjuguide och teoretiska referensram. Att följa samma struktur som den teoretiska 

referensramen gör det enklare för läsaren att hitta likheter och samband mellan de olika kapitlen 

och har därmed en bättre förmåga att förstå analysen. Segmenten består av Skatteverkets 

upplevelser om Gen Y:s karaktär, dess motivatorer samt vilka belöningssystem som 

Skatteverket använder sig av. Vi har valt att dela upp belöningssystem i finansiella belöningar 

samt icke-finansiella belöningar, därmed fyra delkapitel totalt 

3.8 Metodproblem 

Under studiens gång var det viktigt för oss att vara medvetna om risken att vi kunde stöta på 

ett antal problem. För att minimera den negativa konsekvensen av ett potentiellt problem 

arbetade vi mycket med att förebygga dessa. 

 

Vi ansåg att ett potentiellt problem som skulle kunna uppstå var att deltagarna var mindre 

benägna att svara på somliga frågor under intervjun på grund av att en del åsikter och 

upplevelser kunde anses vara känslig att tala om. För att undvika detta scenariot gav vi 

deltagarna en möjlighet att vara anonyma samt att organisationen inte skulle benämnas vid 

namn. Genom att erbjuda möjligheten till anonymitet var vårt mål att deltagaren skulle uppleva 

en känsla av trygghet och då minska risken för att deltagaren skulle vilja avstå att svara på en 

fråga. Deltagarna ville att deras åsikter och citat skulle vara anonyma vilket innebär att inget 

kan kopplas till någon av dem. De hade dock inga problem med att benämnas med namn eller 

att organisationen skulle behöva vara anonym.  

 

Som tidigare förklarat finner vi en fördel i att vi lättare kan analysera den data vi erhåller då vi 

själva är en del av upplevelsen. Vi har en större möjlighet att förstå de exempel som deltagarna 

tar upp. Dock medföljer även en risk att den information vi erhåller från deltagarna snedvrids 

då vi har en jobbrelation till deltagarna. Vi upplevde dock inte att någon information snedvrides 

från deltagarnas sida vid intervjutillfällena.  

 

Den insamlade empirin baserades framförallt på deltagarnas erfarenheter och tidigare 

upplevelser som de hade vid intervjutillfället. För att öka studiens trovärdighet hade fler 

intervjuer kunnat genomföras. Då syftet med studien inte var att visa på en totalundersökning 

av hela riket gjorde vi avgränsningar geografiskt sett till Luleå. De relativt få intervjuerna och 

avgränsningen till Luleå bidrar till att studien inte kan anses vara en generalisering av hela 

riket. Men de belöningssystem som Skatteverket har möjlighet att använda är transparant över 

hela riket och används på liknande sätt på olika orter där Skatteverket är placerat. Detta gör 

studien relevant. 
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3.8.1 Validitet och Reliabilitet 

Med stor noggrannhet har vi varit måna om att lyckas finna relevanta deltagare till studien. 

Kravet på att besitta erfarenhet av att styra Gen Y och samråd med olika chefer på Skatteverket 

har bidragit till att vi lyckats erhålla lämpliga chefer till studien.  

 

Stor kraft har lagts för att studiens syfte, teori och empiri skulle följa samma struktur för att vi 

med säkerhet aldrig skulle frångå det primära syftet. Den tydliga strukturen från syfte till empiri 

bidrog till en större möjlighet att få svar på våra forskningsfrågor.  

 

Men för att erhålla en hög grad av validitet valde vi att spela in intervjuerna med samtliga 

deltagare för att säkerställa att inga svar eller viktiga åsikter skulle riskera att av misstag 

utelämnas. Vi frågade samtliga deltagare om en återkoppling skulle vara möjlig utifall att det 

skulle dyka upp följdfrågor efter intervjun var genomförd. Vi gav dessutom samtliga deltagare 

möjligheten att komplettera med senare påkomna uppgifter som skulle relevanta för studien. 

Ingen av deltagarna tog möjligheten att kompletterade intervjuerna med senare påkomna 

uppgifter. Det som ytterligare stärker studiens reliabilitet är att inför varje intervju har vi 

klargjort centrala begrepp med varje deltagare för att det inte skall ske några missförstånd kring 

mångsidiga begrepp.  

 

Ingen testintervju har genomförts. Detta innebär att vi ej ställt frågorna till en testperson för att 

prova kvaliteten hos frågorna. Då ingen testintervju genomförts kunde detta riskera att en del 

frågor varit för abstrakta och därmed svåra att svara på. För att undvika detta problem har ett 

utkast av en intervjuguide skapats och därefter diskuterats och setts över av en handledare. 

Detta gjordes för att göra intervjuguiden mer hållbar och därmed mer relevant. 
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4.0 EMPIRI 

Här kommer det dels presenteras empiri av dokument från Skatteverket, författarnas 

upplevelser samt relevant information från Skatteverkets hemsida. Det kommer givetvis även 

presenteras empiri av chefernas upplevelser från de fyra intervjuerna. 

4.1 Dokumentation om Skatteverket 

Skatteverket är en av Sveriges största myndigheter med 10 685 anställda varav myndighetens 

vision är ”Tillsammans gör vi samhället möjligt”. En stor andel av dessa människor är av Gen 

Y, närmare 35% av alla anställda som ni ska se på figuren nedan. Även Skatteverket i Luleå är 

en enhet som tydligt representeras av Gen Y, då 20–30 rekryteringar av den generationen görs 

varje år. 

TABELL 2: Åldersfördelning 

 
På Skatteverkets hemsida under fliken “Jobba hos oss” kommer ett antal citat från anställda 

som belyser fördelar med myndigheten samt generella belöningar för en arbetstagare. Några 

exempel är:  

 

"Det bästa med mitt jobb är att jag varje dag får lära mig något nytt av mina 

kollegor och att jag gör det tillsammans med alla andra" 

 

“För oss är det viktigt med ett hållbart arbetsliv – att du ska ha balans mellan 

arbete och fritid och må bra på jobbet. Alla anställda får en friskvårdstimme i 

veckan och ett friskvårdsbidrag på upp till 3 500 kronor per år” 

 

"Nu när jag har fått barn uppskattar jag verkligen möjligheten att arbeta in och ta 

ut flextid" 
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Då vi själva har genomgått rekryteringsprocessen hos Skatteverket upplevde vi att samtliga av 

dessa belysningar tydligt påvisades både på arbetsannonsen samt under arbetsintervjun. Något 

som även påvisades var de enorma karriärmöjligheterna man som arbetstagare har hos 

Skatteverket och som visade figuren nedan för oss under arbetsintervjun. Vi förstod tydligt att 

det fanns många olika val och risken att behöva inneha samma position i ett antal år var liten. 

Detta belyser Skatteverket på deras hemsida: 

 

“Vår organisation har en stor bredd och ger dig många möjligheter att utvecklas 

genom att du breddar din kunskap med varierande arbetsuppgifter. Du kan också 

hitta nya vägar i karriären inom Skatteverket. Om du bara vill så finns 

möjligheterna i varje vrå.” – Christin, sektionschef beskattning 

 

 

Figur 4: Skatteverkets organisation 1 

4.2 Gen Y:s karaktärsdrag 

Samtliga deltagare upplevde att Gen Y har specifika karaktärsdrag som gör att de särskiljer sig 

från tidigare generationer. Det tydligaste karaktärsdraget som samtliga deltagare nämnde var 

Gen Y:s målmedvetenhet och krav på arbetsgivaren. Chef 4 lyckades på ett bra sätt återberätta 

en händelse som beskriver det samtliga deltagare menar.  

 

“Jag minns för cirka 10 år sedan, när jag ansvarade över en provanställning för 

en person av generation Y. Efter cirka 6 månader bokade jag in ett möte med 

personen i fråga och berättade att vi var nöjda och ville förlänga 

provanställningen, medarbetaren svarade då att du har glömt något, vad? svarade 

jag, Om jag är nöjd med er eller inte.” – Chef 4 

 

Chef 4 menar att detta på ett bra sätt beskriver att Gen Y vill veta vad en arbetsplats kan erbjuda 

dem och inte tvärtom. Även chef 2 menar att Gen Y sätter hårda krav på sin arbetsgivare då de 

vill framåt hela tiden och är mycket mer otåliga än tidigare generationer. Att hela tiden söka 
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nya utmaningar och viljan att snabbt göra karriär är typiskt för Gen Y, menar chef 2. Chef 4 

menar att den utvärderande stilen som Gen Y har på en arbetsgivare får en positiv effekt på 

lång sikt. Deltagaren grundar detta på att när Gen Y väl har valt sin arbetsgivare efter sin 

granskning så satsar dem “all in” på det jobbet medan tidigare generationer endast gör det som 

krävs av dem och inget mer. Chef 4 lyfter framförallt Gen Ys framåtanda som är en del av 

deras målmedvetenhet i att alltid vilja veta vad som krävs av dem för att uppnå målet. Chef 3 

menar på att denna framåtanda ligger hand i hand med att Gen Y söker sig efter 

självförverkligande och vill alltid utvecklas lite till samtidigt som de hela tiden bli den bästa 

versionen av dem själva.  

 

“De ställer sig frågan, jag vill bli bäst vad ska jag göra för att bli bäst?“ – Chef 4 

 

Chef 3 förklarar att Gen Y tänker på sig själv som sitt eget varumärke som de vill stärka. Detta 

innebär att Gen Y ser en möjlighet bland alla de interna utbildningarna som erbjuds samtidigt 

som tidigare generationen inte intresserar sig i samma grad.  

 

Att Gen Y karaktäriseras av att inneha en mer medborgerlig plikt än tidigare generationer var 

det framförallt chef 4 och chef 1 som påvisade. Att inom de senaste 10 åren så har det skett en 

förändring kring synen inom vad som är viktigt på en arbetsplats.  

 

“Det är inte coolt att jobba som konsult och arbeta 80 timmar per vecka längre, 

det är mer coolt just nu att bidra till samhället” – Chef 4 

  

Detta synsätt delar dock inte Chef 3, utan att Gen Y varken mer eller mindre än tidigare 

generationer bryr sig om samhället. Dock menar deltagaren vidare att just de som söker sig till 

Skatteverket delar den synen, men inte den generella gruppen av Gen Y.  

 

“Jag upplever inte att generation Y i någon större utsträckning söker sig mer till 

jobb där man jobbar med samhällsnytta, givetvis gör den gruppen det som söker 

sig hit, men inte den generella gruppen av generation Y är min upplevelse” 

 – Chef 3 

 

Att Gen Y är mer anpassningsbara samt förändringsbenägna än tidigare generationer var något 

som samtliga deltagare var överens om. Chef 2 utvecklar vidare att Gen Y är mer villiga och 

mottagliga till att förändra interna processer. Medan tidigare generationer är mer bekväma och 

vill inte förändra deras vardagliga process. En anledning till Gen Y:s förändringsbenägenhet är 

att Gen Y är välutbildade och har därav mer erfarenhet att förändras, menar chef 2.  Även chef 

1 menar på att det är väldigt stor skillnad på anställda inom Gen Y mot övriga generationer i 

fråga om att förändras.  

 

“Jag minns tillbaka när vi skulle göra förändringar i beskattningsenheten, varav 

för den äldre generationen går det väldigt segt. Den yngre generationen har ett 

helt annat driv och commitment till att vara med och bidra samt utvecklas” 

 – Chef 1 
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Deltagaren menar vidare på att Gen Y:s synsätt på förändring är en välkommen syn till 

Skatteverket. Då Skatteverket strävar till att vara en väldigt dynamisk organisation, då är det 

en förutsättning till att de anställda kan vara rörliga och initiativrika vilket Gen Y är.  

 

Ett karaktärsdrag som även samtliga deltagare var överens om var den teknologiska färdighet 

som Gen Y besitter. För chef 2 underlättar det att Gen Y är tekniska och därmed inte behöva 

lägga samma arbetstimmar på att utbilda dem om tekniska aspekter som deltagaren behöver 

hos tidigare generationer.  

 

“Generation Y:s förmåga att snabbare sätta sig in i det tekniska innebär att min 

process som (...) blir så mycket enklare” – Chef 2 

4.3 Gen Y:s motivatorer 

Deltagarna specificerade ett flertal olika utmärkande faktorer som motiverar och driver Gen Y. 

Chef 4 argumenterar mycket för att Gen Y drivs mindre av pengar och monetära belöningar 

jämfört med tidigare generationer och att det främst är bidraget till samhällsnyttan som 

motiverar mest. Chef 1 nämner även att bidra till samhället är något som han själv tror 

motiverar Gen Y väldigt mycket men att drivet av pengar är nästan större än tidigare 

generationer, vilket säger emot det chef 4 upplever.  

 

“Min upplevelse är att det är fler av Gen Y som söker sig till oss på Skatteverket 

för att bidra till något annat än bara att gynna någon delägare som sitter i 

Danderyd och tjänar massa pengar” – Chef 4 

 

Chef 2 och chef 3 med upplever dock inga utmärkande skillnader mellan Gen Y och tidigare 

generationer i vilken grad man motiveras av lön och monetära belöningar. De menar att 

belöningar i form av pengar är något som motiverar alla oavsett vilken generation man tillhör. 

Chef 3 menar dock att den tidigare generationen pratar mer om lön och lyfter detta i 

diskussioner och möten, medan Gen Y som fortfarande drivs av pengar inte prioriterar det lika 

påtagligt i liknande samtal. 

 

Samtliga chefer menar att Gen Y motiveras av vidareutveckling och karriärmöjligheter. Att 

kunna erbjudas större positioner samt beslutstagande och inte vara kvar på samma position i 

flera år är något som motiverar Gen Y menar chef 1. Cheferna har en gemensam syn kring att 

dessa aspekter är viktiga men att det finns andra motivatorer som är viktigare.  

 

Chef 1 och chef 4 menar framförallt på att Gen Y uppskattar att bli löpande utvärderad. De 

påstår att till skillnad från tidigare generationer så är Gen Y mer öppna och mottagbara när det 

gäller bli löpande utvärderad. Vidare lyfter de betydelsen av att som chef visa sin uppskattning 

för det arbete som blir utfört för att medarbetaren skall uppleva en form av bekräftelse. Detta 

är väldigt viktigt då en hög känsla av bekräftelse leder till att Gen Y känner sig mer motiverad 
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i sitt arbete. Chef 4 menar på att löpande utvärdering är effektivt för att visa sin uppskattning 

och bidrar således till att medarbetaren känner sedd och upplever bekräftelse.  

 

Chef 4 menar att Gen Y är i behov av en verbal uppskattning av sina chefer och medarbetare 

för att känna sig motiverad. Uppskattning skall dock inte syfta till att bli en tävling som går ut 

på att bli mest uppmärksammad i gruppen utan ska handla om att om varje medarbetare blir 

sedd så blir de mer motiverade och presterar bättre. Chef 4 menar då att om en chef lyckas 

bemästra feedback som verktyg så kommer Gen Y känna sig sedda och därmed presterar bättre 

samt skapa en positiv laganda. 

 

Fortsättningsvis menar chef 4 att denna laganda landar i att Gen Y även motiveras av att jobba 

i grupp. Chef 3 och chef 1 kompletterar chef 4 i det påståendet och talar också mycket om att 

teamorienterade arbetsuppgifter är något som driver och motiverar Gen Y. Det är framförallt 

det gemensamma ansvaret som bidrar till att medarbetaren känner en delaktighet vilket 

motiverar väldigt mycket. Den stora skillnaden mellan Gen Y och tidigare generationer är den 

inre viljan att jobba i grupp och viljan att utveckla nya arbetsmetoder, påstår chef 1. Chef 4 

talar om att han har upplevt att Gen Y vid rekryteringar är mer attraherade av att ta ett arbete 

där man lyfter teamorienterade arbetsuppgifter.  

 

Till skillnad från övriga chefer så trycker chef 3 mycket på att Gen Y uppskattar en god social 

omgivning där trivsel på arbetsplatsen är väldigt viktigt för Gen Y. Detta skall då inte syfta på 

kortsiktiga incitament likt att Skatteverket betalar lunchen nån enstaka gång utan mer på det 

generella att jobba långsiktigt och kontinuerligt med trivsel på arbetsplatsen med arbetsmiljö. 

Detta leder i slutändan till att medarbetare mår bra och sedan kan prestera på arbetsplatsen.  

 

Samtliga chefer är överens om att en god balans mellan fritid och arbetsliv var något som främst 

motiverade Gen Y. Chef 3 motiverar detta genom att om Gen Y besitter ett inre lugn och kan 

styra mycket själv så presterar bättre. Chef 2 menar därefter att erbjudas möjligheten till att 

själv kombinera sitt privatliv och arbetsliv och inte vara så styrd är något som Gen Y uppskattar 

och motiveras av väldigt mycket. Chef 1 och chef 4 menar vidare på att Gen Y värdesätter 

frihet mycket större än tidigare generationer och att frihet är en förutsättning för att kunna 

motiveras på arbetsplatsen.  

 

Samtliga chefer är överens om att det är en absolut avgörande fördel att vara medveten om vad 

som motiverar Gen Y, framförallt är det viktigt ur ett helhetsperspektiv. Chef 3 menar att man 

som chef måste kunna samverka med övriga chefer på Skatteverket då de har ansvar för att ha 

en bra kompetensförsörjning. Om man är medveten om vad som motiverar Gen Y har man 

större möjlighet att få medarbetare att stanna kvar på Skatteverket. Detta leder till den stora 

betydelsen för att ha en dialog med Gen Y. Skulle man rekrytera en ny medarbetare och denne 

inte känner för att stanna kvar, då jobbet inte motsvarade dennes förväntningar för att då istället 

söka sig vidare kan en dialog vara avgörande. Har man en dialog med medarbetaren kring 

utveckling och vad man vill samtidigt som chefen vet om vad medarbetaren drivs av för att 

denne ska trivas här så har chefen en större möjlighet att behålla dessa anställda, menar chef 2. 
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4.4 Finansiella belöningar hos Skatteverket 

Det är väldigt få finansiella belöningssystem som Skatteverket har möjlighet att använda sig 

av menar samtliga chefer. De förklarar att de enstaka finansiella belöningssystemen som 

Skatteverket använder sig av är individuell lönesättning och friskvårdsbidrag. 

 

Chef 2 förklarar att individuell lönesättning syftar till att den lön som en anställd erhåller sätts 

utifrån det ansvar och svårighetsgraden på de arbetsuppgifter den anställde hanterar. Detta 

innebär att man själv kan påverka sin lön och löneutveckling genom det arbetsresultat som man 

presterar och vilken skicklighet man besitter. Genom en återkommande dialog med chefen kan 

man då som anställd ställa sig själv inför större och svårare utmaningar för att erhålla en högre 

lön. Utöver individuell lönesättning har Skatteverket även ett friskvårdsbidrag. Det innebär att 

anställda kan få 3 500 kronor i ersättning per år för de utgifter som uppkommer i samband med 

utövandet av aktivitet som är kopplat till motion. Chef 2 och chef 3 menar på att 

friskvårdsbidraget är mycket uppskattat av alla medarbetare och upplever inte att det motiverar 

Gen Y mer jämfört med en annan generation.  

 

Samtliga chefer är överens om att utrymmet för användningen av finansiella belöningssystem 

hos Skatteverket och myndigheter generellt är väldigt litet. De förklarar även att jämfört med 

privata sektorn har de inte lika stora möjligheter att använda sig av finansiella belöningssystem 

som exempelvis bonusar, provision eller utdelning. Chef 3 menar på att belöningar likt dessa 

skickar fel signaler till medborgarna och kan uppfattas som slöseri med skattemedel. Chef 3 

tror dessutom inte att finansiella belöningssystem skulle bidra till ökad motivation inom just 

Skatteverkets verksamhet utan att det skulle riskera att leda till mer missnöje bland 

medarbetare. Då medarbetare skulle börja jämföra sig mot varandra. 

 

“Försäkringsbolag använder sig av finansiella belöningssystem genom att utgå 

från siffror och prestation som kan mätas. Skatteverkets verksamhet är så svår att 

mäta då alla gör olika saker och alla arbetsuppgifter tar olika tid beroende på 

komplexiteten och därav skulle det inte fungera.” – Chef 3 

 

Chef 1 och chef 4 förklarar att de inte saknar några finansiella belöningssystem utan att de båda 

är nöjd med dagens tillgängliga belöningssystem. Deras upplevelse är att finansiella belöningar 

utöver lön är negativt då man drivs av fel faktorer och att det är ett kortsiktigt tänk.  

 

“En stor andel av det som sker i en organisation går ej att mäta, som tex bemötande 

eller helhetsbilden mm, därav blir det märkligt att ge finansiella belöningar till de 

anställda när man inte kan mäta hälften av de prestationer de gör, ger fel 

signaler.” – Chef 4 

 

Chef 4 menar att i de bästa av världar kan man ha en teambaserad lön, beroende på hur teamet 

presterar, nästan så att teamet själv sätter lön tillsammans. Ett belöningssystem som man själv 

styr efter, då vet man vem bidrar bäst med lite djupare kompetens. 
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4.5 Icke-finansiella belöningar hos Skatteverket 

Till skillnad från de finansiella belöningarna så har Skatteverket betydligt fler icke-finansiella 

belöningar. De icke-finansiella belöningarna som Skatteverket har efter att ha lyssnat på 

samtliga chefer är flexibla arbetstider, feedback, teamorienterade arbetsuppgifter, utbildningar, 

karriärmöjligheter och trivselaktiviteter. 

  

Flexibla arbetstider är ett belöningssystem som Skatteverket använder sig av väldigt mycket, 

menar chef 2. Deltagaren förklarar att det innebär att medarbetaren inte är bunden till några 

specifika arbetstider, utan så länge arbetstagaren kommer upp i 40 arbetstimmar på en vecka 

så kvittar det egentligen under vilka tider arbetstagaren jobbar. Flexibla arbetstider är något 

som uppskattats betydligt mer av Gen Y än tidigare generationer menar både chef 4 och chef 

3.  

 

“Jättestor skillnad, flexibla arbetstider hade mindre betydelse förr, det här med 

balans mellan arbetsliv och privatliv, utan då var det mycket mer att jobba 8 

timmar per dag och komma hem, man brydde sig mindre om allt runt omkring, idag 

är fritid mycket mer prioriterat” – Chef 4 

 

”Det betyder lite mer för generation Y, just att den yngre delen av generation Y 

kan både studera och arbeta samtidigt, medan den äldre delen av generation Y som 

skall skaffa familj kan flexa för att skapa en balans där” – Chef 3 

 

Feedback och verbal uppskattning är något som Skatteverket lägger mycket tid på. Både chef 

1, 3 och 4 lägger betydligt mer fokus och tid på att hålla en god och nyttig dialog med Gen Y 

jämfört med övriga medarbetare som tillhör tidigare generationer. De menar vidare att detta 

belöningssystem behövs och uppskattas mer av Gen Y och därmed blivit mer vanligare.  

 

Skatteverket använder sig dels av veckomöten där syftet är att medarbetarna skall tillsammans 

diskutera veckan som har varit samt veckan som kommer, ge varandra feedback och hjälp samt 

diskutera olika mål. Men de använder sig även av en dialogcykel som består av ett 

medarbetarsamtal, uppföljningssamtal samt ett lönesamtal mellan chef och arbetstagare. Chef 

1 menar på att dessa typer av möten och samtal uppskattas och behövs mycket mer för Gen Y.  

 

Att arbetsuppgifterna har blivit mer teamorienterade än tidigare är något som samtliga chefer 

menar. De menar på att detta belöningssystem, att låta medarbetare inom Gen Y jobba mer i 

grupp, är väldigt viktigt för Gen Y:s prestation. Chef 4 berättar om en tidigare rekrytering av 

en individ från Gen Y varav deltagaren förstod vikten av grupparbete.  

 

“Jag minns en rekrytering av en person inom generation Y för ett tag sedan. Han 

frågade om man arbetade på öppna ytor eller i enskilda kontor, i enskilda kontor, 

svarade jag. Då vart personen inte intresserad av jobbet längre” – Chef 4 

 



26 
 

Även om själva arbetsuppgiften utförs individuellt så kommunicerar man och tar gemensamma 

beslut hela tiden menar chef 2. Chefen menar vidare att Skatteverket inte använder sig av 

individuell statistik på hur många ärenden man utför utan alltid hur många gruppen har gjort. 

Just för att uppmuntra vikten att man gör det tillsammans och inte själv.   

 

Utbildningar och karriärmöjligheter är även belöningssystem som Skatteverket använder sig 

av. Skatteverket lägger mycket pengar på interna utbildningar, dels utbildningar inom olika 

beskattningsområden men även hur man bemöter kunder på bästa sätt, menar chef 3. Då även 

skatteverket är en myndighet med över 10 000 anställda, finns det extremt många olika 

karriärval man kan strävar efter, menar chef 2.  

  

Den sista icke-finansiella belöning som Skatteverket använder sig av är trivselaktiviteter. Chef 

3 menar på att det är av hög betydelse av att medarbetarna hos Skatteverket känner sig trygga 

och har ett bra välmående. Deltagaren menar vidare på att en person som mår bättre även 

presterar bättre. För att skapa en bättre trivsel använder sig Skatteverket av kontorsfrukost, 

friluftsdag, en friskvårdstimme varje vecka samt olika event som julmiddagar eller kickoff, 

menar chef 2.  

 

Framförallt chef 4 och 3 hade önskningar om att utveckla en del icke-finansiella belöningar. 

Chef 4 förespråkar på att ha ännu mer teamorienterade arbetsuppgifter och ett mer öppnare 

klimat. Deltagaren menar vidare på att Google i det avseendet är en förebild, kanske inte lika 

extremt arbetsklimat, men mer åt det hållet. Chef 3 är mer inne på att ha mer tydligare riktlinjer 

från övre befattningar om hur man kan motivera de anställda mer. Deltagaren menar vidare på 

att en mer tydligare budget så att man som chef kan veta hur man ska planera olika 

trivselaktiviteter. Samtidigt menar chef 4 att allt som inte är monetära belöningar går att 

genomföra hos Skatteverket, samtliga chefer känner inga begränsningar till att genomföra olika 

slags icke-finansiella belöningssystem.  

 

Det var även chef 4 och 3 som hade upplevt att icke-finansiella belöningar gett lite eller motsatt 

effekt. Chef 4 menar på att det är viktigt att inte ge en arbetstagare beröm eller positiv feedback 

om man inte har ett underlag för det.  

 

“Det finns en chans att man överanvänder icke-finansiella belöningar och att 

arbetstagaren antingen får hybris, som gör att man kan ta fel beslut, eller känner 

sig mindre uppskattad för att man får uppskattningen varje dag, belöningen 

devalveras varje gång man använder den” – Chef 4 

 

Chef 3 menar mer på att när man ger en icke-finansiell belöning som är under förväntan av 

arbetstagaren finns det en stor risk att individen känner sig orättvist behandlad och därmed tar 

fel beslut.  
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Samtliga chefer anser att flexibla arbetstider är en av de mest viktigaste och effektivaste 

belöningssystem som Skatteverket har tillgång till. Just att kunna erbjuda sina anställda en 

möjlighet att upprätta en hälsosam balans mellan arbetsliv och privatliv via flexibla arbetstider 

är väldigt viktigt, menar chef 2. Utöver flexibla arbetstider så tryckte chef 3 och chef 4 på andra 

belöningssystem som de tyckte var de absolut viktigaste. Chef 4 menade på att möta Gen Y:s 

motivation av verbal uppskattning genom feedback är avgörande för att upprätthålla 

prestationerna. Deltagaren menade vidare att det är viktigt att upplysa medarbetaren om att de 

arbetsuppgifter som utförs syns.  

 

“Feedback är väldigt viktigt, varför sitter jag med 100 ärenden idag? tänker 

arbetstagaren” – Chef 4 

 

Att kunna demonstrera och bekräfta det för arbetstagaren, hur mycket deras arbete tillför, då 

blir de som mest motiverande. Chef 3 menar även på att teamorienterade arbetsuppgifter är ett 

avgörande belöningssystem för arbetstagarna, att kunna ta beslut gemensamt och ha en daglig 

dialog mellan varandra är en förutsättning till att få bra prestationer.  

 

“Att jobba i team och ha en bra teamkänsla, att lägga över arbetsbördan på teamet 

och gemensamt ansvara över olika uppdrag, det är ett avgörande 

belöningssystem” – Chef 3 

 

4.6 Sammanställning 

 

 

Figur 5: Insamlad empiri 1 

Figuren ovan visar vad den insamlade empirin landar i gällande Gen Y:s karaktär, motivatorer 

samt vilka belöningssystem som är effektivast för Gen Y. Det är detta empiriska material som 

kommer att jämföras med den teoretiska referensramen i analysen 
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5.0 ANALYS 

Analysen kommer att dels presentera att det finns tydliga skillnader i karaktärsdrag mellan 

Gen Y och tidigare generationer i Skatteverket vilket stärker Mannheims teori. Vidare kommer 

det att analyseras Chefernas upplevelser av Gen Y:s motivatorer mot tidigare forskning samt 

hur Skatteverket bemöter dessa med aktuella belöningssystem. 

5.1 Analys av karaktärsdrag 

Resultatet av den insamlade empirin visar att ett av de främsta karaktärsdragen som Gen Y 

besitter är deras förmåga att hantera förändring. Gen Y besitter ett helt annat driv och 

engagemang till att vara med och bidra och därmed utvecklas. Gen Ys förmåga att vara mer 

kompatibla till förändring var något som Jorgensen (2003) och Gardner (2008) specifik 

påpekade i deras studier. Delar av resultatet visade att processer som innebar förändringar i 

beskattningsenheten var väldigt tidskrävande eftersom största andelen av beskattningsenheten 

bestod av tidigare generationer. Resultatet visar även starkt på att Gen Y är mer villiga och 

mottagliga till förändring och interna processer samtidigt som den tidigare generationen är mer 

bekväma och mindre villiga att förändra vardagliga processer. En faktor till detta som resultatet 

delvis pekar på är att Gen Y generellt är mer välutbildade och har därav mer erfarenhet av att 

förändras. En faktor som även Crampton och Hodge (2009) upplyste i sin studie genom att Gen 

Y är en anmärkningsvärt välutbildad generation. Utöver en välutbildad generation så menade 

Jorgensens (2003) att det framförallt är den teknologiska uppväxten som lagt grunden för Gen 

Y:s goda förmåga att hantera förändring. Denna kopplingen är väldigt stark till resultatet då 

deltagarna menade på att det underlättar att Gen Y besitter en teknisk förmåga då de 

förändringar som sker ofta innebär förändring i systemen och tekniken. Detta innebär att chefer 

inte behöver lägga lika många arbetstimmar på att utbilda Gen Y om tekniska aspekter som 

cheferna behöver med tidigare generationer. Resultatet visar att Gen Ys förändringsbenägenhet 

är ett välkommet karaktärsdrag hos Skatteverket eftersom de strävar efter att vara en väldigt 

dynamisk organisation.  

 

Resultatet visar starkt på att Gen Y besitter en tydlig målmedvetenhet vilket är något som 

karaktäriserar just Gen Y. Deras ständiga törstande och aktivt sökande efter nya utmaningar är 

något som kan kopplas till deras målmedvetenhet och som då utmärker dem. Det finns 

märkbara likheter med Gibson et al. (2009) studie där författarna menar på att Gen Y besitter 

ett väldigt resultatinriktat fokus. Ett fokus som innebär att de ständigt söker svar och har inga 

problem att ifrågasätta. Den målmedvetenhet som Gen Y besitter innebär också högre krav på 

sin arbetsgivare enligt resultatet. Deras ständiga sökande efter nya utmaningar och framåtanda 

sätter större press på vilka karriärmöjligheter som arbetsgivaren kan erbjuda just dem. 

 

Resultatet tyder delvis på att Gen Y utmärker sig från tidigare generationer genom att besitta 

en medborgerlig plikt. Ett karaktärsdrag som framförallt Crampton och Hodge (2009) och 

Gibson et al. (2009) framhävde som ett av de främsta karaktärsdragen hos Gen Y. Den del av 

resultatet som ligger i linje med tidigare forskning menar på att Gen Y drivs mer av inre 

motivation. De upplever en självuppfyllelse när de arbetar för organisationer likt myndigheter 
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som gynnar och bidrar till samhället. Samtidigt som den del av resultatet som inte ligger i linje 

med tidigare forskning menar mer på att den medborgerliga plikten inte är något som 

karaktäriserar specifikt Gen Y. Men samtidigt påstår det skiljaktiga resultatet att den andel av 

Gen Y som söker sig till Skatteverket ofta besitter det karaktärsdraget.  

 

Resultatet visar att frihet ansågs vara mer av en motivator och därför belystes det inte som ett 

karaktärsdrag. Vilket innebär att frihet är något Gen Y söker och inte något som utmärker dem. 

Tidigare studier som Gardner och Cennamo (2008) menade på att frihet var ett tydligt 

karaktärsdrag som kännetecknade Gen Y. Dock så menar resultatet på att frihet är en delfaktor 

som i hög grad motiverar Gen Y och att det är en viktig del för att Gen Y skall känna en hög 

grad av arbetstillfredsställelse. 

5.2 Analys av motivatorer kopplat till finansiella belöningar 

Resultatet kring Gen Y:s motivation av pengar är blandat. Studien visar att Gen Y till största 

del drivs av pengar lika mycket som tidigare generationer men resultatet påvisar även till viss 

del att Gen Y drivs mindre av pengar. Även tidigare forskning har skiljaktiga svar kring om 

pengar är en viktig motivator för Gen Y eller inte. Crampton och Hodge (2009) står på sig att 

vikten av att tjäna mycket pengar har mindre betydelse för Gen Y. Medan Kapoor och Solomon 

(2011) menar det som resultatet till större del påvisar att pengar är en viktig motivator men inte 

den viktigaste. En analys av varför både tidigare forskning samt chefernas upplevelser skiljer 

sig kan vara att Gen Y tenderar att bry sig mer om samhället, som både resultatet samt 

Crampton och Hodge (2009) och Gibson et al. (2009) påvisar, kan upplevas att vara en motpol 

till att motiveras av pengar. Då Crampton och Hodge (2009) påvisar i sin forskning att Gen Y 

motiveras mindre av pengar och mer av att hjälpa samhället varav Kapoor och Solomon (2011) 

påvisar att vi motiveras av pengar men nämner ingenting om Gen Y:s syn samhället, kanske 

det tenderas att upplevas så? Strävan efter pengar är en yttre motivation, det vill säga att en 

individs strävan till att uppnå målet belönas av en yttre belöning, menar Hsiu (2006).  Morell 

(2011) menade på att det framförallt var finansiella belöningar som tenderar att höja den yttre 

motivationen. 

 

Resultatet visar tydligt att utrymmet för användningen av finansiella belöningssystem på 

Skatteverket är väldigt litet. Av alla de finansiella belöningssystem som Korir och Kipkebut 

(2016) nämner så använder Skatteverket sig enbart av individuell lönesättning och 

friskvårdsbidrag. Resultatet visar dock att finansiella belöningar likt friskvårdsbidrag som är 

hälsofrämjande tenderar även att höja den inre motivationen då friskvårdsbidrag ger 

medarbetaren en möjlighet till en god hälsa. Genom att analysera resultatet kan vi notera att 

Skatteverket står inför en större och svårare utmaning att höja den yttre motivationen hos Gen 

Y då de erbjuder få finansiella belöningar. Detta innebär att Skatteverket troligtvis är mer eller 

mindre tvingade att använda sig av andra medel för att lyckas motivera Gen Y. Resultatet visar 

att Skatteverket jobbar mycket med att höja den yttre motivationen genom att förtydliga att 

medarbetare kan påverka den individuella lönesättningen och löneutveckling genom det 

arbetsresultat som man presterar och vilken skicklighet man besitter. 
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Resultatet visar dock även starkt på att finansiella belöningssystem inte är rätt väg att gå för att 

motivera Gen Y på Skatteverket. Samtliga deltagare var överens om att även om de skulle få 

möjlighet att använda sig av finansiella belöningar så är det inte något som skulle intressera 

dem. Delvis för att Skatteverket bedriver en verksamhet som är väldigt svår att mäta och 

därefter blir det svårt att anpassa finansiella belöningssystem till prestation. Men resultatet 

stärker även det faktum att organisationer likt myndigheter inte kan använda sig av finansiella 

belöningssystem då det skickar fel signaler och ligger inte hand i hand med samhällets 

förväntningar gällande hushållning med skattemedel. 

 

Detta resulterar i att en förståelse för MCT kan anses vara relevant. Resultatet visade på att 

finansiella belöningar utöver lön och hälsofrämjande finansiella belöningar inte var intressant 

och enbart skulle ha en negativ effekt på den totala motivationen. Resultatet överensstämmer 

således med MCT och innebär att införandet av finansiella belöningssystem på Skatteverket 

skulle riskera att ge en motsatt effekt för Gen Y. Vilket innebär att den inre motivation sjunker 

mer än vad den yttre motionen ökar vilket resulterar i en lägre totalmotivation. 

 

5.3 Motivatorer kopplat till icke-finansiella belöningar 

Det visades tydligt i resultatet att Skatteverket både måste och föredrar icke-finansiella 

belöningssystem, dels för att utrymmet för de finansiella belöningarna är litet men framförallt 

för att Skatteverket mer tror på att dessa typer av belöningar motiverar Gen Y. 

 

En bra balans mellan arbetslivet och privatlivet är en motivator som alla deltagare tydligt 

påpekade. Att inte känna sig låst eller styrd till specifika arbetstider och därmed känna en större 

frihet är viktigt för Gen Y anser deltagarna. Detta resultat stämmer överens med vad Jorgensen 

(2003) samt Gardner och Cennamo (2008) kommer fram till i deras forskning. Även Crampton 

och Hodge (2009) menar på att Gen Y inte ser sitt jobb som sin kallelse utan mer som ett 

tillfälligt kontrakt. Det påminner mycket om det som cheferna påvisar att Gen Y värdesätter 

frihet mycket mer än tidigare generationer. Resultatet visade att flexibla arbetstider är ett 

belöningssystem som mer eller mindre genomsyrar Skatteverket. Samtliga chefer nämnde 

denna belöning som viktig, just för att möta det drivet som Gen Y har på att upprätta en bra 

balans mellan arbetsliv och privatliv. Resultatet visar även att detta belöningssystem benämns 

under rekryteringsprocessen samt på Skatteverkets hemsida, det visar hur viktigt flexibla 

arbetstider är. Schlechter et al (2015) påvisar även att detta belöningssystem är en icke-

finansiell sådan och att icke-finansiella belöningar har blivit allt mer vanligare.  

 

Det som resultatet visar betydligt mer än tidigare forskning är vikten för Gen Y att känna sig 

bekräftad och uppskattad. Det är väldigt viktigt för en chef att visa för en arbetstagare inom 

Gen Y att chefen har koll på deras prestationer och bekräftar det med en verbal uppskattning. 

Resultatet visar att om Gen Y inte känner sig sedd och bekräftad kan det leda till sänkt 

motivation. Detta bekräftelsebehov som resultatet visar nämns inte i samma grad i tidigare 

forskning, men Glass (2007) kan ha en förklaring till bekräftelsebehovet. Författaren menar i 

sin forskning att Gen Y:s föräldrar har ständigt varit närvarande och tagit hand om dem under 
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deras uppväxt, vilket innebär att dem har en uppväxt som har präglats med bekräftelse och 

bevakning. Det kan leda till att Gen Y måste känna sig sedda på arbetsplatsen på samma sätt 

som de blev under deras uppväxt. 

 

Resultatet visade då att Skatteverket bemöter bekräftelsebehovet genom feedback. Ett 

belöningssystem som Skatteverket använder sig genom dels en direkt återkoppling till en 

prestation men även genom olika samtal. Resultatet visar att Gen Y uppskattar och behöver 

dessa typer av samtal mer varav Skatteverket bemöter detta med just mer återkoppling av 

feedback. Morell (2015) menar på att beröm och erkännande är exempel icke-finansiella 

belöningar, vilket då är en indirekt form av feedback som Skatteverket använder sig av. 

Resultatet visade även att om man som chef bekräftar den nyttan till samhället som 

arbetstagaren inom Gen Y gör genom feedback så blir de som mest motiverade, vilket även 

påvisar hur viktigt just feedback är.  

 

En viss del av resultatet visade även att ett tydligt arbetssyfte och att bidra till samhället är en 

motivator som Gen Y har. Den tidigare forskningen tryckte betydligt hårdare på att ett tydligt 

syfte med vad man arbetar med är viktigare än vad cheferna hade för upplevelser kring det. 

Fishman (2016) var tydlig i sin forskning att om man tilldelar Gen Y arbetsuppgifter som helt 

strider mot deras syfte och värderingar så skulle deras motivation bli ineffektiv. Även om 

resultatet påvisar att ett tydligt syfte är viktigt så är det inte avgörande om Gen Y skall ha en 

hög arbetsmotivation eller inte. En analys till varför deltagarna ej lyfter vikten av att tilldela 

Gen Y arbetsuppgifter som ligger i linje med deras värderingar kan vara att Skatteverkets vision 

är att öka samhällsnyttan vilket är ett karaktärsdrag som enligt Gibson et al. (2009) och 

Crampton och Hodge (2009) Gen Y förknippas med.  

 

 Att jobba med grupp var även en motivation som resultatet tydligt visade var en nästintill 

avgörande aspekt för att Gen Y att ska bli motiverad. Tidigare forskning visar precis samma 

sak och menar på att en uppväxt under framförallt sin skolgång där grupparbeten är daglig 

metod har präglat Gen Y väldigt hårt (Fishman, 2016; Wong et al., 2008). Just att känna en 

delaktighet och gemensamt stå för ansvaret är något som lyfts fram i resultatet och tidigare 

forskning. Att ha växt upp med att ständigt jobba i grupper gör även att Gen Y är betydligt mer 

van att få feedback, något som tidigare forskning menar på att Gen Y måste få (Glass, 2007; 

Meister och Willyerd, 2010). Det stämmer väldigt bra med vad resultatet visar, att Gen Y 

ständigt uppskattar att bli löpande utvärderad.   

 

Skatteverket använder sig av teamorienterade arbetsuppgifter men resultatet påvisar även att 

det är en belöning som man kan utöka ännu mer. Även om resultatet visar att Skatteverket inte 

utför alla arbeten i grupp så har arbetstagarna en ständig dialog mellan varandra i öppna kontor 

och därmed indirekt jobbar i grupp. En viss del av resultatet påvisade även att teamorienterade 

arbetsuppgifter är en nödvändig belöning för att få Gen Y motiverande. Den tidigare 

forskningen vi har benämnt har inte direkt påvisat att teamorienterade arbetsuppgifter i sig är 

en icke-finansiell belöning. Anthony et al (2014) menar att en större delaktighet och auktoritet 

i arbetsprojekt och beslut är exempel på icke-finansiella belöningar. Vilket är exakt det som 

Zarraga and Bonache (2003) menar på att teamorienterade arbetsuppgifter främjar och därmed 
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blir en indirekt icke-finansiell belöning i sig. Författarna menar även vidare på att 

teamorienterad arbetsuppgifter uppmanar till feedback, som är ett belöningssystem, och 

därmed styrker att teamorienterade arbetsuppgifter är en indirekt belöning.  

 

En annan motivation av Gen Y som resultatet till viss del visade var behovet av en bra 

arbetsmiljö och känna ett bra välmående. Detta var något som Kultalahti och Viitala (2014) 

påpekade var en viktig del för Gen Y. Resultatet visar då att Skatteverket försöker bemöta detta 

genom trivselaktiviteter genom kontors frukost friskvårdstimme och friluftsdag. En mindre del 

av resultatet visar att detta är viktigt och bör benämnas som en belöning i sig. Trivselaktiviteter 

främjar även Gen Y:s behov av balans i livet och belönas då på ett annat sätt än flexibla 

arbetstider. Tidigare forskning som benämns i teorin påvisar inte att trivselaktiviteter är en typ 

av icke-finansiell belöning men kan fortfarande göra kopplingen att det är viktigt för välmående 

och kan då öka den inre-motivationen.  

 

Resultatet visade att möjligheten till karriärutveckling som innebär mer ansvar i form av större 

uppdrag och beslut ansågs vara av en betydande del för att Gen Y skall känna sig motiverade. 

Tydliga likheter kan kopplas till Kultalahtsi och Viitalas (2014) undersökning där författarna 

kom fram till att karriärmöjligheter stärker motivationen för arbetstagare inom Gen Y. Gatu 

(2006) menar i sin rapport att jobbrotering och avancemang, det vill säga karriärmöjligheter är 

exempel på en icke-finansiell belöning. Skatteverket erbjuder stora möjligheter till 

karriärutveckling då organisationen består av flertal olika avdelningar och sektioner, vilket 

framgår från det organisationsschema som används vid rekryteringar.   

 

En motivation som inte alls framgick i resultatet var graden av intressanta arbetsuppgifter. Det 

var dock en motivator som Kultalahtsi & Viitalas (2014) nämnde i deras forskning. En tolkning 

av det kan vara att en arbetstagare av Gen Y inte primärt väljer Skatteverket som arbetsgivare 

för att de erbjuder roliga och intressanta arbetsuppgifter, utan för alla andra belöningssystem 

som har belysts. Av den anledningen är det möjligt att förstå att cheferna inte känner att 

intressanta arbetsuppgifter är det som främst motiverar Gen Y. 
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6.0 SLUTSATS & DISKUSSION 

Kapitlet presenterar de främsta slutsatserna som tagits fram från studien. Vidare presenteras 

en diskussion utifrån författarnas egna tankar och som avslutning ger författarna förslag till 

fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

Mycket talar utifrån analysen att Gen Y drivs mer av inre motivation än yttre motivation. Av 

samtliga motivatorer är det endast strävan efter pengar samt bekräftelse som utgör den yttre 

motivationen. Då icke-finansiella belöningar tenderar att höja den inre motivationen så bör det 

vara den typen av belöningar som Skatteverket skall använda sig av. Skatteverket använder sig 

av flexibel arbetstid, feedback, karriärmöjligheter, möjlighet till utbildning, trivselaktiviteter 

som alla är exempel på icke-finansiella belöningar.  Därmed är det en rimlig tolkning att 

Skatteverket styr sina anställda inom Gen Y genom väl genomarbetade belöningssystem där 

största andelen av belöningssystemen är icke-finansiella. Utöver de icke-finansiella 

belöningssystemen använder Skatteverket finansiella belöningssystem i form av individuell 

lönesättning och friskvårdsbidrag. Vår studier talar för att chefer i organisationer vars mål och 

vision är att skapa samhällsnytta styr Gen Y genom ovan nämnda belöningssystem och därmed 

ligger till grund för att besvara forskningsfråga ett.  

 

Av alla de belöningssystem som Skatteverket använder så kan vi dra slutsatsen att det är ett 

fåtal som utmärker sig till att vara mer effektiva än andra, vilket är följande: 

 

Analysen visar att den individuella lönesättningen är en viktig del för Gen Y. För att Gen Y 

skall uppleva en känsla av att vilja prestera krävs en bra och väl anpassad grundlön. Den 

individuella lönen skall baseras på Gen Y:s arbetsprestation utifrån en helhetsbild. Skulle lönen 

ej motsvara Gen Y:s förväntningar kommer troligtvis motivationen att vara väldigt låg trots att 

Gen Y främst drivs av inre motivation. En rimlig tolkning är att lön inte är det främsta 

belöningssystemet men är fortfarande en grundpelare för att Gen Y skall känna sig motiverade 

till att vilja prestera.  

 

Det mesta tyder på att flexibel arbetstid är ett belöningssystem som har väldigt stor effekt på 

Gen Y:s motivation. Analysen visade att Gen Y värderar balansen mellan arbetslivet och 

privatlivet väldigt högt och därav bemöter Skatteverket detta genom att erbjuda större frihet 

kring arbetstider. Det är dessutom ett väldigt sparsamt belöningssystem för Skatteverket att 

använda då det ej medför några direkta kostnader. En rimlig slutsats är att flexibel arbetstid är 

ett väl utformat belöningssystem som lämpar sig väldigt bra för att styra Gen Y till att prestera 

på en hög nivå.  

 

Analysen visar att verbal uppskattning är något som Gen Y i hög grad söker efter och genom 

att Skatteverket använder regelbunden feedback som belöningssystem har detta en stark positiv 

effekt på Gen Y:s motivation. Bekräftelse samt att känna sig uppskattad för det arbete man 

utför är en väldigt central del i Gen Y:s motivation. Slutsatsen som dras är att feedback är en 
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väldigt viktig och avgörande del för att motivera Gen Y. En rimlig tolkning i detta är att om 

detta belöningssystem skulle utelämnas kommer Skatteverket möta svårigheter i att motivera 

Gen Y. 

 

Teamorienterade arbetsuppgifter har utifrån analysen också en stor effekt på Gen Y:s 

motivation. Mycket tyder på att delaktighet och gemenskap är två aspekter som har en positiv 

påverkan på Gen Y:s motivation. Även fast teamorienterade arbetsuppgifter inte är ett 

belöningssystem i sig så är det ett arbetssätt som främjar delaktighet samt feedback. En rimlig 

tolkning är därmed att teamorienterade arbetsuppgifter kan ses som ett indirekt 

belöningssystem.  

 

Utifrån vår studie talar mycket för att chefer i organisationer vars mål och vision är att skapa 

samhällsnytta upplever att de tre förstnämnda belöningssystemen ger störst effekt på Gen Y:s 

prestationer. En rimlig tolkning är även att teamorienterade arbetsuppgifter också har en 

betydande effekt. Detta ligger därmed till grund för att besvara forskningsfråga två. 

6.2 Diskussion 

Vi blev överraskade över hur mycket rätt Skatteverket gör inom belöningssystem för Gen Y.  

Vi märkte i analysen hur mycket den tidigare forskningen stämmer överens med chefernas 

upplevelser gällande karaktär och motivatorer för Gen Y samt de olika belöningssystemen. Det 

var även intressant att både tidigare forskning samt chefernas upplevelser inte hade enhetliga 

perspektiv om Gen Ys motivation av pengar. Vår tanke kring detta som vi belyste i analysen 

är att Gen Y:s bidrag till samhället, som har ett ensidigt perspektiv i både tidigare forskning 

samt empiri, är större än tidigare generationer och kan uppfattas som en motpol till att tjäna 

pengar. Det vill säga att det kan uppfattas som orimligt att drivas av pengar samtidigt som man 

drivs av att hjälpa samhället. Man kan inte vara Robin Hood samtidigt som man är Joakim Von 

Anka. Eller börjar den del av Gen Y som söker sig till organisationer vars mål och vision är 

samhällsnytta knacka på en ny dörr där det är möjligt att karaktäriseras av båda karaktärerna? 

6.3 Studiens bidrag och framtida forskning 

Framväxandet av vår studie har skapat fler tankar och idéer till fortsatt forskning kring vårt 

identifierade problem. Det hade varit intressant att se hur stora likheter eller olikheter resultatet 

hade haft om man hade applicerat en annan fallorganisation som till exempel 

Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vår studie har bidragit till en tydligare bild över 

hur chefer specifikt på Skatteverket arbetar för att styra och motivera Gen Y. Men då vi endast 

har haft Skatteverket som fallorganisation så är det svårt med hög säkerhet att generalisera vårt 

resultat för alla organisationer vars mål och vision är samhällsnytta. Därför kan kunskapsgapet 

bemötas med hjälp av liknande studier i liknande organisationer.  

 

För framtida forskning hade varit intressant att studera generation Z:s påverkan på 

arbetsplatser, som är nästkommande generation efter Gen Y. Dock så är den generationen inte 

alls etablerad på arbetsmarknaden för tillfället och är därmed ett framtidsprojekt för forskning. 
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BILAGOR 

 

Intervjuguide 

Bakgrund om oss och vår studie: 
Vi studerar tredje och sista året på ekonomie kandidatprogrammet med specialisering mot 

redovisning och styrning vid Luleå Tekniska Universitet.  Vår C-uppsats syftar till att skapa 

en förståelse och kartlägga chefers upplevelser av att belöna anställda inom Gen Y med 

inriktning mot myndigheter. Vidare är syftet att upplysa vilka/vilket utmärkande 

belöningssystem som ger störst effekt på anställda inom Gen Y. 

 

Följande information är lite formalia: 

• Är det OK att vi spelar in intervjun då vi inte vill riskera att missa någon viktig del? 

Det kommer endast vara vi två som författare som i efterhand kommer lyssna på 

intervjun. 

 

• Är det OK att benämna dig vid namn i vår studie? 

 

Begrepp 

Generationen som är central för vår studie är framförallt generation Y som är födda mellan 

1980–1999 alltså 20–39 år. 

 

Finansiella belöningssystem - Definieras som belöningar i form av pengar. Exempelvis lön, 

bonus, provision, utdelning av vinst, olika typer av försäkringar och materiellt ting. 

  

Icke-finansiella belöningssystem - De belöningar som ej består av pengar. Exempelvis 

flexibla arbetstider, intressant arbetsuppgifter, delaktighet i beslut, karriärutveckling, 

auktoritet, events. 

 

Skulle något vara oklart kring begrepp eller frågor är det bara att fråga under intervjuns gång. 

 

Del 1: Inledande frågor 

1. Vad har du för position på Skatteverket? Hur länge har du arbetat inom den positionen? 

2. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?  

3. Hur många av dina underordnade uppskattar du är av generation Y? (%) 

4. Om liten andel, har du tidigare erfarenhet av att styra generation Y i Skatteverket? 

5. Vad är utmärkande hos Skatteverket som arbetsgivare?  

 

Del 2: Generation Y Skatteverket 

1. Hur många rekryteringar (inklusive sommarrekryteringar) av generation Y uppskattar du 

att ni gör varje år? 

2. Vad upplever du att generation Y motiveras av? 



 
 

3. Tidigare forskning menar på att generation y drivs mer av inre motivation än yttre 

motivation, håller du med om det? Om ja varför? Om nej varför? 

4. Upplever du att generation Y motiveras av andra aspekter än tidigare generationer? 

5. Upplever du att det kan vara en avgörande fördel att känna till och förstå generation Ys 

preferenser och motivatorer? 

 

 

Del 3: Finansiella belöningssystem 

1. Vilka finansiella förmåner/belöningssystem har ni på Skatteverket? 

 

2. Upplever du någon skillnad i hur generation Y motiveras av finansiella belöningar jämfört 

med tidigare generationer? 

 

3. Finns det några finansiella förmåner/belöningssystem som du saknar och skulle vilja ha 

tillgång till för att öka prestationsförmågan, hos just generation Y? 

 

4. Upplever du att det finns möjlighet för Skatteverket att genomföra större förändringar i 

sina finansiella belöningssystem för att anpassa de mot generation Y? 

 

5. Har du någon gång upplevt att en finansiell belöning till generation Y har givit motsatt 

eller ingen effekt på prestation/resultat? 

 

6. Vilket av de tillgängliga finansiella belöningssystem som Skatteverket erbjuder motiverar 

generation Y bäst enligt dig? 

 

Del 4: Icke-Finansiella belöningssystem 

1. Vilka icke-finansiella förmåner/belöningssystem har ni på Skatteverket? 

 

2. Upplever du någon skillnad i hur generation Y motiveras av icke-finansiella belöningar 

jämfört med tidigare generationer? 

 

3. Finns det några icke-finansiella förmåner/belöningssystem som du saknar och skulle vilja 

ha tillgång till för att öka prestationsförmågan, hos just generation Y? 

 

4. Upplever du att det finns möjlighet för Skatteverket att genomföra större förändringar i 

sina icke-finansiella belöningssystem för att anpassa de mot generation Y? 

 

5. Har du någon gång upplevt att en icke-finansiell belöning till generation Y har givit 

motsatt eller ingen effekt på prestation/resultat? 

 

6. Vilket av de tillgängliga finansiella belöningssystem som Skatteverket erbjuder motiverar 

generation Y bäst?  

 

 



 
 

Del 5: Övrigt 

1.Vilka typer av belöningssystem är de som framförallt tas upp i rekryteringsprocessen för att 

visa på att Skatteverket är en attraktiv arbetsplats?  

 

2. Upplever du att Skatteverket står inför en större/svårare utmaning i att motivera sina 

medarbetare genom belöningssystem jämfört med företag vars huvudsakliga mål är vinst? 

 

3. Något som du vill tillägga utöver våra frågor? 


