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Abstract	
 
Previous studies in generational changes mean that there are differences between generations 

values and what they prioritize. An important factor of the whole is to make sure what 

Generation Y is motivated by and how, as an employer, you should work on how to make this 

generation stay within the company. 

 

The aim of the study is to provide a better understanding of how the chosen case organization, 

HSB Stockholm Förvaltning, successfully manages the current generation change, taking into 

account how to work with incentives and motivation with the aim of employees staying 

within the organization. In this qualitative case study interviews of semistructured nature have 

been conducted to highlight the study's questions. The conclusion of the study is that the work 

of incentives and motivation by HSB Stockholm property management must individualize 

and to an even greater extent be adapted to the needs, prerequisites and wishes of the new 

employees. Particular attention should be paid to Generation Y's development and 

competence development requirements. The organization should also ensure Generation Y's 

more tangible requirements for the company's work with sustainability and ethical profile and 

that, as a co-workers, Generation Y’s requires a greater meaning in their work life. 
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Sammanfattning	
 
Tidigare studier inom generationsväxlingar menar på att det finns skillnader mellan 

generationers värderingar och vad de prioriterar. En viktig faktor av det hela är att se till vad 

Generation Y blir motiverade av och hur HSB Stockholm Förvaltning bör arbeta med hur det 

ska få denna generation att stanna inom företaget.  

 

Studien syftar till att ge en ökad förståelse kring hur den valda fall organisationen, HSB 

Stockholm Förvaltning framgångsrikt ska hantera den pågående generationsväxlingen med 

hänsyn till hur de arbetar med incitament och motivation med syfte att medarbetare ska stanna 

inom organisationen. I denna kvalitativa fallstudie har intervjuer av semistrukturerad karaktär 

genomförts för att belysa studiens frågeställningar. Sammanfattningsvis är slutsatsen av 

studien att HSB Stockholm Förvaltnings arbete med incitament och motivation måste 

individualisera och i ännu högre utsträckning anpassas till de nya medarbetarnas behov, 

förutsättningar och önskemål. Organisationen bör särskilt se över Generation Y:s krav på 

utveckling och kompetensförsörjning. Organisationen bör även se till Generation Y:s mer 

påtagliga krav på företagets arbete med hållbarhet och etiska profil samt att medarbetare vill 

ha en större mening i sitt arbete 
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Förord	
 
Detta examensarbete är skrivet under våren 2017 och först och främst vill jag rikta ett stort 

tack till handledaren Björn Berggren som har gett ett mycket bra stöd under hela processen.  
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Introduktion		
 
I introduktionen beskrivs bakgrunden där generationsväxlingen beskrivs samt en definition 

redovisas kring vad Generation Y är.  Därefter följer en beskrivning av Generation Y och 

deras värderingar samt hur företag traditionellt arbetar med incitament och belöningar. 

Avslutningsvis följer en problematisering av ämnet,  en redovisning av syftet med studien och 

dess frågeställning samt en redovisning av dispositionen av arbetet. 

 

1.1	Bakgrund		 	 	
 

Sverige står inför en generationsväxling med ett stort antal 40-talister som går i pension 

samtidigt som den nya Generationen Y har börjat etablera sig på arbetsmarknaden. Under det 

senaste decenniet har antalet som går i pension, så kallade åldersavgångar, och tillträdande till 

arbetslivet närmat sig varandra. Under år 2017 pekar trenden mot att antalet avgångar 

överstiger antalet tillträdande (Regeringen 2015). Detta leder till nya utmaningar för samhället 

och för företagen. Regeringen har uppmärksammat möjligheter och utmaningar med den 

pågående generationsväxlingen.  

  

“Antalet åldersavgångar överstiger antalet tillträdande unga. Därför är det viktigt att ta 

tillvara på den kraft, kompetens och kreativitet som landets unga bär på så att Sverige får en 

ordnad generationsväxling, inte minst inom välfärden.” (Regeringen 2015). 

  

Definitioner av olika generationer varierar. Den definitionen som kommer användas i denna 

studie är att Generation Y är människor som är födda på 80-talet och 90 talet (Parment 2008). 

Det som kännetecknar denna generationen kan sammanfattas i att det är en generation som är 

uppväxt med internet, och har haft en helt ny tillgång till information. Det är en generation 

som har varit med om globalisering och urbanisering (Tyréns 2016) i en större utsträckning än 

tidigare. En tydlig samhällstrend som påverkar generationen är även en större medvetenhet 

kring miljö och hållbarhetsfrågor (Deloitte 2016). 

 

Den nya Generationen Y är en generation som präglats av ytterligare digitalisering och en 

större teknisk kännedom än vad tidigare generationer någonsin haft. Generation Y är en 

generation som växt upp med persondatorer och en helt annat typ av teknisk kännedom än 

tidigare med hänsyn till informationsteknologi och sociala medier. (Tyréns 2016) 
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Enligt en undersökning genomförd av Kairos Future (Boman, Fürth, Pernemalm & Lejsved, 

2010), en organisation som tillhandahåller material och forskning kring samhällsutmaningar, 

så visar det på att den nya generationen prioriterar och ser nytta i andra saker än tidigare 

generationer. Ett exempel på detta är synen på work-life balance och möjligheten att kunna 

arbeta etiskt (Boman et al. 2010).  Det finns även en tydlig diskrepans mellan vad 

arbetsgivaren tror att medarbetaren vill ha som kompensation och förmåner och vad den 

faktiska arbetstagaren vill. Detta är till exempel tydligt i frågan att den nya generationen, 

Generation Y, prioriterar anställningstrygghet. 

 

1.1.2	Problematisering	
 
Generationer har olika värderingar och förutsättningar och de prioriterar olika i livet. En 

genomgående trend är att Generation Y har lägre lojalitet till sina arbetsgivare (PWC 2016) 

och därmed kommer personalomsättningen att öka därefter. De är en rad olika faktorer som 

påverkar huruvida anställda vill stanna på en arbetsplats och därför behövs det på grund av 

den pågående generationsväxlingen undersökas hur arbetsgivare ska ta hänsyn till Generation 

Y:s värderingar och prioriteringar i arbetslivet. En förändring kring hur arbetsgivare bör 

arbetar med incitament kan vara en lösning på problematiken. En hög personalomsättning 

innebär dessutom att företagen får högre kostnader kopplade till rekrytering. Att se över vad 

Generation Y motiveras och drivs av kan därför generera både ett bättre resultat för företaget 

och en ökad trivsel för den nya generationen. 

  

1.2	Syfte	
 
Syftet med denna studie är att ge en ökad förståelse för hur organisationen HSB Stockholm 

Förvaltning framgångsrikt bör hantera den pågående generationsväxlingen. Vidare är syftet 

med fallstudien att undersöka hur företagen ska arbeta med incitament och motivation för att 

få medarbetare från Generation Y att stanna en önskvärd tid. 

 

1.2.1	Frågeställning	
 
Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats.  

● Vad motiverar och driver Generation Y? 

● Hur arbetar HSB Stockholm Förvaltning med incitament och motivation idag? 

● Hur bör HSB Stockholm Förvaltning arbeta med incitament i framtiden? 
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1.3	Avgränsningar	
 
Studien är genomförd ur ett arbetsgivarperspektiv och kommer därför inte belysa 

frågeställningen ur ett medarbetarperspektiv. Dessutom kan de även förekomma 

begränsningar grundat på HSB Stockholm Förvaltning geografiska hemvist (i en storstad, i 

Stockholm) och utifrån HSB Stockholms kooperativa idé samt värdegrund och att 

inriktningen på fastighetsförvaltning är primärt inriktat mot bostadsrättsföreningar. 

 

1.4	Disposition	
 
I denna fallstudie har nedanstående dispositionen använts se tabell 1. 

   

Introduktion I introduktionen presenteras bakgrunden till 
det valda ämnet och sedan redovisas en 
problematisering utav detta ämne. Det 
presenterade syftet följer problematiseringen 
och är uppdelad i separata frågeställningar 
som sedermera ska agera som stöd för att 
besvara undersökningens valda syfte.     

Metod Efter det inledande kapitlet beskrivs studiens 
metod, vilket upplägg som har använts i form 
av urval av respondenter, kunskapssyn, 
angreppssätt, utifrån vilket perspektiv studien 
genomförts, hur valet av litteratur och teorier 
genomförts, samt en kritik av de sekundära 
källorna. I metoddelen beskrivs även hur 
intervjuerna har genomförts samt hur den 
insamlade data analyserats  
 
Det praktiska tillvägagångssättet kring hur 
intervjuer och hur denna da. I ett avslutande 
stycke beskrivs kritiken mot den valda 
metoden.  

Teori Efter metodavsnittet presenteras teorier och 
tidigare forskning utifrån teman såsom 
generationer, värderingar, motivation, 
företagskultur och incitament.  
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Resultat Därefter presenteras resultatet av 
undersökningen. Den insamlade 
informationen från de fyra djupintervjuer 
presenteras i form av olika teman. 

Analys De olika teman analyseras sedan med hänsyn 
till den vald litteratur samt teorier. 

 
Slutsats 

I sista kapitlet presenteras de slutsatser som 
kan härledas av studien. Vidare redovisas 
egna reflektioner med hänsyn till studiens 
resultat och analys. Därefter ges en 
rekommendation till vidare forskning.  
 

 

Tabell 1 Beskrivning av dispositionen för studien (Mörke 2017)  

      

2	Teori	
 
I detta avsnitt kommer relevant teori tas upp med hänsyn till undersökningens syfte och 

frågeställningar. Syftet med detta kapitel är att ge en djupare förståelse kring vad tidigare 

forskning på området har visat. De presenterade teorierna är inom ämnet generationsväxling 

och generationsforskning, värderingar och prioriteringar inom Generation Y, företagskultur, 

motivation och drivkrafter samt incitament och belöningar. 

 

2.1	Generationsväxling	och	generationsforskning	
 
Inom generationsforskning finns de en rad utmaningar, speciellt kring vad som utmärker en 

generation eller attribut och egenskaper som kan härledas till ålder.  En individs ålder är 

nämligen en av de viktigaste faktorerna när de kommer till dennes attityd, beteende och 

värderingar. Genom att studera hur dessa formas över tiden så ges en förståelse kring vad som 

utmärker de specifika generationerna. Generationsforskning måste följaktligen ske över tid 

för att det inte enbart ska se till åldersfaktorn eller till den specifika fasen individerna är i 

livet. (Pew Research Center 2015)  
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Forskning kring generationsväxlingar går därför ut på att samla gemensamma nämnare kring 

exempelvis livsstil, attityder och värderingar. Detta är i enlighet med Sessa, Kabacoff, Deal 

och Browns (refererad i Bolton, Parasuraman, Hoefnagels, Migchels, Kabadayim, Gruber, 

Loureio & Solnet 2013). Det finns ett problem när generation åldras och mognar, då blir 

skillnaden mellan generationen större. Enligt Smola och Suttons  (refererad i Bolton et al. 

2013) så handlar det om att se vilka generella trender som finns gällande värderingar, 

motivationer och attityder. Enligt Twenge och Campbells forskning från 2008 (refererad i 

Bolton et al. 2013) finns även exempel på longitudinella metoder som skiljer mellan 

generationsskillnader och åldrande. De har funnit egenskaper som är av stabilare karaktär och 

som inte utmärker sig grundat på ålder, till exempel att Generation Y inte har arbete som en 

lika central del i livet samt att arbetsetiken har minskat i jämförelse med tidigare generationer. 

 

I frågan om vad HR-chefer tycker kring hur deras egna organisationer hanterar 

generationsväxlingen så svarar endast 1% av de tillfrågade respondenter i Kairos Future 

undersökning (Boman et al. 2010) att deras organisation är riktigt duktiga på att hantera 

generationsskiftet baserat på frågor kring hur bra de är på att attrahera unga, att integrera dem 

samt att få dem att stanna en önskvärd tid.  

 

2.2	Värderingar	och	prioriteringar	
 
En människas värderingar är sammankopplat till människans self-concept och är stabila 

övertygelse som vägleder en människas preferenser i antingen handling eller resultat. 

Värderingar handlar även om vad en människa tycker är bra och dåligt och agerar som en 

moralisk kompass och tydliggör våra drivkrafter. (McShane & Von Glinow 2010) 

 

Den nya Generationen Y har nya värderingar samt drivkrafter och prioriteringar när de 

arbetar. I en bok skriven om 80-talister (Fürth, Holmberg, Larsson & Raaterova 2002) tas ett 

antal olika nya prioriteringar och värderingar upp för denna generation. Exempel på dessa är 

miljön och teknik. Andra viktiga aspekter är att de vill ha personlig utveckling och arbeta med 

meningsfulla yrken, där de känner att de gör skillnad. De tar även upp vikten av att ledarna 

måste förändras med hänsyn till de nya kraven som de nya medarbetarna har. 80-talisterna 

kommer att ställa högre krav på att ledarna besitter egenskaper som gör att de kan motivera 

och inspirera. Generation Y föredrar att ledaren innehar en coachande roll än att ledaren 

besitter stor fackkunskap. 
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De värderingar som Generation Y anser vara viktiga hos företag redovisas som fram för allt  

medarbetarnöjdhet och rättvis behandling.  Andra viktiga aspekter är att företaget arbetar 

etiskt, att det har bra kundnöjdhet och kundfokus, att de är tillförlitliga i kvalitet samt arbetar 

med corporate social responsibility (CSR) och företagets miljöpåverkan. (Deloitte 2016) 

 

2.3	Företagskultur	
 
Företagskultur är de värderingar, attityder, beteenden och språk som finns inom ett företag 

eller en organisation (Bratton, Sawchuk, Forshaw, Callinan & Corbett 2010) Kulturen är 

något som styr och påverkar medarbetarna och kan ses som informella spelregler till hur 

anställda ska agera. Företagskultur kan beskrivas som en rad olika osynliga processer som  

leder till ett företags samlade värderingar. En företagskultur är en del av arbetet med att 

framgångsrikt hantera generationsväxlingen. 

 

Det finns exempel på karaktärsdrag i företagskulturer enligt Kairos Future rapport om 

generationsväxlingen (Boman et al. 2010) där de menar på att företagskulturer som präglas 

nedanstående egenskaper utmärker sig: 

 

• Nytänkande 

• Öppen kultur, med högt i tak 

• Prestigelöshet 

• Ansvar för att unga ska integreras 

• Strategi för att få unga att stanna 

• Kunskap om vad som krävs för att unga ska stanna 

 

Företagskultur är en central del i arbetet med att skapa lojalitet från medarbetare. Två viktiga 

aspekter att se över inom kulturen är att den måste vara rättvis och stödjande. Genom att 

förmedla en tro på den anställdas kapacitet och kompetens och samtidigt ge individen 

möjlighet att ta ansvar, så skapas en lojalitet. En ytterligare faktor kring lojaliteten är även att 

organisation bör dela värderingar med medarbetarna samtidigt som medarbetaren ska få en 

känsla av förtroende från ens organisation och att de har möjlighet att ta ansvar. (McShane & 

Von Glinow 2010) 
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En viktig del i att skapa lojalitet och att få medarbetare att stanna är förståelse. Individen ska 

vara delaktig i utformande av organisationens strategi och vara med och sätta upp eller 

åtminstone vara medveten om de mål som organisationen har satt upp. Detta handlar om att 

engagera medarbetarna och kommunicera. Det måste finnas en förståelse mellan organisation 

och dess medarbetare.(McShane & Von Glinow 2010 ) 

 

I en studie genomförd av Deloitte (Deloitte 2016) så skickades 7700 stycken enkäter ut till 

Generation Y från 29 länder där alla var heltidsanställda och hade en universitetsexamen. De 

visade en trend på att Generation Y visade låg grad av lojalitet till deras arbetsgivare och att 

66% planerade att lämna sin nuvarande arbetsgivare inom de närmaste 5 åren, medan  27% 

planerade att stanna mer än 5 år, se figur 1. 

 

 
 

Figur 1.   Andel av Generation Y som avser att sluta inom en viss tid. (Deloitte 2016) 

 

Den orsak som låg till grund till detta var att de som svarade att de skulle lämna kände sig 

underanvända eller att de inte används på rätt sätt samt att de inte fick möjligheten att 

utvecklas som ledare.  (Deloitte 2016). 
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En annan aspekt som redovisas i undersökningen, (Deloitte 2016) är kring de som väljer att 

stanna två år jämfört med de som stannar fem år. Det respondenterna svarade i studien var att 

de som lämnade efter två år kände att de inte fick tillräcklig professionell utveckling samt 

professionellt erkännande. Respondenterna som lämnade efter två år kände inte heller att de 

fick en känsla av mening av sitt arbete eller att denna känsla inte var uppnådd på en 

tillräckligt högnivå.  

 

2.4	Motivation	och	drivkrafter		
 
Motivation är förenklat något som resulterar i hur människor fattar beslut och hur de agerar. 

Motivationen är rent praktiskt det som väcker individen att agera på ett visst sätt.  

Enligt Alvesson och Kärrman (Alvesson & Kärrman 2007) är motivation en central fråga för 

alla organisationer. De menar att motivationen påverkar företagets möjligheter att attrahera 

och behålla medarbetare. Motivation gör att medarbetare anstränger sig mer och stimuleras till 

att gör ett bra jobb. Det finns ett flertal motivationsteorier och de mest relevanta har försökt 

förklaras på ett pedagogiskt sätt.  

 

2.4.1	Maslows	behovshierarki	
 

Maslow presenterade 1943 (Maslow 1943) en modell för motivation som en behovspyramid, 

där stegen i pyramiden kategoriseras i olika behov och prioriteringar. De olika typen av steg 

är: 

● Fysiologiska behov 

● Trygghetsbehov 

● Behov av kärlek 

● Självhävdelsebehov 

● Självförverkligande behov  

 

Dessa olika steg visar hur människors behov ser ut i livet. Från de grundläggande behoven av 

mat och sömn till det mest utvecklade behovet självförverkligande. Tanken är att man går från 

ett lägre behov för att tillfredsställa ett högre behov i trappan. Detta är en grundläggande teori 

inom motivation som beskriver hur motivation klassas igenom olika steg. 
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2.4.2	Expectation	theory		
 
Vrooms Expectation theory (refererad i Arnold, Randall, Patterson, Silvester, Robertson, 

Cooper, Burnes, Swailes, Harris, Axtell & Den Harthog 2010). De menar att människor 

agerar beroende på vilka belöningar som kommer ges om de genomför dessa handlingar samt 

hur värdefulla dessa belöningar är. Ett exempel på detta är som student så blir prestationen att 

studera, detta kommer sedan generera ett framtida arbete.  

 

2.4.3	Learned	needs	theory	
 

Learned needs theory är framtagen av David McClelland (McClelland 1961) och är en modell 

för att beskriva hur människor påverkas, motiveras och har olika drivkrafter. Detta innebär att 

människor behöver hanteras på olika sätt grundat på deras olika typ av behov. McClelland 

menar på att den inlärda motivationen kan kategoriseras i tre grupper “Need for achivement”, 

“Need for affilliation” och “Need for power”. “Need for achievement” handlar om att 

människor motiveras genom att nå relevanta och utmanande mål genom deras egen prestation. 

De behöver även få feedback och att bli sedda för deras prestationer. Detta är exempel på en 

grupp människor där pengar inte är en stark drivkraft för att prestera. (“Need for affiliation” 

handlar om att människor blir motiverade av att de handlar om att hjälpa och stödja andra. 

Detta kan vara i form av att lösa eller medla konflikter.  Personer som motiveras av “Need for 

power” blir motiverade av makt. De vill visa och utöva denna och ser det som ett sätt att 

bevara sin ställning i organisationen. Människor med hög nivå av “Need for power” 

eftersöker primärt status som belöning för att bli motiverade. 

 

2.4.4	Hygienfaktorer	inom	motivation	
 
Motivation handlar om mänskliga beteenden, hur de uppstår, hur de bevaras och avslutas.  

En viktig del i motivationsforskning är Hertzbergs teori ( (refererad i Abrahamson & Aarum 

Andersen 2005) kring arbetstillfredsställelse och motivation,  Herzberg delar upp motivation i 

två faktorer, motivation och hygienfaktorer 
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Motivationsfaktorer utgörs av till exempel prestationer. Att genom utfört arbete känna 

tillfredsställelse eller att exempelvis lösa problem. Genom att bli erkänd om den anställda 

utfört sitt arbete på ett bra sätt. Att arbetet i sig självt är varierat och intressant. Att som 

individ får ta ansvar och känna kontroll över sin situation. Befordran, att känna att som 

individ bli belönad exempelvis via högre status. En annan faktor som är av stort vikt är att 

som människa känna tillväxt, och att det finns möjlighet att vidareutvecklas. Den andra 

kategorin är benämnda hygienfaktorer. Dessa är faktorer som inte skapar en motiverande 

effekt, exempel på typer av hygienfaktorer är att ledaren är rättvis, ekonomisk ersättning 

såsom lön och andra ekonomiska belöningar, statussymboler och trygghet i arbetet. Det är 

däremot viktigt att förstå att enbart för att faktorerna inte genererar ökad motivation så krävs 

dessa för att skapa arbetstillfredsställelse. 

 

Persson (Persson 1994) menar att lönen har fått konkurrens från andra motivationsfaktorer 

som de anställda rangordnar högre. Dessa kan vara uppskattning, intressanta arbetsuppgifter, 

trygghet, självförverkligande, bra kamratskap och en tillhörighet. 

 

2.5	Incitament	och	belöningar	
 
Incitament och belöningar används för att motivera människor och styr människors handlande 

och beteenden. Incitament kan både vara finansiella eller icke-finansiella och kan i stor 

utsträckning påverka hur människor fattar beslut, (Yukl 2012). Att belöna människor och 

medarbetare genom finansiella incitament är det mest populära sättet. Incitament är det som 

mest frekvent karaktäriseras som belöning (McShane & Von Glinow 2010 ). Vidare menar 

Webley (refererad i McShane & Von Glinow 2010) att finansiell kompensation även är tätt 

sammankopplat med en viss yrkesstatus och en människas självkoncept. 

 

Medlems- eller åldersbaserade belöningar är sätt att arbeta med incitament genom att belöna 

medarbetare som arbetat länge på företaget att få större belöningar. Vissa av dessa belöningar 

kan beskrivas som “golden handcuffs” där man genom dessa minskar  personalomsättningen 

och det skapas en typ av inlåsningseffekt. Däremot så motiveras inte medarbetarna att prestera 

bättre och det skapar även en inlåsningseffekt för medarbetare som inte längre  passar för 

arbetet eller kulturen. (McShane & Von Glinow 2010) 
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Att arbeta med incitament utifrån prestation kan delas upp i tre nivåer: prestation baserat på 

individnivå, gruppnivå eller på organisationsnivå. Ett exempel på individanpassad prestations 

belöning är provision. Ett specifikt exempel är från företaget PCCW i en studie genomförd av  

Petrie (refererad i McShane & Von Glinow 2010) där de anställda får en extra månadslön om 

de klarar sina uppsatta mål. Belöningar på gruppnivå kan innebära att ledningen eller 

respektive chef sätter upp mål för en grupp med hänsyn till sänkta kostnader eller ökning av 

produktiviteten för att sedan ge belöning till hela teamet. IKEA är ett företag som arbetar med 

organisationella belöningar, där alla medarbetare blir belönade om de gemensamma 

koncernmålen blir uppfyllda (Ågren 2015). 

 

För att förbättra hur en organisations belönings- och incitamentsystem är uppbyggt  bör man 

enligt McShane och Von Glinow (McShane & Von Glinow 2010) på något sätt belöningen 

kopplas till prestation, så att den anställda som uppnått målen eller presterat bättre, blir 

kompenserade i högre utsträckning. Utmaningen med detta är att se över 

hur prestation ska värderas och vilka mått organisationen ska använda. Den anställda måste 

känna att den har möjlighet att påverka utfallet kring det den mäts på samt att den anställde 

har chans att påverka detta i deras dagliga arbete. Arbetsgivaren bör även se över vilken typ 

av belöning som värdesätts av den anställda för att arbeta med incitament på ett fördelaktigt 

sätt. (McShane & Von Glinow 2010) 

 

I Kairos Futures undersökning (Boman et al. 2010) finns en tydliga diskrepans mellan vad 

anställda mellan 16-29 år värdesätter och vad HR-cheferna tror att de värdesätter se figur 2.  

HR-cheferna tror att flexibla arbetstider är mycket viktigare än vad de unga anser. Att de unga 

behöver ett intressant och meningsfullt arbete är något som HR- cheferna överskattar. Det 

som unga prioriterar är istället viljan att leda och utveckla andra samt en önskan om 

anställningstrygghet. 
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Figur 2.    Skillnad mellan HR-chefer och vad unga tycker är viktigt. (Boman et al. 2010) 

 

I en undersökning av PWC (PWC 2008) så menar de på att Generation Y kännetecknas deras 

motivation och drivkrafter av personliga utveckling, belöningar av sina arbetsgivare samt 

flexibla arbetstider. På tredjeplats kommer finansiell kompensation eller bonusar. Något som 

kännetecknar generationen är enligt undersökningen att de prioriterar work-life balance och 

att 28% anser att balansen är sämre än förväntad om de jämför med vad de trodde att de skulle 

vara när den började. En annan viktig aspekt som får generationen att stanna är karriärvägar 

och att det finns en tydlig utmålade möjligheter. Studien visar även på att generationen 

attraheras av företag med ett bra varumärke, och de vill arbeta med företag som har bra rykte 

och status. Undersökningen visar även att 88% av respondenterna söker efter företag som 

arbetar med CSR och hållbarhetsfrågor och speciellt sådana företag som liknar deras egna 

värderingar. I undersökningen tillfrågades även respondenterna kring hur de ser på att arbeta 

utomlands, där hela 71% förväntas sig att få åtminstone ett tillfälle att arbeta i ett annat land 

under deras karriär. 
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3	Metod	
 

3.1	Val	av	ämne	
 
Valet av ämne är baserat på att det finns en medial bild kring att den nya generationen är 

fundamentalt annorlunda än den gamla generationen. Att företag står för en utmaning kring 

hur denna generation ska hanteras. Den nya generationen, Generation Y är enligt denna 

förutfattade mening, otåliga, illojala, egoistiska är saker som frekvent förekommer i tidningar 

och den bilden som porträtteras. Att basera strategi eller beslut på förutfattade meningar 

innebär en svårighet för organisationer och företag. Att genom undersökning från ett 

vetenskaplig perspektiv belysa hur man hanterar generationsväxlingen på ett adekvat och bra 

sätt blir därför väldigt nödvändigt. Genom att Generation Y har nya förutsättningar och nya 

prioriteringar måste därför incitament, belöningar och motivation ses över så att de finns ett 

samband och att man som ledning använder rätt verktyg för att bemöta framtiden. 

 

3.2	Genomförande	av	studien	
 
Genomförandet av denna studie har genomförts enligt 4-fasmodellen. (Blomkvist & Hallin 

2014) denna metodik delar upp en undersökning i fyra olika faser som redovisas nedan:  

 

Fas 1: Formulera, i denna fas formulerades en konceptuell idé av vad som önskades 

undersökas. Studien har en utgångspunkt i ledarskap och organisation med en inriktning på 

den pågående generationsväxlingen. I och med den stundande generationsväxlingen har 

värderingar och drivkrafter förändrats, vilket innebär att det skapas en möjlighet att arbeta 

med incitament som är mer anpassade till den nya generationens önskemål och prioriteringar. 

 

Fas 2: Konstruera , utför materialinsamling, läsa in litteratur, teori och metod.  

I denna fas valdes metoden för studien, vilken litteratur som var relevant, vilka människor 

som borde intervjuas och vilka frågor som borde ställas.    

 

Fas 3:  Producera,  ta fram det centrala ur det insamlade materialet. 

Under denna fas gjordes en genomgång av de transkriberade intervjuerna. Det relevanta 

resultatet togs fram och sammanställdes under olika teman. 
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Fas 4: Leverera, finslipning.  

Den sista fasen gick ut på att koppla samman den insamlade data med litteraturstudier samt de 

relevant teori. Sedan togs relevanta slutsatser upp och sedan gjordes en egen reflektion. 

 

3.3	Kvalitativ	studie	
 
Denna studie är av kvalitativ karaktär där empiri samlas in genom kvalitativ data. Detta för att 

komplettera tidigare litteratur kring generationsväxlingen och förändring i värderingar och för 

att få en större insikt i det valda fallet. De kvantitativa metodiken belyser relation mellan 

variabler och inte relationen mellan människor. Genom svårigheten att använda sig av 

enkätdata för studiens valda frågeställning anses det mer lämpligt att använda sig mer 

utredande intervjuer med kunniga människor på området för att utreda och besvara den valda 

forskningsfrågan (Trost 2005).  

 

Triangulering är ett begrepp som beskriver användningen av två eller fler mätmetoder för att 

navigera i en given frågeställning. Den aktuella trianguleringen har skett genom att studera 

kvantitativ data såsom demografi, pensionsavgångar och data kring generationers värderingar 

och drivkrafter för att följaktligen kombinera dessa med de kvalitativa intervjuerna (Trost 

2005). 

 

3.4	Fallstudie	
 
I denna studie används den valda frågeställningen i ett specifikt fall, en benämnd fallstudie 

eller fallanalys. I praktiken innebär detta att i studien väljs ett fåtal objekt ut för att analyseras 

till exempel en bransch eller ett företag. En fallstudie kan omfatta både kvalitativ samt 

kvantitativ data. Det positiva med fallstudier är att det finns möjlighet att härleda tydligare 

slutsatser för det specifika objektet undersökningen har studerat till skillnad från bredare 

analyser som i större utsträckning blir abstrakta och mer teoretiska. (Eriksson & Wiedersheim 

2014). Fallstudier är även ett bra sätt för att generera material och kännedom till mer 

djupgående studier och mer generella slutsatser kring den aktuella forskningsfrågan(Flyvbjerg 

2011). I denna Fallstudie är den valda organisationen HSB Stockholm Förvaltning se vidare 

information i avsnitt 4 Studerad organisation.  
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3.5	Val	av	perspektiv	
 
Denna studie har genomförts ur ett arbetsgivarperspektiv. Detta innebär att ledning med HR-

chef samt verksamhetschef från förvaltningen har blivit intervjuade. Detta är gjort baserat på 

den aktuella frågeställningen samt att de finns storskaliga kvantitativa undersökningar gjorda 

på Generation Y kring värderingar, drivkrafter samt vilka incitament de främst prioriterar.  

 

3.6	Val	av	sekundärkällor	och	kritik	av	sekundärkällor	
 
Den valda teorin i undersökningen baseras på teorier kring generationsforskning, värderingar, 

motivation och drivkrafter samt incitament och belöningar. Det har även använts rapporter 

genomförda av Kairos Future, Deloitte och PWC. Vissa av de psykologiska teorierna är 

gamla och har tagit emot en del kritik samt att de finns vissa aspekter av dem som inte kunnat 

återskapas i andra studier eller att tillägg har tillkommit. Rapporterna som är genomförda av 

Kairos Future, Deloitte och PWC har samtliga en agenda i publiceringen då alla företag 

arbetar med att hantera problem liknande dessa, vilket kan bidra till en viss partiskhet. 

 

3.7	Urval	samt	insamling	av	data	
 
Urvalet av respondenter har gjorts med hänsyn till det efterfrågade syftet och frågeställningen. 

Eftersom frågeställningen handlar om huruvida man ska arbeta med incitament för att minska 

personalomsättningen och följaktligen rekryteringskostnad och kunskapsförlust har urvalet 

skett baserat på ett arbetsgivarperspektiv. I tabellen nedan presenteras samtliga respondenter 

med en kort beskrivning av deras område och sysselsättning se tabell 2. 

 

Karin Björnström Verksam HR-chef på HSB Stockholm med 30 års 
erfarenhet av HR-frågor. Hon arbetar med 
rekrytering och arbetsmiljö vid intervjun var hon 
tillförordnad HR-chef. 

Joakim Nordlund Verksamhetschef på HSB Stockholm Förvaltning 
som är den aktuella fall-organisationen. Han har 
arbetat på HSB i två år och har 60 medarbetare. 
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Lotta Snickare Ekonomie doktor och forskar inom ledarskap, 
organisering och beslutsfattande ur ett 
könsperspektiv och har tidigare varit verksam 
inom Swedbank inom ledarutvecklings frågor.  
Syftet med respondenten var att få en god inblick 
i ledarskap och organisation samt hur man 
arbetar och ska arbetar med motivation och 
incitament 

Christina Gustafsson Verksam i svensk fastighetsindex som mäter 
tillgångar och ser till benchmarking av 
förvaltningsnyckeltal, hon undervisar även på 
KTH inom fastighetsförvaltning. Syftet med 
respondenten var att få en större och mer generell 
inblick i branschen fastighetsförvaltning.  

 

Tabell 2.    Översiktstabell över respondenter som är med i undersökningen. (Mörke 2017) 

 

En teknik som använts i denna studie för att göra ett lämpligt urval av respondenter har varit 

att använda snöbollstekniken, denna teknik går ut på att låta en av respondenterna 

rekommendera en ny lämplig respondent som kan bidra till att besvara den valda 

forskningsfrågan. (Paul Vogt 2005)  

 

3.8	Utformning	av	intervjuer	
 
I denna undersökning har utformningen av intervjuer varit semistrukturerade. Att en intervju 

är semistrukturerad innebär att som som intervjuare utgår från öppna frågor eller ämnen som 

under vägens gång finns möjlighet att gå in mer på djupet. (Davidson & Patel 2003) 

anledningen till detta är att få en mer djupgående förståelse kring ämnet och ha möjlighet att 

låta respondenterna tänka och formulera sig friare. En intervjumall har tagits fram se bilaga 1 

Intervjuguide. Dessa frågor är baserade på de intervjuer som har genomförts med 

respondenterna. Efter intervjuerna genomfördes en transkribering av intervjuerna. Relevant 

empiri samlades därefter under olika teman för att följaktligen bearbetas i form av analys med 

hänsyn till relevanta teorier. 
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3.9	Metodkritik	
 
Med reliabilitet eller tillförlitlighet menas att undersökningen är stabil. Detta innebär i 

praktiken att i en intervju ska frågorna ställas på liknande vis. Det innebär rent konkret att 

som läsare ska de finnas möjlighet att följa metoden och få samma resultat i en ny 

undersökning. Denna studie är en fallstudie och innehåller intervjuer av semistrukturerad 

karaktär. En faktor att ta hänsyn till är att genom intervjumetoden, finns det en risk att påkalla 

sina egna föreställningar och värderingar och på detta vis påverka utfallet av studien. 

 

Validitet eller giltighet handlar om att studien mäter de som är avsett att mätas. Alltså att 

metoden besvarar syftet och frågeställningarna, så att studien inte mäter något annat (Trost 

2005). I denna studie är ämnet komplext och många faktorer väger in kring frågan om 

motivation och incitament. Det är alltså svårare att hitta kausalitet och veta exakt vad som 

påverkar vad. Genom att inte dra alltför generella slutsatser och anse att studien vara av 

undersökande karaktär, har en viss gardering mot bristande validiteten tagits. 

 

En aspekt att beakta är även personlig erfarenhet och verksamhet i den aktuella 

organisationen,  vilket har givit en större förståelse för den och hur de inom verksamheten 

arbetar. Detta kan dock även innebära svårigheter kring att vara opartisk och följaktligen att 

en partiskhet i bedömningen har skett.  

 

En annan kritik som kan framföras är att fler intervjuer har kunnat genomföras för att få en 

bättre bild av hur det ser ut och för att hitta trender. Men samtidigt är målet att få sina 

frågeställningarna besvarade och genom denna praktiska erfarenhet av organisationen så 

skapar detta förutsättningar för en djupare förståelse. Som eventuellt kan kompenseras för att 

endast ett fåtal intervjuer har genomförts inom fall organisationen.   

 

Denna undersökning är på 15 högskolepoäng på KTH och går över en period under året. Detta 

innebär följaktligen om mer tid hade getts hade studien kunnat påverkas och andra aspekter 

hade kunnat undersökas djupare. 
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4	Studerad	organisation	-	HSB	Stockholm	Förvaltning	
 
I denna fallstudie har HSB Stockholm Förvaltning studerats som vald organisation.  

Anledningen till valet av HSB Stockholm Förvaltning är grundat på att jag har velat studera 

inriktningen fastighetsförvaltning inom fastighetsbranschen. Att djupare undersöka denna typ 

av företags möjligheter och hinder för att attrahera och behålla denna nya generation av 

medarbetare, för att bättre kunna hantera den kommande generationsväxlingen.  

 

Genom personlig erfarenhet som studentmedarbetare i den valda organisationen och praktisk 

erfarenhet finns det också funderingar kring studiens frågeställningar. Inom HSB Stockholm 

Förvaltning finns även ett intresse i att förbättra förutsättningarna för framtiden och att 

utveckla verksamheten.  

 

HSB arbetar med allt från att bygga och förvalta bostäder. Verksamheten startade 1923 och 

HSB styrs av en kooperativ idé av att förbättra boende och inflytande.  HSB är värdestyrt 

genom värdeordet ETHOS (HSB 2015) som står för: 

 

● Engagemang – intresse, kunskap, vilja, självhjälp 

● Trygghet – ekonomiskt, fysiskt, socialt 

● Hållbarhet – långsiktighet, miljömedvetenhet, kvalitet 

● Omtanke – hänsyn, empati, rättvisa 

● Samverkan – demokrati, samarbete, solidaritet, öppenhet och kunskapsutbyte 

 

HSB Stockholm (HSB 2015) är den största regionala föreningen med 151 000 medlemmar 

och startade 1923. I HSB Stockholm är även 460 bostadsrättsföreningar medlemmar.  

HSB Stockholm Förvaltning arbetar med bostadsrättsförening. Arbetet går ut på att se över 

myndighetskrav, rådgöra i drift och underhållsfrågor, bevaka avtal samt att hålla en bra 

kontakt med projektledare och jurister. HSB Stockholm Förvaltning (HSB 2016) är även en 

av de största externa fastighetsförvaltare i Sverige inom segmentet bostadsrättsföreningar. 
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5	Resultat	
 
I detta avsnitt presenteras resultatet från empirin och intervjuerna. De fynden som har erhållits 

i intervjuerna kommer presenteras i form av olika teman. De olika teman är 

generationsväxling, motivation och drivkrafter, incitament samt företagskultur och status. 

 

5.1	Generationsväxling	
 
Inom ramen för temat generationsväxling påpekar samtliga respondenter att det är en skillnad 

mellan generationerna. De framkommer att de handlar om skillnader kring värderingar och 

prioriteringar. Karin Björnström (Björnström) menar att Generation Y lägger stor vikt på att 

företaget arbetar mer med hållbarhetsfrågor och att företaget agerar etiskt.  Samtidigt är 

frågan kring hur stor effekt generationsväxlingen kommer att ha i organisationerna inte lika 

enhetlig. Lotta Snickare (Snickare) påpekar att skillnaden kommer att uppstå kring 

generationer och deras värderingar kommer att skapa förändringar, men menar även att 

människor anpassar sig till de nya organisationerna och att förändringen kommer ske 

långsammare än vad medarbetare och chefer inom organisationerna regelbundet anser. 

 

“När man kommer in i ett nytt sammanhang är de första man gör är att se vad som gäller, 

hur man ska vara duktig, hur det fungerar och sedan anpassar man sig”, säger Snickare. 

 

Respondenterna pekar även på skillnaden mellan vad som är generationsförändring och vad 

som handlar om ålder och mognad. Björnström pekar på att ens prioriteringar skiftar under 

livet och att den upplevda nyttan är dynamisk. Snickare menar även att det är en stor skillnad 

mellan individer och att det är problematiskt att bedöma och generalisera en hel generations 

värderingar. Den sammanfattade uppfattningen från respondenterna är att de primärt handlar 

om skillnader kring värderingar när människor fått barn och att ens prioriteringar då flyttas 

från att söka utveckling och karriär till att istället prioritera familj och trygghet. Denna 

förflyttning i prioriteringar är även något som skiljer sig mellan individer hävdar samtliga 

respondenter medan att skaffa barn ser samtliga som den största faktorn till att anställda 

prioriterar och upplever nytta på ett förändrat sätt. 
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Gällande frågan om personalomsättning kopplat till temat generationsväxling ser 

respondenterna lite olika på frågan. Snickare menar att arbetsmarknaden har förändrats med 

hänsyn till att de som kommer ut i arbetslivet idag generellt sett är mer utbildade och kräver 

mer kvalificerade arbetsuppgifter. Samtliga respondenter framhäver dock att den nya 

generationens medarbetare kräver att de ska kunna utvecklas i snabbare takt och att karriären 

tar fart. Snickare menar på att det är av stor vikt att hitta kvalificerade arbetsuppgifter och 

roller för att företaget ska kunna hantera den nya kravställningen från den nya yngre 

generationen. 

 

“Man kommer med en universitetsexamen och kan tänka sig jobba i kassa/kundtjänst i ett år, 

sedan så tänker man att man blir chef eller specialist”, säger Snickare. 

 

Björnström bedömer att Generation Y ofta lämnar på grund av att de inte känner att de finns 

tillräcklig utvecklingspotential, men menar också att arbetsgivare måste se över kravbilden 

och realismen för hur länge människor kommer att  stanna och är anställda, då den nya 

generationen enligt henne troligen kommer stanna kortare tid.  

 

Ett sätt att hantera generationsväxlingen, menar Joakim Nordlund (Nordlund), är att man 

måste utvärdera processerna man arbetar i och det generella arbetssättet för att bättre hantera 

den nya generationen. Ett exempel på detta är att systematisera mallar och minska den 

administrativa bördan, vilket genererar ett mer utvecklande arbete. En viktig aspekt av detta är 

att man måste lyssna på medarbetarna krav samtidigt som man måste komma ner i åldrarna 

och se vad som sker i skolorna för att inge en bättre förståelse i hur den nya generationen 

kommer ha för kravställningar när de kommer till organisationen. 

 

“Vi tror att vi är så digitaliserade och moderna, men processerna är liknande, istället för att 

stoppa in papper i pärmar stoppar vi dokument i mappar på datorn. Vi måste lyssna på den 

unga generationen och ta in vad som händer i skolorna och vara lyhörda för utveckling”, 

säger Nordlund. 
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5.2	Motivation	och	drivkrafter	
 
Motivation och drivkrafter är viktigt att se till när organisationer och företag arbetar med 

incitament och belöningar, vilket lyfts fram av respondenterna. Snickare menar att drivkraften 

är det primära som arbetsgivare bör se över när incitament utses. Traditionella incitament som 

pengar kan ibland även användas fel. Hon menar att människor i olika stor utsträckning 

motiveras av pengar och att det är viktigt att se över så att belöningar och incitament är 

sammankopplade med drivkrafterna. Snickare menar även att finansiella belöningar kan bli en 

hygienfaktor, att människor vänjer sig och att de då inte motiverar eller genererar ett lika stort 

driv för individen.  

 

En aspekt som flera respondenter tar upp är den drivkraften som ges av att utvecklas och få 

tillgång till kompetensutveckling och att de finns karriärvägar att ta. Snickare tar även upp att 

det är en stor drivkraft att bli sedd av sin arbetsgivare och att som individ får uppskattning. 

Detta är även något som Nordlund diskuterar och lägger stor vikt på att de handlar om att 

skapa ett öppet klimat där varje medarbetare känner sig sedd och att de ska finnas rätt typ av 

stöd från organisationen. Han menar även att ledare bör ta hänsyn till individerna och att de 

finns olikheter kring både vad som driver de anställda och hur de vill arbeta kring målsättning 

och styrning. 

 

Enligt de intervjuer som genomförts i studien visar det sig att Generation Y har en ny bild av 

ledarskapet. Björnström menar till exempel att en skillnad är att kravbilden från medarbetare 

har förändrats och att medarbetare i större utsträckning kräver att chefen är duktiga på att 

leda. Hon menar att ledarens huvudsyfte har gått från att ha en bra fackkompetens till att bli 

duktigare på att motivera, driva och skapa en väg för medarbetarna, så att denna kan uppfylla 

sina mål. 

 

“Förr i tiden valde man chefer baserat på att de varit duktiga specialister. Men det är en sak 

att vara chef och en annan sak att coacha och få medarbetarna att växa i sitt arbete”, säger 

Björnström. 
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En annan förändring gällande motivation är att världen är mer öppen och vi har blivit mer 

globaliserade. Detta är en faktor som samtliga respondenter beskriver. Flera respondenter 

menar  att vad människor värderar och drivs av förändrat i och med att världen blir mer 

öppnare och att vi blir allt mer digitaliserade. Snickare tar upp att vi idag reser mer och är 

ständigt uppkopplade gör att Generation Y har annorlunda drömmar som påverkar 

motivationen och vad individer vill genomföra i livet. Hon beskriver det som att fler har 

kommit till en sådan hög nivå där basala behov är täckta, så att människor istället kan 

fokusera på självförverkligande, i enlighet med Maslows behovshierarki.  

 

“Då generationer tidigare fokuserade på det basala behoven såsom bostad, jobb och barn 

har den nya generationen andra drömmar och mål”, säger Snickare. 

 

5.3	Incitament	
 
Samtliga respondenter ser lön som en primär fråga och som ett självklart incitament och 

belöning i arbetet. Flera av respondenterna pekar även på att arbetsgivare måste arbeta med 

andra typer av incitament i form av arbetstid, balans mellan fritid och arbete, 

kompetensutveckling och generell utveckling. I dagsläget anser Björnström att HSB 

Stockholm arbetar aktivt med incitament i olika former. Hon tar upp exempel som portalen 

”Benify” där de anställda har möjligheten att ta del av personalförmåner och ersättningar. Hon 

tar även upp incitament som tjänstebil, flexibla arbetstider och en bra tjänstepension. 

Nordlund menar även att det inte går att bara se till lön som belöning utan det handlar om 

helheten. Han menar vidare på att HSB Stockholm Förvaltning arbetar med mer generella 

incitament och sedan får individens prestation ge upphov till förändring i lön. 

 

“Hela paketet är viktigt, de är inte bara lön. De handlar om karriärmöjligheter och 

utveckling. Lön är en del, sedan kommer de mjuka värdena”, säger Nordlund. 

 

Sättet att arbeta med incitament beskrivs som en utmaning och att det är svårt att skapa 

incitament som passar samtliga medarbetare. Christina Gustafsson (Gustafsson) diskuterar 

olika sätt organisationer och företag kan arbeta med incitament på olika nivåer, kring hela 

organisationens mål, teamets mål eller individers mål. Många mål är tätt sammankopplade till 

ledningens beslut kring strategier och att de då blir svårt för den enskilda medarbetarna att 

påverka utfallet. Gustafsson tar även upp svårigheten med att finna och bedöma 
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medarbetarnas prestation. Hon tar upp flera fall där måtten organisationer och företag 

använder kan bli kontraproduktiva. Hon menar att incitamenten ska vara rättvisa och att de 

ska vara möjliga att nå och kunna påverkas av den enskilda medarbetaren.  Ett exempel på ett 

kontraproduktivt mått, hävdar Gustafsson, är kopplad till kundnöjdhet. 

 

“Mäts man exempelvis baserat på hur nöjda kunder man har, kan man ofta sänka avgifter så 

att kunderna blir nöjda.”, säger Gustafsson. 

 

Nordlund och Snickare tar upp i sina två respektive intervjuer är vikten av att medarbetare blir 

sedda och uppmuntrade. De menar även på att detta kan utgöra ett viktigt incitament, detta 

kan få människor att stanna inom en organisation. De framhäver att incitament ska verka för 

att dessa två kriterier, att vara sedd och bli uppmuntrad ska bli uppfyllda. Snickare pekar på 

vissa fall där säljare blir mer motiverade av att få två biobiljetter som belöning och att bli  

sedda och uppmuntrade, istället för bonusar i monetär form. 

 

5.4	Företagskultur	och	status	
 
Flera av respondenterna tar upp företagskulturen som en viktig faktor i arbetet med att hantera 

generationsskiftet och att det kan utgöra ett incitament i sig för att stanna. Nordlund och 

Björnström tar specifikt upp vikten av att integrera den nya generationen genom att lyssna på 

deras tankar och krav. Det är ett sätt att etablera en mer öppen kultur, där människor känner 

sig hörda och lyssnade på. Björnström tar upp ett exempel på att de håller workshops mellan 

ledare och medarbetargrupper, där medarbetarna får chansen att ta upp och diskutera frågor 

såsom work-life balance och olika syn på problem och värderingar. Hon ser det som ett sätt 

att arbeta med att medarbetare ska känna sig delaktiga i utformningen av organisationen och 

att de ska få komma till tals. Nordlund diskuterar även betydelsen av att etablera en 

prestigelöshet, där medarbetare ska känna att ingen fråga är för stor eller för liten för att kunna 

diskuteras och att klimatet ska vara öppet. 

 

Samtliga respondenter är ense om att kraven på att företag arbetar med hållbarhet och CSR 

har ökat från den nya generationen. Björnström lyfter även fram vikten av att aktivt arbeta 

med frågor kring psykosocial hälsa och att detta har blivit viktigare. Hon menar att dessa krav 

kommer  både från medarbetare och från kunder, men även via EU-direktiv och föreskrifter 

från arbetsmiljöverket där det lagstadgades att företag måste se över och systematiskt arbeta 
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med dessa frågor. Hon belyser även att synen på arbetsmiljö har breddats från att enbart se till 

en arbetsplats säkerhet, till att även omfatta den till psykosociala hälsan. 

 

“I den nya generationen så är de viktigare att arbeta med hållbarhetsfrågor och att det är ett 

sunt företag, ett företag som bryr sig”, säger Björnström. 

 

I frågan gällande status ser samtliga respondenter status som ett viktigt incitament för att 

behålla medarbetare och två av respondenterna tar upp problematiken kring namnet 

”förvaltning”. Detta då det enligt dem signalerar passivitet och värdebevarande, istället för 

något dynamiskt och utvecklande. Gustafsson pekar även på problematiken med att 

förvaltaryrket inte har haft någon samlingsplats, där förvaltare kan diskutera problem och 

gemensamma ämnen. Hon lyfter fram ”Förvaltarforum” som ett bra exempel på ett sätt att 

utveckla och arbeta med statusen. Hon beskriver ”Förvaltarforum” som ett gemensam portal 

för fastighetsförvaltare där de kan samlas och diskutera på en typ av internetforum. Nordlund 

menar även på att det finns ett behov av att förtydliga rollen istället prata värdehöjande inom 

förvaltning.  

 

6	Analys	
 

I detta avsnitt kommer empirin att tolkas och analyseras med hänsyn till den teorin som 

tidigare har redovisats. I nedanstående analys används strukturen med olika teman, vilket 

även har anvisats i teori avsnittet. De olika teman är generationsväxling, motivation och 

drivkrafter, incitament samt företagskultur och status. 

 

6.1	Generationsväxling	
 
Att skilja på åldrande och mognad kontra generationsskillnad är mycket viktigt och samtliga 

respondenter tar upp aspekten av att värderingar och prioriteringar skiftar genom livets gång 

beroende på ålder och vilken fas individen är i livet. Detta är något som även tas upp i Pew 

researchs rapport (Pew research 2015) kring generationsforskning där de pekar ut ålder som 

en av de viktigaste aspekterna kring attityd, beteende och värderingar. Genom att göra 

longitudinella studier går det att särskilja vad som kan härledas till den specifika generation 

och vad som beror på ålder eller vilken fas i livet individen befinner sig i. Detta innebär att 

det ges en förståelse för en generations specifika egenskaper. Det blir följaktligen intressant 
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att se över det som kännetecknar generationerna i form av mer stabila karaktärsdrag. (Twenge 

& Cambell 2008)  

 

Generation Y lägger även en stor vikt på hållbarhetsfrågor och att företaget arbetar etiskt, 

något som visas i studien kring deras värderingar. De anser att miljön är viktig och att det är 

av stor vikt att företaget arbetar med CSR. Samtidigt bedöms faktorer som medarbetarnöjdhet 

och att de finns ett kundfokus också som en central betydelse (Deloitte 2016). I frågan om hur 

människor väljer arbetsgivare visar det sig att Generation Y söker efter företag som matchar 

deras värderingar och letar arbetsgivare på ett liknande sätt som de agerar som konsumenter. 

Det här går hand i hand med Björnströms syn på hur HSB Stockholm Förvaltning måste jobba 

med att stärka varumärket samt agera som föredöme. (PWC 2008) 

 

Gällande frågan om personalomsättningen menar Snickare att Generation Y är mer utbildade 

än tidigare generationer och att de ställer krav på att arbetsgivaren har kvalificerade 

arbetsuppgifter som de kan utföra. Björnström menar att personalomsättningen är en effekt av 

att den nya generationen inte känner att det finns tillräckligt mycket utvecklingspotential i 

arbetet. Detta går hand i hand med studien utförd av Deloitte (Deloitte 2016) som visar att 

lojaliteten till den aktuella arbetsgivaren var låg hos den nya generationen. En övervägande 

majoritet planerade att lämna sin arbetsgivare inom de närmaste 5 åren. Den främsta 

anledningen var att som anställd känna sig underanvända eller att vara sysselsatt med 

underkvalificerade uppgifter. 

 

6.2	Motivation	och	drivkrafter	
 

Att motivation och drivkrafter är av central betydelse när företag och organisationer arbetar 

med incitament och belöningar är något som tas upp av respondenterna i intervjuerna. Att 

människor motiveras och drivs av olika saker är något som bekräftas i Learned needs theory 

(McClelland 1961) som beskriver att en människas motivation påverkas av samhällets normer 

och är något som kan läras. Modellen beskriver att människor motiveras olika och bör 

hanteras på olika sätt beroende på dess unika behov. Ett exempel på detta är människor som 

har hög “Need for Achivement” där incitament som att bli sedda och få feedback blir en allt 

viktigare aspekt. Detta är även något som Alvesson och Kärreman tar upp (Alvesson & 

Kärreman 2007) där de menar att motivation är en central fråga för alla organisationer, 

eftersom de påverkar möjligheten att attrahera medarbetare och även behålla dem. 
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Motivationen gör även att de anställda anstränger sig mer. Snickare menar i likhet till 

Alvesson och Kärreman att drivkraft och motivation är en förutsättning för att människor ska 

prestera och att det är en central del i ledarskapet att se över vad medarbetarna motiveras av. 

 

I teorin kring ”Need for achievement” tas status upp som en viktig aspekt för att motivera en 

viss typ av medarbetare. Status kan innebära olika saker för olika individer och är ofta 

sammankopplade till lön eller finansiell kompensation. Gustafsson beskriver en typ av 

statushöjare att ha en gemensam plattform där det finns möjlighet att diskutera liknande 

problem, utvecklingar och framtid. Hon lyfter upp förvaltarforum som ett exempel på ett sätt 

att höja statusen kring fastighetsförvaltning där människor med ett större behov av status ges 

en chans att bli motiverade. 

 

Finansiella belöningar är någonting som de anställda ofta vänjer sig vid och därmed skapas 

inte en lika stor drivkraft över tid. Detta är något som Snickare tar upp i intervjun, vilket även 

kan bekräftas av Herzbergs teori (Herzberg 1959) kring motivationsfaktorer. Enligt Herzberg  

består medarbetares arbetsinsatserna av två faktorer, motivation och hygienfaktorer där 

parametrar som att lösa problem, att bli sedd och att ha möjligheten att utvecklas agerar som 

motivation och drivkraft för den anställda medan exempelvis ekonomisk ersättning kan bli 

som en vana för de anställda att det mer blir en nödvändighet för att inte 

arbetstillfredsställelsen ska minska. Nordlund menar även att det är viktigt att se till ett 

bredare perspektiv kring incitament. Lönen blir en del av detta men han menar på att många 

medarbetare prioriterar olika,  ett exempel på detta är medarbetare som prioriterar att få större 

frihet kring arbetstider vilket kan motivera dessa i större utsträckning. 

 

Snickare diskuterar även en ny syn på Maslows behovshierarki (Maslow 1943), där hon 

menar att vi har kommit till en högre nivå av behovstillfredsställelse. Generellt i samhället 

idag försöker fler människor människor att uppnå självförverkligande och leva ut sina 

drömmar. Hon menar att det är en utveckling som skett från att människor tidigare fokuserat 

på bostad, arbete och mat till att numera fokusera på drömmar och andra högre mål. Hon 

menar att denna trappa kan komma att utvecklas och att människor kommit högre upp i 

trappan rent generellt. Detta belyser att arbetsgivare måste se till denna förändring och 

anpassa sig utefter den. 

 



 27 

6.3	Incitament	
 
Att skapa generella incitament ses som en utmaning. Gustafsson beskriver till exempel hur 

företag arbetar med incitament på olika nivåer, organisation nivå, team nivå samt individuell 

nivå. Detta är något som går hand i hand med de som tas upp av McShane och Von Glinows 

bok (McShane & Von Glinow 2010). Författarna menar att det främsta sättet att arbeta med 

incitament sker genom att man som arbetsgivare kopplar belöningar och incitament till 

prestation. Utmaningen med detta är att hitta vilka mått som prestationen ska mätas med. HSB 

Stockholm Förvaltning arbetar inte i dagsläget med prestationsbaserade belöningar i den mån 

att du får provision, Nordlund menar istället på att om en medarbetare presterar bra ska denna 

bli belönad med högre lön. Gustafsson  tar även upp problematiken kring att hitta mål och 

mätetal som inte är kontraproduktiva och som verkligen mäter individens eller gruppens 

prestation, dessa mål och mått kan vara en utmaning att konstruera enligt Gustafsson. 

 

Att lönen är av stor betydelse när de kommer till incitament och belöning, anser samtliga 

respondenter, men de ser också till helheten. Lönen är inte allt företag och organisationer 

måste även måste arbeta med andra lösningar såsom karriärmöjligheter utveckling och work-

life balance (Boman et al 2010).  I dagsläget på HSB Stockholm Förvaltning enligt 

Björnström arbetar de med incitament i form av flexibla arbetstider, tjänstepension samt en 

portal där de anställda har möjlighet att välja ersättningar och olika förmåner. I rapporten 

genomförd av Kairos Future menas det dock att det finns en diskrepans mellan vad ledningen 

tror att Generation Y bedömer som viktigt och det som Generationen Y de facto tycker är 

viktigt. Detta följer även Perssons (Persson 1994) resonemang om lönens underordnade roll 

som motivationsfaktor. 

 

6.4	Företagskultur	och	status	
 
Status tas upp av flera respondenter som viktiga förutsättningar för att Generation Y ska vilja 

stanna kvar inom sin organisation. Det är viktigt i förvaltningsbranschen att få upp statusen 

kring yrket fastighetsförvaltare, genom att samverka i branschen, skapa gemensamma 

plattformar och att utbilda tidigare i åldrarna. Status är sammankopplat med människans 

självbild och självkoncept något som tas upp av (Webley 2006)  och att detta ofta är kopplat 

till pengar, men status i sig kan agera som ett incitament i sig självt (PWC 2016). 
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Gällande företagskulturen så lägger Nordlund stor vikt vid att det ska vara ett öppet klimat 

och att de ska vara prestigelöst på arbetet. Detta går i linje med Kairos Future rapport om 

generationsväxlingen (Boman et al. 2010) menar att ha en öppen kultur och en bra integrering 

av de yngre är en viktigt aspekt för att få de unga att stanna kvar i en organisation. 

 

Ett incitament för medarbetare är enligt respondenterna att också ta hänsyn till den nya 

generationens värderingar och att man lyssnar på deras tankar, det vill säga att arbetsgivaren 

skapar en öppen och deltagande kultur i företaget som välkomnar den yngre generationens 

tankar, idéer och nya kunskaper. Ett exempel på en öppen kultur är enligt Björnström att 

använda sig utav workshops, där medarbetare och chefer diskuterar olika grupper emellan för 

att se över problem och värderingar. Detta kan anses öka delaktigheten och motivationen hos 

Generation Y inom organisationen. Vidare genom att arbeta med hållbarhet och CSR, så 

anpassar sig företaget till Generation Y:s värderingar och prioriteringar förutom att i övrigt 

stödja utvecklingen av företagets varumärke. (Deloitte 2016) 

 

Att ledarskapet måste förändras i relation till de nya medarbetarna i Generation Y anser 

samtliga respondenter. Det har skett ett skifte gällande vad medarbetarna kräver av framtida 

ledare. Den nya generationen har en ändrad kravbild, där de kräver ett mer coachande 

förhållningssätt av ledaren än tidigare, vidare att de får ta ansvar och samtidigt få göra mer 

kvalificerade arbetsuppgifter. Detta är även en aspekt som tas upp kring den nya 

generationens prioriteringar och värderingar då Generation Y i högre utsträckning kräver ett 

coachande, inspirerande och motiverande ledarskap hellre än en ledare med fackkunskap. 

(Fürth et al. 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

7	Slutsatser	
 
I detta avsnitt presenteras de samlade slutsatserna utifrån studiens frågeställningar. Fynden 

kommer sättas i större perspektiv för att ge en helhetsbild kring undersökningen. Vidare ges 

förslag till framtida studier.  

 

● Vad motiverar och driver Generation Y? 

 

Motivation och drivkrafter är något som är individuellt, men det finns även generella drag för 

Generation Y. Lön och finansiell kompensation är fortfarande relevant, men det är viktigt att 

förstå att det även kan bli en hygienfaktor som medarbetarna vänjer sig vid. Ser arbetsgivaren 

till de faktorer som får medarbetarna att stanna kvar i ett företag handlar det mer om att 

arbetsgivaren måste hitta adekvata utvecklingsmöjligheter och ge kompetensutveckling. En 

viktig aspekt är även att Generation Y drivs av att hitta mening i sitt arbete, genom att 

ytterligare arbeta med hållbarhet och etik finns det möjlighet att generera en större mening. 

Genom att skapa incitament som är individuella baserade på prestation samt att de grundar sig 

på att medarbetaren får uppmärksamhet och uppskattning, kommer detta leda till en högre 

grad av motivation. 

 

● Hur arbetar HSB Stockholm Förvaltning med incitament och motivation idag? 

 

I dagsläget så finns det ett generellt tänk kring incitament som handlar om att etablera en bra 

kultur. Incitamenten är inte i hög utsträckning individualiserade. Primärt arbetar HSB 

Stockholm Förvaltning med goda anställningsförhållanden samt en belöningsportal med namn 

Benify. De ser inte lön som en central parameter i att behålla medarbetare utan de arbetar mer 

med att etablera en integrerande kultur och delaktighet i medarbetargrupperna från olika 

generationer. 

 

● Hur bör HSB Stockholm Förvaltning arbeta med incitament?  

 

HSB Stockholm Förvaltning bör försöka arbeta med att individualisera belöningar utifrån 

medarbetarnas behov och förutsättningar. De bör beakta vad den nya generationen motiveras 

av och dess drivkrafter och se till att erbjuda en mer anpassad och ett individualiserat upplägg 

för olika belöningar och incitament. Människor i en generation prioriterar olika och drivs av 
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olika belöningar och incitament. En viktig aspekt är att se till Generation Y:s krav på 

utveckling och kompetensutveckling genom att kontinuerligt se över behovet för den 

specifika individen. Detta kan med fördel göras inom redan existerande forum för mål och 

utvecklingssamtal där dessa frågor ges en högre prioritet.  

 

En annan viktig faktor är att Generation Y söker mening i sitt arbete och vill bidra i ett större 

sammanhang. Genom att arbetsgivaren arbetar med dessa frågor, såsom till exempel 

hållbarhet och etik, finns det möjlighet att få människor att stanna längre, minska 

personalomsättningen och med det minska de associerade kostnader kopplade till rekrytering.  

 

7.1	Förslag	till	framtida	studier	
 
Under studiens gång har flera omstridda områden berörts såsom vilka karaktärsdrag som är 

generationsspecifika och vilka som är baserade grundat på ålder och vilken fas individen är i 

livet. Arbetet med incitament och motivation bör även kontinuerligt utredas. Vidare är det 

svårt att dra generella slutsatser utifrån det som undersökts i denna studie, detta med hänsyn 

till urval och respondenter. En rekommendation till framtida studier kan det, anses nödvändigt 

att studera vidare om denna undersöknings slutsatser kan appliceras i andra fall företag och 

branscher och eventuellt kunna generalisera i en högre grad. En annan tanke kan vara att 

genomföra en större mängd intervjuer för att få ännu en djupare förståelse och en mer 

djupgående inblick. 

 

Vidare och som ytterligare en förlängning av denna studie skulle det vara intressant att se om 

andra faktorer än just incitament och belöningar är det som påverkar personalomsättningen 

och att Generation Y byter jobb i större utsträckning än andra generationer. Det har påtalats i 

denna undersökningen att motivation och drivkrafter är av central betydelse men i tidigare 

forskning har även företags- och organisationskulturen varit av stor vikt. Genom att 

undersöka flera parametrar kan detta bidra till en ytterligare en fördjupad inblick och kunskap 

kring hur företag och organisationer ska hantera den framtida generationsväxlingen.  
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BILAGA	1	-	Intervjuguide	
 

1. Vad är din roll? 
 

2. Har du märkt av en förändring baserat på generationsväxlingen? 
 

3. Finns det en ändrad kravbild med hänsyn till lojalitet, preferenser kring work-life 
balance, mentorskap CSR och motivation?  

 
4. Vilka anpassningar har gjorts för att skapa bättre incitament? 

 
5. Hur arbetar ni med incitament? 

 
6. Vad är din syn på Generation Y? 

 
7. Vad gör ni för att minska personalomsättningen kommer denna att öka? 

 
8. Vad är specifikt för “Fall företaget” 

 
9. Vilka skillnader kan härledas till generation kontra individ och ålder? 

 
10. Hur skiljer sig bolag i förvaltningsbranschen? 

 
11. Hur tror du förvaltningsbranschen kommer behöva förändras? 

 
12. Personalomsättningen i förvaltningsbranschen? 

 
13. Framtida trender? 

 
14. Personalomsättning i förvaltningsbranschen? 

 
15. Incitament och företagskultur? 
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