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Abstract  

 

Right now a major generational change is taking place within the banking sector. The 

new generation entering the labor market is often referred to as generation Y and it 

consists of individuals born between 1980 and 1995. Previous research has shown that the 

banking industry as a whole put a widespread emphasis on monetary incentives within the 

reward system. At the same time several studies highlight that individuals from 

generation Y are rather motivated by primarily non-monetary incentives. 

 

The aim of this dissertation is to explain how various monetary and non-monetary 

incentives affect the motivation of bank employees from generation Y. A positivistic 

research philosophy has been used with a deductive approach and a quantitative research 

method.  

This study indicates that bank employees from generation Y are motivated by retirement 

savings as well as a personal mentor or chief who draws attention to their development. 

Their motivation is also affected to some degree by freedom to control their own time. 

This study even indicates that bank employees from generation Y primarily appreciate 

the following incentives along with the previously stated: Continuous training, career 

plan, discount on loans and pay increases 

 

The respondents in this study were mainly employees of banks where monetary 

incentives were not used to any great extent. This can be seen as a limitation as well as 

the fact that the respondents where solely employed within Swedish banks. Given this, 

there is a scope for further studies of generation Y within the banking sector.  

 

Research regarding which incentives bank employees from generation Y are motivated 

by, has so far been absent. This dissertation may be of value for banks that want to be at 

ease that they are doing everything to keep their employees highly motivated.   

 

Key words: Generation Y, bank, motivation, incentives, reward system, monetary, non-

monetary, financial, non-financial 



 

 
 

 

Sammanfattning  

 

En stor generationsväxling sker just nu inom banksektorn. Den nya generationen som 

kommer in på arbetsmarknaden benämns ofta som generation Y och består av individer 

födda 1980-1995. Tidigare studier har visat att banker i hög utsträckning använder sig av 

monetära incitament när de vill belöna sina anställda, samtidigt finns det flera studier som 

framhäver att individer ur generation Y motiveras av framför allt icke-monetära 

incitament.  

 

Syftet med den här uppsatsen är att förklara hur olika monetära och icke-monetära 

incitament påverkar motivationen hos bankanställda ur generation Y. En positivistisk 

forskningsfilosofi har använts tillsammans med en deduktiv ansats och en kvantitativ 

metod.  

Uppsatsen indikerar att bankanställda ur generation Y motiveras av uppmärksammad 

utveckling från personlig mentor eller nära chef samt pensionssparande. Motivationen 

påverkas även i viss mån av frihet att styra sin egen arbetstid. Uppsatsen indikerar även 

att bankanställda ur generation Y framför allt värdesätter följande incitament 

tillsammans med de som tidigare nämnts: Kontinuerlig vidareutbildning, karriärplan och 

rabatt på lån, lönepåslag. 

 

En begränsning med uppsatsen är att respondenterna i hög utsträckning var anställda på 

banker där monetära belöningssystem inte används i någon större utsträckning. 

Uppsatsens respondenter kommer enbart från svenska banker vilket innebär att det finns 

utrymme för fortsatta studier av generation Y inom banksektorn ur ett globalt perspektiv. 

Forskningen om vilka incitament som motiverar bankanställda ur generation Y har hittills 

varit i stort sett obefintlig, därför kan den här uppsatsen vara av värde bland annat för 

banker som vill försäkra sig om att de gör allt de kan för att hålla sina anställda 

motiverade.  

 

Nyckelord: Generation Y, bank, motivation, incitament, belöningssystem, monetära, 

icke-monetära, finansiella, icke-finansiella 



 

 
 

 

Förord 

 

 

Vårt starka intresse för ekonomiämnet som sådant och framför allt vårt intresse för 

ekonomisk utveckling sammanförde oss och fick oss att tillsammans skriva denna 

uppsats. Uppsatsens ämne berör till stor grad ekonomisk utveckling då grundstommen i 

ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Motivation hos de anställda är 

en egenskap som bör undersökas och stimuleras för att i högsta mån få en bra 

resurshantering och tillfredsställda medarbetare. 

 

För att kunna genomföra denna uppsats har vi haft en stor hjälp av de respondenter som 

varit villiga att ställa upp i enkätundersökningen, vi vill därför rikta ett stort tack till er. 

Vidare vill vi tacka våra kontaktpersoner på de olika bankerna som varit positivt inställda 

till enkätundersökningen och vidarebefordrat den till sina anställda. Ett särskilt tack riktas 

till vår handledare, Timur Umans, som genom uppsatsens gång bidragit med konstruktiv 

kritik. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till opponentgruppen, Adina Andersson och Lina Hansson, 

som kritiskt granskat uppsatsen. 

 

Vi vill sist men inte minst tacka våra familjer för deras stöd under hela uppsatstiden. 

 

Tack! 

 

Kristianstad, Juni 2012 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Nasim Aweidah  Veronica Pagels 
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1. Inledning 

I det här kapitlet förklaras bakgrunden till uppsatsen. Problemdiskussionen presenteras 

såväl som frågeställningen och syftet. Kapitlet avslutas med att avgränsningar och 

uppsatsens disposition presenteras.  

 

 

1.1 Bakgrund 

En bank kännetecknas av att kunna erbjuda ett utbud av finansiella tjänster riktade till 

allt ifrån privatpersoner till företag och övriga institutioner. Banker är på både nationell 

och global nivå relativt homogena i vilka typer av tjänster de utför. Enligt en studie som 

visar vilka som är de mest avgörande faktorerna vid valet av bank rankade kunderna de 

tre främsta alternativen enligt följande: Först ”Vänlighet och hjälpsamhet bland 

personal”, sedan ”Noggrannhet rörande konton och överföring” och som nummer tre 

”Effektivitet i rättande av misstag” (Zineldin 1996). Implicit är humankapital utifrån 

denna studie en mycket viktig tillgång inom banksektorn för att bäst kunna attrahera 

kunder. Humankapital kan definieras som personal (Igelström 2009), i det här fallet de 

bankanställda. 

 

En viktig del av bankers uppgift torde vara att bibehålla och motivera sitt humankapital 

för att vidare kunna attrahera kunder. En stor generationsväxling är på gång där stora 

delar av 40-talister är på väg ut ur arbetsmarknaden. År 2015 beräknas omkring 40 % av 

arbetskraften som var verksam cirka tio år tidigare vara utbytt mot en ny. Tidigare 

generationsväxlingar har aldrig varit så omfattande som denna (Ohlsson & Broomé 

2003).  

 

Den generation som nu är på väg in till arbetsmarknaden brukar kallas för generation Y. 

Generation Y definieras som den generation av unga vuxna som är födda från 1980 

fram till mitten av 1990-talet. Den här generationen är betydligt större än sin 

föregångare generation X, dessutom är generation Y den mest välutbildade generationen 

hittills i historien (Eisner 2005). 

 

Den stora generationsväxling som nu sker innebär, förutom att en yngre population 

penetrerar olika segment på arbetsmarknaden, att det finns särskilda karaktäristiska drag 
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som man kan generalisera för just generation Y. Denna generation skiljer sig från sina 

föregångare på grund av att deras uppväxtförhållanden har sett annorlunda ut, framför 

allt vad gäller utvecklingen av teknik och massmedia (Fürth, Holmberg, Larsson & 

Raaterova 2002).  

 

Generation Y bryr sig mer om miljön än tidigare generationer. De är positivt inställda 

till tekniska produkter och de är vana vid teknik sedan mycket unga år. Vännerna 

prioriteras högt, ofta högre än arbetet. Det här är en generation som tror på sig själva. 

De vill få ut så mycket som möjligt av sin potential och de är övertygade om att de kan 

påverka och göra skillnad. På arbetsplatsen söker de respekt och bekräftelse samtidigt 

som de kräver variation och utvecklingsmöjligheter (Fürth et al. 2002). 

 

Enligt Lindgren, Fürth & Lüthi (2005) finns det utmaningar som arbetsgivare till 

generation Y står inför. Dessa är att bland annat kunna erbjuda en arbetsplats med 

intressanta och roliga arbetsuppgifter samtidigt som det ska finnas en utmaning som 

leder till personlig utveckling. Generation Y förväntar sig ett högt tempo i arbetet där 

alla gör sitt yttersta för att nå målen och jobbar för en ständig förbättring och utveckling 

(ibid.). Att tjäna mycket pengar verkar inte vara lika viktigt för den här generationen 

som för dess föregångare (Allen 2004). Enligt Allen har många individer i generation Y 

hög moral. De vill bidra till samhället och ha ett rikt eget liv.  

 

I allmänhet verkar generation Y eftersträva andra typer av bekräftelser än de specifikt 

monetära för att upprätthålla sin motivation och arbetsvilja. Samtidigt finns det studier 

som visar att man inom banksektorn som helhet erbjuder sina anställda framför allt 

monetära incitamentsprogram som baseras på prestation (Chiang & Birtch 2011). Även 

Olsson (2010) och Peterson (2011) framhäver att generösa ersättningar i form av bland 

annat bonus och pensioner är vanliga inom banksektorn.   

1.2 Problemdiskussion 

Belöningssystemen i bankerna är ofta av monetär natur (Chiang & Birtch 2011). En 

amerikansk studie visar att den rörliga ersättningen kan vara av betydande storlek. 

Medelvärdet för rörlig ersättning ligger här på ungefär samma nivå som medellönen. De 

bankanställda som intervjuats i den amerikanska undersökningen kom från olika nivåer 

i organisationen, alltifrån nyanställda till högre chefer. I de flesta fall var belöningarnas 
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storlek i princip helt beroende av hur väl den anställde presterat, framför allt baserades 

den på hur väl olika finansiella mål uppnåtts (Mizruchi, Brewster Stearns & Fleischer 

2011). Prestationsbaserade belöningssystem är vanliga i många länder och inkluderar 

bonus, provision, resultatandelar och andra förmåner som till exempel pensionssparande 

(Ganster, Kiersch, Marsh & Bowen 2011). 

 

I litteraturen finns ett flertal exempel på vad bankernas belöningssystem kan innehålla. 

Kanadensiska banker har ett system där chefer och rådgivare utöver sin vanliga lön även 

kan erhålla en årlig bonus eller mer långsiktiga belöningar som består av aktier eller 

optioner. I Sydafrika förekommer bonus och pensionsförmåner för såväl bankchefer 

som rådgivare (Waweru, Gélinas & Uliana 2009). I en undersökning av brittiska banker 

uppges samtliga ha någon form av belöningssystem som baseras på de anställdas 

prestation. Enligt undersökningen får samtliga anställda möjlighet att erhålla de olika 

belöningarna som finns i belöningssystemen. Belöningssystemen innehåller i de här 

fallen såväl monetär bonus som tilldelning av aktier i respektive bank (Arrowsmith & 

Marginson 2011). En inte alltför vågad summering av bankernas belöningssystem blir 

att de orienterar sig mot monetära belöningar framför icke-monetära. Övervikten mot 

monetära belöningar har kanske fungerat utmärkt för tidigare generationer av 

bankanställda men det kan vara möjligt att den inte längre är optimal för den nya 

generationen som är på väg in på arbetsmarknaden, den som ofta benämns som 

generation Y. 

 

Barford & Hester (2011) jämför olika egenskaper hos generation Y med tidigare 

generationer; generation X (födda 1965-1979) och de så kallade ”Baby boomers” (födda 

1946-1964). Monetär kompensation rankades lägre av generation Y och här var 

skillnaden signifikant i jämförelse med Baby boomers. Däremot är generation Y 

signifikant mer intresserade av karriärmöjligheter än sina föregångare. Generation Y 

värderade även sin fritid högre än de båda övriga grupperna, här var skillnaden jämfört 

med generation X signifikant (ibid.).  

 

Ett sätt att motivera individer ur generationen Y kan vara att utse mentorer som ständigt 

uppmärksammar individernas utveckling och ger dem den bekräftelse som de 

eftersträvar (Crumpacker & Crumpacker 2007). Dessa individer presterar som bäst när 

deras starka sidor lyfts fram och när arbetsuppgifterna ligger på en nivå som ger 
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utmaningar och fortsatt utveckling (Eisner 2005). Generation Y upplever ofta att deras 

chefer brister i teknisk förmåga och kritiskt eller kreativt tänkande. Men det som 

cheferna får mest kritik för är deras oförmåga att leverera attraktiva incitament. Det 

verkar som att det finns ett glapp mellan de belöningar som delas ut och de belöningar 

som individer ur generation Y finner meningsfulla (ibid.). Enligt Eisner finns det 

utrymme för fler studier som undersöker vilka incitament som är attraktiva för den här 

generationen. 

 

Bankernas belöningssystem är väl utforskade i tidigare studier. Som visats ovan är 

belöningarna ofta av monetär natur och de består bland annat av pensionsförmåner, 

bonus samt aktier eller optioner. Studier av generation Y visar i att de i stor utsträckning 

motiveras av andra faktorer än de monetära, däribland karriärmöjligheter, personlig 

mentor, inflytande på arbetsplatsen och balans mellan arbete och fritid. Generation Y 

som anställda på bank är ännu en relativt blind fläck på kartan, hittills finns inga studier 

av vad som motiverar bankanställda ur den här generationen. Möjligen finns det en 

diskrepans mellan de belöningssystem som finns i bankerna idag och den typ av 

bekräftelse som den nya generationen på arbetsmarknaden – generation Y – söker för att 

få en ökad motivation. I så fall skulle det kunna vara ett paradigmskifte på gång där ett 

föråldrat belöningssystem inom banksektorn bör ses över. Ett argument som väger åt 

andra hållet är att den del av generation Y som det fokuseras på i uppsatsen de facto har 

sökt sig till den finansiella sektorn vilket innebär att de har ett särskilt finansiellt 

intresse och därmed möjligen värdesätter monetära belöningar mer än generation Y som 

helhet. 

1.3 Problemformulering 

Hur påverkas motivationen hos bankanställda ur generation Y av olika monetära och 

icke-monetära incitament? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur olika monetära och icke-monetära incitament 

påverkar motivationen hos bankanställda ur generation Y. 
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att belysa till vilken grad bankanställda ur generation Y motiveras 

av olika typer av monetära och icke-monetära incitament. Fokus kommer att läggas på 

hur motivationen påverkas inom arbetsplatsen. Däremot kommer uppsatsen inte att 

belysa hur lojalitet mot arbetsgivaren, allmänt välmående och andra liknande 

egenskaper hos respondenterna påverkas av olika typer av incitament. 

Uppsatsens empiriska undersökning är geografiskt avgränsad till att undersöka svar från 

respondenter som arbetar på svenska banker och inom Sverige. 
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 1: Inledning 

I det här kapitlet förklaras bakgrunden till uppsatsen. Problemdiskussionen presenteras såväl som 

frågeställningen och syftet. Kapitlet avslutas med att avgränsningar och uppsatsens disposition 

presenteras.  

 

 

Kapitel 2: Litteratur 

I det här kapitlet diskuteras först agentteorin samt olika belöningssystem. Fokus läggs sedan på de tre 

generationer som finns ute på arbetsplatserna i nuläget. Generation Y och de olika incitament som enligt 

litteraturen påverkar deras motivation får stort utrymme här. Kapitlet avslutas med att uppsatsens hypotes 

presenteras. 

 

 

Kapitel 3: Metod 

I det här kapitlet förklaras valet av metod. Det förs resonemang kring det teoretiska ramverket. Uppsatsen 

filosofi och ansats presenteras samt valda analysmetoder. Viktiga begrepp kring enkätutformningen 

presenteras och diskuteras. Begrepp som validitet, reliabilitet, urval och bortfallsanalys lyfts fram. 

 

 

Kapitel 4: Empirisk analys 

I det här kapitlet redovisas utfallet av enkätundersökningen. Data analyseras för att möjliggöra prövning 

av hypotesen samt besvara frågeställningen. De analysinstrument som används beskrivs utefter de resultat 

som framkommer ur varje steg. Avslutningsvis presenteras vilka konsekvenser analyserna har gett för

                    hypotesen. 

 

Kapitel 5: Slutssats och diskussion 

I det sista kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser. Först diskuteras resultatet och svaret på 

frågeställningen presenteras. Förslag ges på hur uppsatsen kan komma till praktisk användning. Slutligen 

riktas självkritik mot uppsatsen och förslag ges till vidare forskning. 
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2. Litteratur 

I det här kapitlet diskuteras först agentteorin samt olika belöningssystem. Fokus läggs 

sedan på de tre generationer som finns ute på arbetsplatserna i nuläget. Generation Y 

och de olika incitament som enligt litteraturen påverkar deras motivation får stort 

utrymme här. Kapitlet avslutas med att uppsatsens hypotes presenteras. 

 

2.1 Bakgrund till belöningssystem 

Inom organisationer uppkommer ofta problem på grund av att arbetsgivare och 

anställda har olika benägenhet för risktagande samt att målen som dessa båda grupper 

strävar mot – medvetet eller omedvetet – kan vara vitt skilda (Eisenhardt 1989). En 

teori som ofta används för att förklara den här typen av problem är agentteorin där 

arbetsgivaren eller huvudmannen är principalen och de anställda eller ombuden är 

agenter (Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 2005). Enligt Eisenhardt (1989) 

förutsätter agentteorin att olika individer vanligtvis inte delar samma målsättning och att 

det därför är av stor vikt att utforma kontrakt för att se till att agenten agerar enligt 

principalens önskemål. Ur ett agentteoretiskt perspektiv drivs människan av 

egenintresse samtidigt som hon är begränsat rationell. Ofta föreligger en 

informationsasymmetri mellan agent och principal och informationen som agenten 

besitter är enligt agentteorin en handelsvara (ibid.).  

Eriksson-Zetterquist et al. (2005) menar att det är väsentligt att principalen gör agenten 

medveten om de mål som finns inom organisationen. Detta styrks av Chan & Lam 

(2011) som menar att en anställd som känner till organisationens mål och som dessutom 

erhåller regelbunden återkoppling på sitt arbete sannolikt blir mer motiverad till att 

arbeta för att uppnå dessa mål. För att öka den anställdes intresse att arbeta mot de 

uppsatta målen måste dessa vara realistiska men det är även av stor vikt att 

tillhandahålla belöningar som är attraktiva för att öka motivationen (Milne 2007). I 

många fall är det dessutom svårt eller dyrt att kontrollera vad den anställde gör, så 

kallade agentkostnader uppstår, vilket innebär att det blir ännu viktigare att förmå denne 

att arbeta i linje med organisationens mål (Eisenhardt 1989). Även Shapiro (2005) 

beskriver fenomenet att alla agenter inte agerar med samma mål och intressen, det är 

inte heller självklart att alla anställda motiveras av samma belöningar. Principalerna 
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måste vara lyhörda för vilka typer av incitament som fungerar för olika typer av 

anställda (ibid.).  

Belöningssystemen i moderna organisationer innefattar två huvudkategorier av 

incitament; monetära- och icke-monetära (Chiang & Birtch 2011). De monetära 

belöningarna anses ofta vara betydelsefulla för de anställda och kan bestå av sådant som 

lön och förmåner samt rörliga belöningar som baseras på individuella, grupp- eller 

organisationsprestationer. De icke-monetära belöningarna är också viktiga för de 

anställda men gynnar dem inte på en monetär grund. De anställda gynnas istället i form 

av erkännande, alternativa arbetsformer samt utbildnings- och utvecklingsmöjligheter 

(ibid.).  

I takt med att det blivit ökad konkurrens och press på organisationer att reducera sina 

kostnader har det skett en markant ökning av icke-monetära belöningar trots att 

monetära belöningar haft en lång historik som fungerande belöning (Chiang & Birtch 

2011). Maslow (1954) hävdar att både monetära och icke-monetära belöningar har 

motiverande egenskaper som tillfredsställer olika typer av människor. Olika typer av 

belöningssystem används av arbetsgivare för att både styra sina arbetstagare och för att 

anpassa intressen mellan arbetsgivare och arbetstagare (Chiang & Birtch 2011). Enligt 

både empiriska och teoretiska studier har olika belöningssystem olika inverkan på 

motivationen som sedermera kan användas för att uppnå olika mål. Genom att välja rätt 

belöningssystem kan man styra sina anställda till ett särskilt begärt beteende vilket 

kräver en identifiering och djupare förståelse för vilka belöningssystem man har och hur 

dessa påverkar prestationerna hos ens anställda (ibid.). 

Ett framgångsrikt belöningssystem karaktäriseras av sin förmåga att kunna attrahera, 

behålla och motivera de anställda (Milkovich & Newman refererad i Chiang & Birtch 

2005). Trots att det finns flera faktorer utöver motivation som kan påverka hur de 

anställda presterar, så som förmågor, kompetens och resurser, är det viktigt att skickliga 

anställda kan motiveras med rätt typ av belöning för att en god effektivitet i 

organisationen ska kunna upprätthållas (Lawler refererad i Chiang & Birtch 2005). Det 

har en stor betydelse att kunna attrahera rätt anställda och uppmuntra dem till att 

utveckla nödvändiga färdigheter och kunskaper eftersom det leder organisationen till 

framgång (Lawler refererad i Wiseman 2001).  
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2.2 Monetära belöningar 

Både Md Zani, Abd Rahim, Junos, Samanol, Ahmad, Merican, Saad, & Ahmad (2011) 

och Chen, Ford & Farris (1999) menar att monetära belöningar är ett starkt och mycket 

inflytelserikt incitament för att motivera anställda inom organisationer. Enligt Mathauer 

& Imhoff (2006) innebär monetära belöningar en transaktion av pengar på ett eller annat 

sätt. Det kan betyda ersättningar, löneökningar eller bonus. Ett monetärt 

belöningssystem innefattar således av lön, särskild plan för ersättningar, 

hälsoförsäkringar och andra typer av förmåner (ibid.). Även Chiang & Birtch (2011) 

definierar monetära belöningar som lön, förmåner, bonus på individuella, grupp- eller 

organisationsbaserade prestationer men även befordran där ökad lön och rörliga 

ersättningar inkluderas. Chen et al. (1999) nämner löneökning, bonus och aktieoptioner 

som exempel på monetära belöningar. 

2.3 Icke-monetära belöningar 

De icke-monetära belöningarna är en rak kontrast till de monetära eftersom det inte 

involveras några direkta transaktioner av pengar. Man får istället belöning i form av 

bland annat ledighet, symboliska prisutmärkelser, fritidsaktiviteter och erkännande av 

sin chef (Mathauer & Imhoff 2006). En del belöningar, som exempelvis middag för två 

eller biljetter till olika event som faller under kategorin icke-monetära kan ha ett 

monetärt värde men är framför allt av symboliskt värde (Chen et al. 1999). Icke-

monetära belöningar används i en stor utsträckning för att uppmuntra innovation, 

kvalitet och kundfokus (Shaw, Gupta, Delery 2001). Den här typen av belöningar är 

även kända för sin effekt på de anställdas kreativitet, flexibilitet, samarbetsförmåga, 

åtagande och benägenhet till risktagande (ibid.). Enligt Becker använder organisationer 

sig av träning och utbildning för att förstärka humankapitalet vilket ofta leder till andra 

önskvärda prestationer såsom kunskapsspridning inom organisationen och innovation 

(refererad i Chiang & Birtch 2011). Enligt Deci & Ryan (2000) tros uppskattning, i 

form av icke-monetära incitament, bygga upp en bättre självkänsla och kompetens 

vilket medför en stark inre motivation.  

Woodruffe (2006) ger följande exempel på icke-monetära incitament: 

 Befordran – Människor vill att deras arbetsinsats ska kunna ge möjlighet till 

karriärutveckling. 
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 Självstyrelse – Det är uppskattat av de flesta människor att kunna sätta sig in i 

sitt arbete och själv få bestämma hur man ska få lägga upp det.  

 Graden av engagemang från arbetsgivare – Människor tycker om att känna att 

deras arbetsgivare är genuint intresserade och engagerade i dem och i deras 

arbetsroll. 

 Arbetsmiljö – Det är viktigt med en trevlig arbetsmiljö eftersom stress skapas av 

en obehaglig miljö. 

 Graden av hur väl ledande personer och den anställde kan mötas – De flesta 

anställda vill känna sig uppmärksammade av en organisations ledande personer. 

Detta även för att kunna få råd och vägledning. 

 Beröm delas ut och lovordning sker öppet – De känslomässiga fördelarna vid 

beröm är enorma. Klassiskt fel som görs på ledarskapsnivå är att ge personal 

som utfört mindre bra prestationer destruktiv kritik istället för konstruktiv. 

(ibid.) 

2.4 Bankernas belöningssystem 

Bankerna är kända för att erbjuda monetära belöningssystem där bankanställda har 

möjlighet att erhålla rörliga prestationsbaserade ersättningar (Chiang & Birtch 2011). 

Dessa belöningar kan bestå av bonus, aktier, optioner, resultatandelar samt olika 

förmåner som till exempel pensionssparande (Mizruchi et al. 2011; Waweru et al. 2009; 

Arrowsmith & Marginson 2011). Mizruchi et al. (2011) skriver att dessa belöningar ofta 

är av betydande storlek.  

Även i svenska banker förekommer monetära belöningssystem. I Swedbank uppgick 

den rörliga ersättningen 2011 för medarbetare utan ledande befattning till fyra procent 

av den totala ersättningen (Swedbank 2011). Av detta var ungefär en tredjedel kontanter 

som betalades ut direkt och resterande del bestod av uppskjuten ersättning i form av 

aktier. Den rörliga ersättningen inom Swedbank är kopplad till både individuella mål 

och koncernens totala resultat. Flertalet anställda har utöver den fasta lönen möjlighet 

att erhålla rörlig ersättning (ibid.). 

Ett problem inom banksektorn har varit omsättning av personal vilket har berott på låga 

löner, tunga arbetsbörder och osäkerhet kring om man kan behålla jobbet (Nelson 
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refererad i Springer 2010). Stress har således varit en annan bidragande faktor till en 

hög omsättning av personal (Chen & Lien 2008). Flera studier visar att lön och 

arbetsutförande har en stark koppling till varandra där högre lön ger bättre kvalitet på 

både medarbetare och deras arbetsutförande. Finansiella incitament för utfört arbete 

resulterar enligt dessa studier i ökad produktivitet och snabbare organisatorisk tillväxt 

samt medarbetare med bättre självförtroende (Lazear 2000; Lemieux, MacLeod & 

Parent 2009; Muralidharan & Sundararaman 2009). 

2.5 Tre generationer på arbetsplatsen 

I tidigare studier har man kategoriserat olika generationer efter hur deras typiska 

karaktärsdrag i en arbetsstyrka ser ut. För tillfället finns tre generationer ute i 

arbetslivet: Baby boomers som är födda 1945-1964, generation X 1965-1979 och 

generation Y som vanligen definieras som den generation av unga vuxna som är födda 

från 1980 fram till mitten av 90-talet (Eisner 2005; Smith 2010).  2000-talets arbetsplats 

håller på att förändras med en friare och mer komplex styrning. Den nya arbetskraften 

värdesätter inte långsiktiga belöningar utan utvärderar istället sin arbetsplats efter hur 

den allmänna arbetsmiljön är och egenskaper som prioriteras hos arbetsgivaren är 

möjligheter till ständig utveckling samt balans mellan arbete och fritid (Eisner 2005). 

Nedan beskrivs karaktärsdragen för de tre generationerna var för sig.   

2.6 Baby boomers 

Baby boomers växte upp under 1950- och 1960-talet under en tid av blomstring och 

stabilitet som gav dem en känsla av att vad som helst är möjligt. De är den största 

generationen i historien och de blev intalade att tro på tillväxt, förändring och 

expansion. Till följd av detta beskrivs Baby boomers i litteraturen som en arbetsvillig 

generation. De arbetar hårt och mycket, ofta betydligt mer än 40 timmar i veckan 

(Eisner 2005). Vidare är de i hög utsträckning lojala mot sin arbetsgivare (Wong, 

Gardiner, Lang & Coulon 2008). De framhålls som drivna av sin egen framgång i 

yrkeslivet och de mäter gärna sin framgång i materiella tillgångar (Eisner 2005). 

Barford & Hester visar att baby boomers värderar monetär kompensation högre än både 

generation X och Y men skillnaden är enbart signifikant jämfört med generation Y. 

Enligt Wong et al. (2008) är det viktigt för baby boomers att ha inflytande på 

arbetsplatsen. De är sociala och ofta skickliga på att bygga goda relationer och de kan 

fungera utmärkt som mentorer till yngre medarbetare (ibid.). 
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2.7 Generation X 

Generation X är barnen till de hårt arbetande baby boomers. De saknar ofta sina 

föräldrars sociala kapacitet och undviker helst nätverk men istället har de generellt ett 

stort tekniskt kunnande (Eisner 2005). Individer ur generation X porträtteras som 

individualister som trivs med förändring, det är inte sannolikt att de värdesätter en 

långvarig anställning hos samma arbetsgivare (Wong et al. 2008). Den här generationen 

växte upp i en tid med god ekonomi och de porträtteras som individualister som helst 

bara litar på sig själva samtidigt som de trivs med förändring. De är resultatfokuserade 

och söker enskild och konstruktiv feedback. Många ur generation X är därför 

entreprenörer och producerade under 1990-talet framgångar inte minst genom Internet 

(Eisner 2005; Wong et al. 2008). De är inte imponerade av auktoriteter, istället vill de 

ha frihet och utrymme att växa. Vanligen hittar de smarta och snabba sätt att utföra sina 

arbetsuppgifter även om det innebär att de tänjer på regelverken längs med vägen dit 

(Eisner 2005). Det här är en generation som ofta prioriterar sina egna personliga mål 

högre än arbetsrelaterade mål. De föredrar chefer med hög kompetens och de trivs på 

arbetsplatser där de får möjlighet till att utbilda sig och framför allt utveckla sitt 

tekniska kunnande så att de själva kan hamna i ledningspositioner (ibid.).  

2.8 Generation Y 

Den senaste generationen på arbetsmarknaden benämns ofta som generation Y. Enligt 

Eisner (2005) har det blivit uppenbart att de befintliga cheferna står inför nya 

utmaningar när de ska leda den här generationen. Francis-Smith menar att individer ur 

generation Y inte värdesätter en långvarig anställning på samma företag (refererad i 

Eisner 2005), de ser snarare sin karriär som ett urval av olika arbetsplatser där de kan 

utveckla sina färdigheter och samtidigt bidra med sin kompetens (Crumpacker & 

Crumpacker 2007). Enligt Earle (2003) presterar generation Y som bäst när de blir 

behandlade som likvärdiga partners i organisationen och de trivs generellt inte speciellt 

bra i en hierarkisk struktur. En attraktiv arbetsplats för generation Y karaktäriseras av 

att vara fylld av aktivitet och vitalitet, präglas av en informell attityd och erbjuder den 

senaste teknologin (ibid.). Crumpacker & Crumpacker (2007) framhåller att individer ur 

den här generationen har behov av ständig bekräftelse för att känna sig nöjda. Eisner 

(2005) visar i en studie att generation Y ofta upplever att deras chefer brister i teknisk 

förmåga och kritiskt eller kreativt tänkande. I flera studier återkommer faktorer som 
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visat sig påverka motivationen hos individer ur generation Y. Dessa framhålls nedan 

under egna rubriker. 

2.8.1 Flexibel arbetstid och möjlighet till längre semester 

Smith (2010) indikerar att såväl arbetsprestation som personlig tillfredsställelse ökar 

hos generation Y när de upplever en god balans mellan arbete och fritid. När individer 

ur den här generationen fick möjlighet att välja valde majoriteten (83,7 %) bort högre 

betalning till förmån för flexibel arbetstid alternativt mer semester (ibid.). Även 

Crumpacker & Crumpacker (2007) och  Barford & Hester (2011) menar att generation 

Y prioriterar sin fritid högre än tidigare generationer, deras motivation ökar när de ges 

stort utrymme att själva styra över sin tid.  

2.8.2 Utbildning 

Enligt Beaver & Hutchins (refererad i Terjesen, Vinnicombe & Freeman 2007) är 

möjligheten till fortsatt lärande och ständig utveckling något som generation Y 

värdesätter. Arbetsgivare som vill behålla och motivera anställda ur den här 

generationen kan uppnå detta genom att göra kontinuerliga vidareutbildningar till en del 

av företagets kultur (ibid). Företag som investerar i vidareutbildning av sina anställda 

uppskattas och prioriteras högst enligt en studie där studenter ur generation Y fick ranka 

olika egenskaper hos arbetsgivare (Terjesen et al. 2007).   

2.8.3 Karriärmöjligheter 

I en studie gjord av Ng, Schweitzer & Lyon (2010) rankar individer ur generation Y 

karriärmöjligheter som den mest önskvärda av flera arbetsrelaterade attribut. Terjesen et 

al. (2007) stödjer resonemanget och framhäver att en karriärplan med möjlighet till 

avancemang är en av fyra viktiga egenskaper som generation Y söker på en arbetsplats. 

Enligt Barford & Hester (2011) motiveras individer ur den här generationen framför allt 

av två faktorer; en potentiell karriär samt balans mellan arbete och fritid. Många 

planerar sin professionella utveckling noggrant och de räknar med att de ska nå sina 

uppsatta karriärmål (ibid.). 

2.8.4 Uppmärksammad utveckling 

Enligt Eisner (2005) har generation Y förväntningar på omedelbar feedback och begär 

mycket bekräftelse från sina chefer och medarbetare. Även Terjesen et al. (2007) 

framhäver att generation Y föredrar en arbetsgivare som är engagerad i sina anställda 
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och samtidigt ger de anställda möjligheter till utbildning och vidare steg i karriären. 

Crumpacker & Crumpacker (2007) föreslår att individer ur generation Y kan motiveras 

genom att de får en personlig mentor som ständigt uppmärksammar deras utveckling. 

Även Lowe, Levitt & Wilson (2008) framhåller att någon form av coach kan vara av 

värde för att öka motivationen hos den här generationen eftersom tydliga mål med 

kontinuerlig uppföljning är viktigt för dem. 

2.8.5 Utlandsresor i arbetet 

Enligt Weyland (2011) har många individer ur generation Y en önskan att resa i arbetet 

och de vill gärna ingå i nätverk tillsammans med människor från olika kulturer. 

Terjesen et al. (2007) menar dock att möjlighet till utlandsresor i arbetet inte är den 

främsta anledningen till att generation Y söker sig till en viss arbetsgivare. Dock syns 

här en skillnad mellan män och kvinnor. Männen i studien lägger större vikt vid resor än 

kvinnorna (ibid.). Litteraturen i övrigt ger inte mycket information om generation Y:s 

preferenser beträffande resor i arbetet. Däremot visar en undersökning genomförd av 

PwC (2011) att 71 % av 4364 tillfrågade individer ur generation Y har önskemål om att 

arbeta utomlands under sin karriär. Men anledning av den här informationen kan det 

ändå finnas motiv att vidare utforska variabeln resor som motiverande faktor för 

generation Y. 

2.8.6 Monetära ersättningar 

McDonald & Hite (2008) visar att generation Y lägger vikt vid att erhålla monetär 

kompensation som ger möjlighet till en bekväm livsstil samtidigt som de inte har som 

mål att bli förmögna eller överkompenserade. Ng et al. (2010) framhåller att en bra 

ingångslön är betydelsefullt men det rankas samtidigt lägre än bland annat 

karriärmöjligheter, utbildning och balans mellan arbete och fritid. Barford & Hester 

(2011) menar att generation Y visserligen är intresserad av monetär kompensation men i 

signifikant mindre utsträckning än tidigare generationer.  

 

2.8.7 Sammanfattning av generation Y 

Den tidigare forskningen om generation Y visar att de i första hand motiveras av 

incitament som är icke-monetära till sin natur. De vill ha en bra lön men har inte som 

mål att bli överkompenserade eller förmögna (Ng et al. 2010). Andra faktorer som till 
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exempel balans mellan arbete och fritid (Smith 2010), vidareutbildning, 

karriärmöjligheter (Terjesen et al. 2007), feedback och bekräftelse (Eisner 2005) 

framhålls i flera studier som viktigare än monetära incitament för individer ur 

generation Y. Även utlandsresor i arbetet kan vara betydelsefullt enligt Weyland 

(2011).  

2.9 Sammanfattning och hypotes  

Inom organisationer förekommer såväl monetära som icke-monetära belöningar 

(Chiang & Birtch 2011). Monetära belöningar innebär en transaktion av pengar i någon 

form (Mathauer & Imhoff 2006) medan de icke-monetära istället handlar om andra 

former av belöning såsom till exempel karriärutveckling, förtroende och beröm 

(Woodruffe 2006). Chiang & Birtch (2011) menar att bankerna i stor utsträckning 

betonar monetära belöningssystem. Även andra studier visar att monetära 

belöningssystem som baseras på den anställdes prestation är vanliga inom banksektorn 

(Mizruchi et al. 2011; Arrowsmith & Marginson 2011). Samtidigt framhåller flera 

studier att generation Y föredrar icke-monetära incitament framför monetära (Smith 

2010; Terjesen et al. 2007; Ng et al. 2010). Enligt Eisner (2005) finns ofta ett glapp 

mellan de belöningar som delas ut och de belöningar som individer ur generation Y 

finner meningsfulla. 

 

En omfattande genomsökning av befintlig litteratur har inte gett några resultat vad 

gäller vilka incitament bankanställda ur generation Y motiveras av. Att de har sökt sig 

till den finansiella sektorn innebär att de har ett finansiellt intresse och av den 

anledningen torde de motiveras av monetära belöningar i högre grad än generation Y 

som helhet. Här finns med andra ord ett glapp i forskningen som ännu inte utforskats.  

 

Nedan presenteras hypotesen i den här uppsatsen: 

 

H1: Bankanställda ur generation Y motiveras i lika hög grad av monetära som icke-

monetära incitament. 
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3. Metod 

I det här kapitlet förklaras valet av metod. Först diskuteras syftet och det teoretiska 

ramverket. Vidare presenteras uppsatsens filosofi och ansats. Sedan motiveras valet 

mellan kvantitativ och kvalitativ metod. I kapitlets senare del förklaras 

tillvägagångssättet för den empiriska metoden samt strukturen för insamling av data. 

Ett resonemang förs runt urval och bortfall. Sedan beskrivs operationaliseringen och 

enkätutformningen varvid nödvändiga begrepp förtydligas. Validitet och reliabilitet 

diskuteras. Slutligen presenteras de analysmetoder som används. 

 

 

3.1 Design  

Enligt Saunders, Lewis & Thornhill (2009) klassificeras syftet med en studie som 

antingen utforskande, beskrivande eller förklarande. Med ett utforskande syfte försöker 

man hitta nya samband och insikter. Ofta vet man inte från början vilken riktning 

forskningen kommer att ta. Beskrivande forskning har istället som mål att ge en 

sanningsenlig bild av det som observeras oavsett om det handlar om personer eller 

händelser. En förklarande studie undersöker orsak och verkan för att se hur olika 

variabler påverkar varandra (ibid.). 

 

Den här uppsatsen har som syfte att förklara hur olika monetära och icke-monetära 

incitament påverkar motivationen hos bankanställda ur generation Y. Med beaktande av 

uppsatsens problemformulering och syfte är en förklarande undersökning det mest 

naturliga valet då graden av motivation till viss del skulle kunna förklaras av 

variablerna monetära och icke-monetära incitament. 

3.2 Teoretiskt ramverk 

Flera studier visar att generation Y i hög omfattning motiveras av icke-monetära 

incitament framför monetära (Eisner 2005; Smith 2010; Terjesen et al 2007). Det finns 

dock inga kända studier om vad som motiverar den här generationen som anställda 

inom banksektorn, där belöningssystemen enligt Chiang & Birtch (2011) till stor del är 

av monetär natur. Uppsatsens teori är att generation Y inom banksektorn skiljer sig från 

generation Y som helhet eftersom de har sökt sig till den finansiella sektorn och 

möjligen värdesätter finansiella belöningar i högre grad än generationen i stort. Detta 
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har lett oss fram till följande hypotes: Bankanställda ur generation Y motiveras i lika 

hög grad av monetära som icke-monetära incitament. 

3.3 Filosofi 

Saunders et al. (2009) presenterar flera olika forskningsfilosofier, där positivism och 

interpretivism får mest utrymme. Med en positivistisk filosofi menas att det bara är 

företeelser som kan observeras med sinnena som ska ses som riktig kunskap (Bryman & 

Bell 2003). Det är viktigt att forskning som bedrivs med en positivistisk filosofi inte 

färgas av forskarens egna värderingar. En positivistisk forskare använder ofta befintliga 

teorier för att skapa hypoteser som sedan testas och som eventuellt leder till nya teorier 

som är möjliga att generalisera. Den interpretivistiska filosofin bygger på att många 

företeelser i den här världen är unika och för komplexa för att generaliseras. 

Interpretivisten menar dessutom att det inte är nödvändigt att generalisera eftersom 

världen ständigt förändras och därmed förloras i vilket fall som helst värdet av en 

generalisering (ibid.). 

 

Den här uppsatsen har en positivistisk forskningsfilosofi eftersom den använder sig av 

befintliga teorier om generation Y och bankernas belöningssystem. Med dessa som 

grund samlas empirisk data in för att kunna ge en generell förklaring av hur olika 

incitament påverkar motivationen hos bankanställda ur generation Y.  

3.4 Ansats 

Uppsatsens forskningsansats är deduktiv, vilket enligt Saunders et al. (2009) betyder att 

man utvecklar en teori som sedan testas i empirin. En deduktiv ansats innehåller några 

typiska drag: Först försöker man hitta samband mellan olika variabler och utifrån detta 

byggs hypoteser som senare kan testas. Deduktion kräver också att den som forskar är 

helt oberoende av det som utforskas. Slutligen behöver en undersökning med deduktiv 

ansats utföras på ett sätt som går att mäta kvantitativt med tillräckligt många 

respondenter för att tillåta generalisering (ibid.). I den här uppsatsen testas hypotesen 

med hjälp av en enkätundersökning, vilket innebär att vi inte på något sätt påverkar 

respondenterna.  

 

Alternativet är induktiv ansats vilket innebär att forskaren istället börjar med att samla 

in data, till exempel genom intervjuer, och utifrån detta skapas samband och nya teorier. 
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Man kan säga att deduktiv ansats går från teori till empiri medan den induktiva startar i 

empirin och rör sig mot att skapa teorier istället (Saunders et al. 2009; Bryman & Bell 

2003).  

3.5 Metod  

En positivistisk filosofi tillsammans med en deduktiv ansats löper samman till att den 

vetenskapliga metoden för uppsatsen blir av kvantitativ natur enligt Saunders et al. 

(2009). Den kvantitativa forskningsprocessen består av olika teorier som leder vidare 

till en hypotes. Hypotesen prövas genom att data insamlas, bearbetas och analyseras 

(Bryman 2001; Saunders et al 2009). Kvantitativ metod används för att kunna analysera 

en större mängd data och därifrån dra olika slutsatser som kan generaliseras.  

 

Alternativet hade varit en kvalitativ metod som enligt Patel & Davidsson (2003) ger 

djupare kunskap jämfört med den kunskap som erhålls genom kvantitativ metod. En 

kvalitativ metod lägger vikt vid ord och brukar användas som metod vid individuella 

intervjuer eftersom studien ger en bild av en verklighet som hör till individuellt 

skapande och konstruerande. Här betonas induktiv ansats där tyngdpunkten läggs på 

generering av teorier (Bryman 2001). Med kvalitativ metod och induktiv ansats hade 

intervjuer med unga bankanställda kunnat utföras varefter teorier skapas om vad som 

motiverar dem. Detta hade resulterat i djupare insikter om ett mindre antal individer ur 

generation Y inom banksektorn som vidare hade kunnat nyttjas i enkätfrågor i en 

kvantitativ studie där en större population undersöks för att sedan eventuellt 

generalisera de nya teorierna. 

 

Eftersom det finns studier som framhåller att banker är kända för att betona monetära 

belöningssystem (Ching & Birtch 2011) samtidigt som flera andra studier betonar att 

generation Y framför allt motiveras av icke-monetära incitament (Barford & Hester 

2011; Ng et al. 2010; Smith 2010; Terjesen et al. 2007; Eisner 2005) finns ett teoretiskt 

ramverk att luta uppsatsens teorier mot. En kvantitativ metod har valts eftersom det 

finns brister i nuvarande studier om generation Y inom banksektorn, trots att det finns 

befintliga teorier om både generation Y och banksektorn var för sig. Individuella 

intervjuer skulle förvisso genererat djupare förståelse för enskilda personer men hade 

inte gett någon objektiv och allmän bild av vad som motiverar generation Y som helhet 

inom banksektorn. Det skulle kunna bli missvisande att endast göra djupstudier av ett 
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fåtal individer för att förklara uppsatsens syfte eftersom vi vill dra generella slutsatser 

för hela generationen inom banksektorn, en generation som består av alla individer 

födda mellan 1980-1995. 

3.6 Litteratursökning   

För att uppsatsen ska upprätthålla en akademisk standard med hög trovärdighet och 

tillförlitlighet har uppsatsen till största del refererat till vetenskapliga artiklar men även 

facklitteratur i bokform. Vid ett tillfälle har en empirisk undersökning från PwC använts 

för att förstärka teorierna, vid ett annat tillfälle har vi använt oss av uppgifter från 

Swedbank om deras rörliga ersättningar för att visa att monetära incitament finns även 

på svenska banker då de vetenskapliga artiklarna vi refererar till enbart berör banker 

från andra länder. Några få populärvetenskapliga artiklar har använts i inledningen för 

att belysa aktualiteten av uppsatsens ämne. Sökning av vetenskapliga artiklar har skett 

genom Lunds Universitets databas; ”Summon”. Sökord som använts har varit relaterade 

till de ämnesområden som vi berört så som generation Y, motivation, incentives, 

financial and non-financial reward system, monetary and non-monetary rewards, bank 

sector, med flera. Sökorden har använts med en mängd olika kombinationer och 

förkortningar. 

3.7 Datainsamling 

I avsikt att få information om vad bankanställda ur generation Y motiveras av inom 

ramen för olika monetära och icke-monetära incitament har vi valt att göra en 

kvantitativ studie. Kvantitativa studier fokuserar på mängd, antal och frekvens av 

kvantifierbara variabler som sedan kan analyseras objektivt och bearbetas statistiskt. 

Det är vanligt att kvantitativ data samlas in med hjälp av en enkätundersökning 

(Christensen, Engdahl, Gräs & Haglund 2001). 

 

I undersökningen har vi enbart använt oss av primärdata. Enligt Christensen et al. 

(2001) utgörs primärdata av ny information som samlas in, medan sekundärdata istället 

utgörs av information som samlats in med annat syfte vid tidigare studier. En fördel 

med att använda sig av primärdata är att informationen som samlas in är anpassad till 

det som ska undersökas (ibid.). Vi har använt oss av en enkätundersökning för att samla 

in primärdata till den här uppsatsen. 
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För att nå ut till målgruppen, det vill säga bankanställda ur generation Y, har vi 

kontaktat personalchefer på olika banker. Behandlingen av svaren har underlättats 

genom att vi har använt oss av den Internetbaserade enkätfunktionen som finns i 

”google docs”. Denna webbenkät tillåter respondenterna att vara helt anonyma. 

Baksidan av anonymiteten är att det inte finns någon möjlighet att kontrollera vem som 

har svarat och därmed har vi inte kunnat skicka ut personliga påminnelser. Däremot 

finns flera fördelar med enkätfunktionen, såsom att svarsfrekvensen är lätt att avläsa 

samtidigt som svaren enkelt kan överföras till både Excel och SPSS för vidare 

statistiska analyser. På grund av tidsbrist fick respondenterna högst fem arbetsdagar på 

sig att besvara enkäten och en del fick ännu kortare tid på grund av att kontakt 

etablerades i ett sent skede. 

3.8 Urval och bortfall 

En undersökning av alla bankanställda som tillhör generation Y skulle bli för 

omfattande för den här uppsatsen. Istället har vi valt att göra en tvärsnittsundersökning 

med ett urval av generationens individer. Uppsatsen baseras på en ad hoc undersökning 

där endast ett representativt urval av individer ur målgruppen studeras vid ett tillfälle. 

En ad hoc undersökning innebär enligt Christensen et al. (2001) en studie som syftar till 

att ta en stillbild av en händelse eller ett skeende vid en viss tidpunkt. 

 

Enligt Christensen et al. (2001) finns två huvudsakliga inriktningar av urvalsmetod; 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval i den här uppsatsens 

fall skulle ha inneburit att respondenterna valts slumpmässigt från ett register med 

samtliga bankanställda ur generation Y. Av praktiska skäl har vi istället använt oss av 

ett icke-sannolikhetsurval vilket enligt Christensen et al. (2001) innebär att samtliga 

individer ur populationen inte har chans att komma med i urvalet.  

 

Vi har valt att kontakta personalchefer på Handelsbanken, Sparbanken 1826, 

Sparbanken Eken, Sölvesborg-Mjällby Sparbank, Swedbank, Nordea och SEB för att 

genom dem få kontakt med bankanställda ur generation Y. Personalcheferna 

kontaktades initialt över telefon för att utröna om de var intresserade av att skicka ut 

enkäten till sina anställda ur målgruppen. Efter denna inledande kontakt fick de 

personalchefer som var positivt inställda till enkäten ett e-mail med en inledande 
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förklaring och en länk till enkäten, detta vidarebefordrades av dem till deras anställda ur 

uppsatsens målgrupp.  

 

Andra respondenter har tillkommit genom direkt uppsökning av individer som arbetar 

på bank. Detta skedde dels genom vårt eget kontaktnät av bank- och finansstudenter 

som i sin tur hjälpte oss att nå ut till bankanställda i rätt ålder, dels genom 

direktuppsökning på ”Facebook” av individer som själva angett att de arbetar inom 

bank. Dessa har då både fått svara själva och i vissa fall även skickat enkäten vidare till 

sina kollegor som tillhör målgruppen.  

 

På grund av tillvägagångssättet vid urvalet är det svårt att uppskatta såväl urvalets 

storlek som storleken på bortfallet. Ett externt bortfall uppstod då de personalchefer 

som kontaktades på Nordea, SEB och Swedbank av olika anledningar valde att inte 

delta i undersökningen med sina respektive personalstyrkor. 

3.9 Operationalisering 

Enligt Körner & Wahlgren (2002) innebär operationalisering att begrepp som är 

abstrakta och omätbara översätts till något mer konkret och mätbart. I uppsatsens 

enkätundersökning har vi konverterat några av de teoretiska begrepp som förekommer i 

litteraturgenomgången till konkreta frågor där svaren är mätbara och möjliga att 

analysera. 

 

Den här uppsatsen har ett förklarande syfte. Enligt Christensen et al. (2001) söker de 

flesta förklarande undersökningar efter kausala samband mellan olika variabler där den 

oberoende variabeln sägs vara den som påverkar den beroende. Den här uppsatsens 

enkätundersökning består av såväl oberoende som beroende variabler. 

 

Enkäten är uppbyggd av sammanlagt fyra delar. Den första delen består av åtta 

bakgrundsfrågor. Därefter följer fyra frågor av motivation. Nästa del består av 13 frågor 

om i vilken utsträckning olika incitament används på arbetsplatsen. Dessa incitament är 

av både monetär samt icke-monetär karaktär. Sista delen handlar om i vilken 

utsträckning respondenten själv anser att de 13 olika incitamenten är viktiga. 
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3.9.1 Kontrollvariabler 

Enkäten inleds med bakgrundsfrågor som berör de demografiska egenskaperna hos 

respondenterna, såsom kön, ålder, modersmål, civilstånd och antal barn. I den här delen 

av enkäten efterfrågas även vilket år respondenterna påbörjade sin första anställning på 

bank, nuvarande position på banken samt vilken bank de arbetar på. Bakgrundsfrågorna 

är uppsatsens kontrollvariabler, de ingår i enkäten eftersom de kan möjliggöra analyser 

av hur motivationen påverkas av dessa variabler. Uppsatsen huvudsakliga syfte är att 

förklara hur olika monetära och icke-monetära incitament påverkar motivationen hos 

generation Y men det kan även vara av intresse att undersöka om kontrollvariabler som 

till exempel kön, antal år som bankanställd och position på banken har någon inverkan 

på motivationen. Frågan om födelseår är en öppen fråga vars främsta syfte är att 

bekräfta att respondenten verkligen tillhör generation Y, det vill säga är född mellan 

1980 och 1995. 

3.9.2 Beroende variabel 

Motivation är uppsatsens beroende variabel. Motivationsgraden hos respektive 

respondent mäts genom fyra påståenden om upplevd arbetsglädje, om arbetets 

meningsfullhet, om respondenten känner sig motiverad samt om arbetet upplevs 

stimulerande. Dessa fyra påståenden om motivation kommer från ett frågeformulär som 

SEKO (2012) använder när de gör arbetsmiljöanalyser. Respondentens attityd till de 

olika påståendena mäts på en femgradig Likertskala (Bryman & Bell 2003) där 1 

betyder “stämmer inte alls” och 5 betyder “stämmer helt”. Svaren på dessa fyra frågor 

slås ihop till variabeln motivation om det visar sig att de har hög intern reliabilitet, det 

vill säga om de mäter samma sak.  

3.9.3 Oberoende variabler 

Tredje delen av enkäten handlar om i vilken utsträckning olika monetära och icke-

monetära incitament förekommer på respondenternas arbetsplats. Detta är de oberoende 

variablerna som kommer att testas mot den beroende variabeln motivation. 

Incitamenten som efterfrågas i denna del är sådana som framkommit i uppsatsens 

litteraturgenomgång, antingen som incitament som är vanligt förekommer inom 

banksektorn eller som incitament som individer ur generation Y motiveras av. 
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I enkäten ställs frågan “I vilken utsträckning används nedanstående faktorer på din 

arbetsplats?”. Vi har valt att använda ordet “faktorer” istället för “incitament”. Om vi 

använt ordet incitament hade vi riskerat att påtvinga respondenten värderingen att 

samtliga faktorer är incitament trots att respondenten inte nödvändigtvis bedömer dem 

som sådana. En femgradig Likertskala används där 1 betyder “inte alls” och 5 betyder 

“väldigt mycket”. Nedan redovisas de olika incitamenten som mätts.  

 

Monetära incitament: 

 Lönepåslag större än den årliga inflationen  

Här förutsattes det att bankanställda har tillräckligt goda ekonomikunskaper för att veta 

att svenska riksbankens årliga inflationsmål är tre procent även om den faktiska 

inflationen kan variera.  

 Individuell bonus/provision  

 Teambaserad bonus/provision 

 Vinstandelar (som personalförmån) 

 Pensionssparande (som personalförmån) 

 Personalrabatt på lån 

Personalrabatt på lån är inte upptaget i litteraturgenomgången. Det är dock en vanligt 

förekommande personalförmån inom banksektorn vilket bland annat kan bekräftas i 

Dagens Industri (2012).  

 Möjlighet till längre betald semester 

Mer ledighet tas upp i litteraturgenomgången som ett icke-monetärt incitament men när 

det kommer till betald semester handlar det om pengar och därför har vi valt att 

kategorisera längre betald semester som ett monetärt incitament. 

 

Icke-monetära incitament: 

 Frihet att styra sin egen arbetstid (t ex genom flex eller tjänstledighet) 

 Kontinuerlig vidareutbildning  

 Tydlig karriärplan med möjlighet att avancera 

 Personlig mentor/nära chef som uppmärksammar den anställdes utveckling 

 Symboliska utmärkelser och offentlig heder (t ex genom att bli utsedd till bäste 

rådgivare, etc) 

 Utlandsresor i arbetet 
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3.9.4 Kompletterande frågor  

Den sista delen i enkäten består av frågor om vilka faktorer respondenterna själva 

upplevde som viktiga. Den här delen tillkom för att ge oss möjligeter att undersöka 

vilka incitament respondenterna själva anser vara betydelsefulla. Frågorna behandlar 

samma incitament som den tredje delen av enkäten och även här användes en femgradig 

Likertskala där 1 betydde “helt oviktigt” och 5 betydde “mycket viktigt”. 

3.10 Validitet och reliabilitet  

Validitet rör frågan huruvida indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp 

verkligen mäter just det begreppet (Bryman 2001). Uppsatsens hypotes har utformats 

med syftet att mäta om generation Y inom banksektorn motiveras i lika stor grad av 

monetära som icke-monetära incitament och enkäten har utformats för att ge svar på 

hypotesen.  

 

För att få validitet i enkätundersökningen har vi använt oss av begrepp som tas upp i 

teoridelen där vi hänvisar till tidigare studier som till exempel definierar begrepp som 

generation Y, olika monetära och icke-monetära incitament. I enkätundersökningen 

efterfrågas respondenternas ålder för att vi ska kunna bekräfta att de tillhör generation 

Y. Enkätundersökningen ställer även frågor om till vilken utsträckning de olika 

monetära och icke-monetära incitamenten både förekommer på arbetsplatsen och har 

för betydelse för respondenterna. Samtliga variabler är utformade för att kunna mätas. 

För att göra förtydligande av en del variabler har enkäten utformats med ytterligare 

förklarande eftertext inom parentes, exempelvis ”Symboliska utmärkelser och offentlig 

heder (t ex genom att bli utsedd till bästa rådgivare, etc.)”. De teorier vi använt oss av 

består till stor del av relativt vardagliga begrepp såsom bland annat bonus, 

karriärmöjlighet och utlandsresor i arbetet, detta gör att risken för att vi inte mätt det vi 

avser att mäta minskar 

 

Reliabilitet betyder samma sak som tillförlitlighet och berör frågan om resultaten från 

undersökningen skulle bli desamma om undersökningen genomförs på nytt eller om det 

finns tillfälligheter eller slumpmässigheter som påverkat resultatet (Bryman 2001). Det 

finns tre huvudsakliga faktorer, som reliabilitet befattas av, för att följdriktigheten och 

överensstämmelsen samt pålitligheten hos ett mått ska finnas. Dessa är 1. Stabilitet, det 

vill säga att om man mäter ett begrepp två gånger efter varandra ska resultaten inte 
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skilja sig i någon större utsträckning. 2. Intern reliabilitet, det vill säga om 

respondenternas poäng på en på en indikator är relaterad till andra indikatorer och 3. 

Interbedömarrelibalititet, som innebär att tolkningar av data måste vara 

överrensstämmande varför man ska kategorisera svar på öppna frågor i en enkät 

(Bryman 2001).  

 

För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt har vi använt identiska enkätfrågor till 

alla respondenter. Vi har försökt minimera risken att få in falska respondenter, det vill 

säga enkätsvar av respondenter som inte tillhör bankanställda inom generation Y, 

genom att den webbaserade enkäten inte lagts ut på några offentliga platser utan endast 

skickats antingen direkt till personalchefer eller till bankanställda inom vårt nätverk. 

Bearbetningen av enkäterna har skett genom att svaren direkt hamnat i en 

internetbaserad databas. Svaren har sedan genom dataprogram överförts till SPSS och vi 

har lagt vikt vid att inte förändra några av de svar vi fått för att öka tillförlitligheten i 

undersökningen. 

 

Olsson & Sörensen (2001) påpekar att det är lika viktigt att ha en hög reliabilitet som en 

hög validitet. Bryman (2001) hävdar att en mätning inte kan vara valid om den inte är 

reliabel. 

3.11 Analysmetoder 

Alla enkätsvar kommer att analyseras i SPSS som är ett verktyg för statistisk 

dataanalys. I första delen av analysen beskrivs bakgrundsvariablerna som handlar om 

respondenternas demografi. Den andra delen undersöker den beroende variabeln 

motivation för att dels bekräfta att de fyra olika delfrågorna mäter samma sak och dels 

för att kontrollera om variabeln är normalfördelad. I den tredje delen visas en 

korrelationsmatris och regressionsanalys utförs för att kontrollera vilka av de oberoende 

variablerna som påverkar den beroende variabeln. Fjärde delen visar olika tester som vi 

har gjort runt de kompletterande frågorna, de som behandlar vilka incitament 

respondenterna själva upplever som viktiga. Slutligen diskuteras resultatet av analysen 

och vad det innebär för hypotesens hållbarhet.  
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4. Empirisk analys 

I det här kapitlet redovisas utfallet av enkätundersökningen. Data analyseras för att 

möjliggöra prövning av hypotesen samt besvara frågeställningen. De analysinstrument 

som används kommer att beskrivas utefter de resultat som framkommer ur varje steg. 

Avslutningsvis presenteras vilka konsekvenser analyserna har gett för hypotesen. 

 

4.1 Beskrivande statistik 

Enkäten besvarades av totalt 93 personer som var anställda vid ett flertal olika banker 

Nedan beskrivs respondenternas bakgrund i separata tabeller. Detta är de 

kontrollvariabler som senare kommer att prövas mot den beroende variabeln motivation.  

 

Tabell 4.1 Ålder 

  Ålder Min Max  Medel Std.dev   

  21 32 27 3,0  

 

Tabell 4.1 visar att alla respondenterna tillhör generation Y. De yngsta föddes 1991 och 

var därmed 21 år gamla när undersökningen genomfördes, medan de äldsta var 32 år 

och därmed födda 1980. Generation Y spänner över födelseåren 1980-1995 vilket 

betyder att den här undersökningen missar de yngsta i generationen, de som ännu inte 

hunnit ut i arbetslivet. Medelåldern var 27 år med en standardavvikelse på tre år, med 

andra ord har uppsatsen framför allt undersökt den äldre delen av generation Y. En 

tredjedel av respondenterna var under 25 år. 
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Figur 4.1 Kön 

Av Figur 4.1 framgår hur könsfördelningen bland respondenterna var. Av de 93 

respondenterna var 61 kvinnor och övriga 32 var män. Med andra ord var två tredjedelar 

av de som besvarade enkäten kvinnor.  

 

Tabell 4.2 Arbetsplats 

  Arbetsplats Antal  Procent   

 Fristående Sparbank 42 45,1  

 Handelsbanken 35 37,6  

 Nordea 7 7,6  

 SEB 5 5,4  

 Swedbank 4 4,3  

  Totalt 93 100   

 

Tabell 4.2 visar vilken fördelning respondenterna hade på olika arbetsplatser. Den 

största gruppen bestod av 42 respondenter som arbetade på olika fristående Sparbanker, 

framför allt Sparbanken 1826 men även Sparbanken Eken och Sölvesborg-Mjällby 

Sparbank. En annan välrepresenterad arbetsgivare var Handelsbanken där 35 av 

respondenterna arbetade. Övriga banker var Nordea (7 respondenter), SEB (5 

respondenter) och Swedbank (4 respondenter). I fortsatta analyser kommer de tre 

sistnämnda bankerna att benämnas ”Övriga”. 
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Tabell 4.3 Tjänst på banken 

  Tjänst Antal Procent   

 Kassör 26 28  

 Rådgivare 60 64,5  

 Övrigt 7 7,5  

  Totalt 93 100   

     

 

Tabell 4.3 visar vilken typ av tjänst respondenterna hade på sina arbetsplatser. Av de 93 

respondenterna arbetade 26 personer som kassörer, 60 som rådgivare och sju personer 

hade någon annan typ av tjänst.  

 

Tabell 4.4 Antal år som bankanställd 

  Tjänsteår Min Max Medel Std.dev   

  0 12 4 2,4  

 

Tabell 4.4 visar att respondenterna hade arbetat på bank i genomsnitt fyra år med en 

standardavvikelse på 2,4 år. Att minsta antal år blir noll beror på att några respondenter 

påbörjade sin första bankanställning mindre än ett år innan de besvarade enkäten.  

 

Tabell 4.5 Familjesituation 

  Familjesituation 

Gift/ 

sambo Särbo 

Ensam-

stående 

Inga 

barn Barn   

 Antal  66 4 23 78 15  

 Procent 71 4,3 24,7 83,9 16,1  

 

Tabell 4.5 visar att två tredjedelar av respondenterna var antingen gifta eller sambo. Av 

de övriga var majoriteten (23 personer) ensamstående och endast fyra var särbo. Man 

kan även utläsa att 78 personer inte hade några barn.  
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Figur 4.2 Modersmål 

Figur 4.2 visar att 90 % av de 93 respondenterna hade svenska som modersmål medan 

10 % hade annat modersmål än svenska.  

4.2 Beroende variabel 

Uppsatsens beroende variabel är motivation. För att undersöka begreppet motivation 

ställdes fyra olika frågor om hur respondenterna upplever sitt dagliga arbete. Enligt 

Pallant (2010) är det av stor vikt att testa om olika variabler som ska slås samman till en 

verkligen mäter samma sak, att de har hög intern reliabilitet. Om ett mått saknar intern 

reliabilitet innebär det att det är ett flerindikatorsmått som i verkligheten mäter två eller 

flera företeelser vilket leder till att validiteten blir obefintlig (Bryman 2001). Pallant 

(2010) föreslår att den interna reliabiliteten undersöks med Cronbach Alpha test, där 

värden över 0,7 tyder på hög reliabilitet. Uppsatsens fyra olika frågor som berörde 

motivation erhöll ett Cronbach Alpha värde på 0,885, detta innebär att de kan slås ihop 

till en variabel som vi benämner Motivation.  

 

För att veta hur materialet skulle analyseras vidare var det av vikt att undersöka om den 

beroende variabeln var normalfördelad. Kolmogorov-Smirnov test gav ett signifikant 

värde vilket innebär att det inte förelåg någon normalfördelning av variabeln 

motivation. Figur 4.3 visar tydligt att respondenternas svar angående motivation inte var 

normalfördelade.  
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Figur 4.3 Normalfördelningskurva för variabeln motivation 

 

Följden av att Kolmogorov-Smirnov testet inte visade någon normalfördelning blir 

enligt Pallant (2010) att Spearmans test måste användas när korrelationen med de 

oberoende variablerna prövas. Vid normalfördelning hade det istället varit lämpligt att 

använda Pearsons test. Vid regressionsanalys är det å andra sidan inte alls av betydelse 

om den beroende variabeln är normalfördelad eller inte.  

 

Figur 4.3 visar även att medelvärdet för den sammanslagna variabeln motivation var 

15,87 med en standardavvikelse på 3,06. För att underlätta en visuell jämförelse med de 

oberoende variablerna som mättes på en skala 1-5 dividerades medelvärdet med fyra, 

eftersom det var sammansatt av fyra variabler. Det nya medelvärdet blev då 3,97 med 

en standardavvikelse på 0,76. Detta kan tolkas som att respondenterna var relativt högt 

motiverade i sitt arbete samtidigt som det finns visst utrymme för att ytterligare påverka 

deras motivation positivt.  

4.3 Korrelation  

Enligt Pallant (2010) används korrelationstest när man vill testa styrkan av sambandet 

mellan två variabler. Om en positiv korrelation föreligger innebär detta att när den ena 

variabeln ökar så ökar även den andra variabeln. Värdet på korrelationskoefficienten 

kan ligga mellan -1,0 och 1,0. Negativa värden betyder att om den ena variabeln ökar så 

minskar den andra istället. Ett starkt positivt samband ligger mellan 0,5 och 1,0, ett 
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medelstarkt mellan 0,3 och 0,49 medan ett litet samband ligger mellan 0,1 och 0,29 

(ibid.). 

 

I den här uppsatsen är vi intresserade av att analysera sambandet mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln. Med andra ord vill vi bland annat undersöka 

hur utsträckningen som olika incitament förekommer på bankerna korrelerar med 

graden av motivation. Även kontrollvariablernas korrelation med motivation kommer 

att undersökas.  

 

Eftersom variabeln motivation inte var normalfördelad har vi använt oss av Spearmans 

test när vi undersökte korrelation. Vi prövade även de oberoende variablerna med 

Kolmogorov-Smirnov test (se bilaga 2, tabell 1) och alla var signifikanta, vilket innebär 

att inte heller de oberoende variablerna var normalfördelade.  

4.3.1 Resultat oberoende variabler 

Uppsatsens oberoende variabler bestod som vi beskrivit tidigare av utsträckningen som 

de olika monetära och icke-monetära incitamenten förekom på respondenternas 

arbetsplats.  

------------------------------------------- 

Sätt in Tabell 2, bilaga 2 här 

------------------------------------------- 

Enligt korrelationsmatrisen i bilaga 2, tabell 2, fanns fem incitament vars korrelation 

med motivation hade en signifikansnivå under 10 %. Av dessa fem hade 

uppmärksammad utveckling från personlig mentor/nära chef, tydlig karriärplan, 

pensionssparande och kontinuerlig vidareutbildning en medelstark korrelation med 

motivation och dessutom en väldigt god signifikansnivå. Frihet att styra sin arbetstid 

hade enbart en liten korrelation med motivation och sämre signifikans. Enligt Pallant 

(2010) ger signifikansnivån inga indikationer på hur stark korrelationen är, den visar 

enbart hur mycket förtroende vi kan ha för resultatet av korrelationsmätningen.  

 

Av de 13 oberoende variablerna var det bara de fem incitamenten som beskrivits ovan 

som hade en signifikant korrelation med motivation. Korrelationsvärdena för de övriga 

åtta var antingen låga eller obefintliga samtidigt som de inte var signifikanta.  



 

32 
 

4.3.2 Resultat kontrollvariabler 

Korrelationen med respondenternas motivation testades även för samtliga 

kontrollvariabler. Av kontrollvariablerna var det ingen som hade signifikant korrelation 

med motivation, dessutom var korrelationsvärdena låga eller obefintliga.  

4.3.3 Korrelation mellan de oberoende variablerna 

När man undersöker korrelation och även när man gör regressionsanalyser är det viktigt 

att försäkra sig om att korrelationen mellan de oberoende variablerna inte är för hög. 

Pallant (2010) menar att två oberoende variabler inte får ha en inbördes korrelation som 

är högre än 0,7. I korrelationsmatrisen undersöktes samtliga oberoende variabler 

tillsammans med den beroende variabeln motivation och samtliga kontrollvariabler. 

Den högsta inbördes korrelationen mellan såväl de oberoende variablerna som 

kontrollvariablerna var 0,643. Detta är under 0,7 vilket innebär att korrelationsmatrisen 

inte kan påvisa några problem med för hög korrelation mellan de oberoende variablerna.  

4.4 Regression 

Om man vill undersöka den relativa påverkan som flera oberoende variabler har på den 

beroende variabeln är det lämpligt att använda sig av multipel regression. I 

standardmodellen av multipel regression sätts alla de oberoende variablerna in samtidigt 

i modellen. Här utvärderas vilken effekt varje oberoende variabel har på den beroende 

variabeln, utöver den effekt som de andra oberoende variablerna har (Pallant 2010). 

Resultatet av regressionsanalysen är med andra ord av betydligt större vikt för 

uppsatsens frågeställning än de samband som korrelationstestet visade.  

4.4.1 Resultat av multipel regression 

För att få svar på hur var och en av kontrollvariablerna inverkade på modellen vid 

multipel regression testade vi varje kontrollvariabel för sig tillsammans med alla de 

oberoende variablerna mot motivation. Av kontrollvariablerna var det endast 

anställningstid som fick ett signifikant värde. Modellen rensades även från eventuella 

problem med multikollinearitet genom att variabler med VIF-värde över 2,5 uteslöts 

(Djurfeldt 2003). Multikollineartitet uppstår när hög korrelation råder mellan oberoende 

variabler enligt Andersson, Jorner & Ågren (1994). Den enda oberoende variabeln med 

för högt VIF (3,225) var tydlig karriärplan, den här variabeln var inte heller signifikant i 
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regressionen. Karriärplan uteslöts och vi gick vidare med de övriga oberoende 

variablerna och anställningstid inkluderade i modellen.  

 

Tabell 4.6 Multipel regression för motivation 

  Variabler 

Std. 

Error Std. Beta VIF   

 Lönepåslag ,308 ,106 1,371  

 Individuell bonus ,470 -,109 2,097  

 Teambaserad bonus ,293 ,133 1,411  

 Vinstandelar ,197 -,049 1,159  

 Pensionssparande ,211 0,353*** 1,323  

 Rabatt på lån ,360 ,039 1,151  

 Mer betald semester ,260 -,091 1,366  

 Frihet styra arbetstid ,268 0,165† 1,255  

 Vidarareutbildning ,352 ,036 1,527  

 Uppmärksammad utv. ,287 0,360** 1,577  

 Utmärkelser ,269 -,049 1,420  

 Utlandsresor ,290 ,029 1,617  

 KV Anställn.tid ,122 -0,162† 1,210  

 Costant 1,995    

  F-value   4,729***     

  
Adj. R

2
   0,308     

 † p < .10,  * p < .05,  ** p < .01,  *** p < .001   

 

Tabell 4.6 visar att den multipla regressionen är signifikant då stjärnorna efter F-värdet 

indikerar en signifikansnivå under 0,001. Enligt Pallant (2010) ska detta värde ligga 

under 0,05. Vidare ser man i tabellen att adjusted R
2
 är 0,308 vilket innebär att 30,8 % 

av variationen i motivation förklaras av modellen. Återstående 69,2 % får tillskrivas 

andra påverkande faktorer eller slumpen (Andersson et al. 1994).  

 

Tabell 4.6 visar även att det var fyra variabler som hade en signifikansnivå under 10 %. 

Enligt Pallant (2010) innebär en låg signifikansnivå att variabeln ger ett signifikant 

bidrag till modellen, det vill säga att förekomsten av var och en av dessa fyra variabler 

sannolikt hade en unik påverkan på hur motiverade respondenterna var. Av dessa fyra 

variabler ser man att uppmärksammad utveckling av personlig mentor/nära chef och 

pensionssparande både hade mycket god signifikansnivå och betydligt högre Beta-

värde än övriga variabler. Det höga Beta-värdet innebär att dessa båda variabler hade 

störst inverkan på den beroende variabeln motivation . Frihet att styra sin egen arbetstid 



 

34 
 

(genom t ex flex) hade sämre signifikans och dess Beta-värde var betydligt lägre än de 

båda förstnämnda variablerna. Även anställningstid fick ett lägre Beta-värde och i det 

här fallet var värdet negativt vilket innebär att längre anställningstid i viss mån ledde till 

att respondenterna var mindre motiverade.  

 

Det kan tyckas förvånande att två incitament som dels korrelerade med motivation och 

dels lyfts fram i tidigare studier som viktiga för generation Y, föll bort som icke 

signifikanta i den här uppsatsens regressionsanalys. Dessa två incitament var tydlig 

karriärplan och kontinuerlig vidareutbildning. Ng et al. (2010) hävdar att generation Y 

rankar karriärmöjligheter högst av flera arbetsrelaterade attribut medan Terjesen et al. 

(2007) istället framhåller kontinuerlig vidareutbildning som det viktigaste incitamentet 

för den här generationen. I tidigare studier har individer ur generation Y tillfrågats om 

vilka incitament de upplever som viktiga eller önskade. Unika samband mellan 

förekomsten av varje incitament och den motivationsnivå som respondenterna upplever 

på sin arbetsplats har däremot inte undersökts i den litteratur uppsatsen lutar mot. Att 

individer ur generation Y önskar sig en viss typ av incitament är inte samma sak som att 

en ökad förekomst av incitamentet ger en ökad motivationsnivå.  

 

Däremot kan vi fastslå med större säkerhet att motivationsnivån hos respondenterna 

påverkades i relativt stor grad av förekomsten av personlig mentor/nära chef som 

uppmärksammar deras utveckling samt pensionssparande. Även frihet att styra sin egen 

arbetstid har viss inverkan på motivationen samtidigt som längre anställningstid i någon 

grad påverkade motivationen negativt.  

 

I litteraturen finner man stöd för att uppmärksammad utveckling och frihet att styra sin 

arbetstid värdesätts av generation Y. Individer ur den här generationen vill att deras 

utveckling och framsteg bekräftas kontinuerligt, även en personlig mentor som ständigt 

uppmärksammar deras utveckling kan öka motivationen (Crumpacker & Crumpacker 

2007; Eisner 2005, Lowe et al. 2008). Frihet att styra över sin egen arbetstid är något 

som värderas högt av individer ur generation Y och som även ökar deras motivation 

(Smith 2010; Crumpacker & Crumpacker 2007; Barford & Hester 2011).  

 

Vi har dock inte funnit något i litteraturen som tyder på att generation Y värdesätter 

pensionssparande. Möjligen kan man dra paralleller till Eisner (2005) som menar att 
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den här generationen eftersträvar trygghet och värderar hem och familj högt. En 

förklaring till att längre anställningstid påverkade respondenternas motivation negativt 

är att en viss slentrian kan infinna sig efter några år på en arbetsplats.   

4.5 Kompletterande variabler jämförda med oberoende variabler 

I den sista delen av enkäten ställdes frågor om i vilken utsträckning respondenterna 

själva upplevde de olika incitamenten som betydelsefulla. Resultatet av dessa frågor 

redovisas i det här avsnittet. Här redogörs även för i vilken utsträckning de olika 

incitamenten förekom på bankerna (de oberoende variablerna) jämfört med vilken vikt 

respondenterna lade vid respektive incitament (de kompletterande variablerna).   

 

Tabell 4.7 Rankning av befintliga och önskade incitament 

  Befintliga incitament Poäng Önskade incitament Poäng   

 Rabatt på lån 4,4 Vidareutbildning 4,5  

 Vidareutbildning 3,8 Karriärplan 4,5  

 Uppmärksammad utv. 3,6 Uppmärksammad utv. 4,5  

 Vinstandelar 3,5 Rabatt på lån 4,5  

 Tydlig karriärplan 3,4 Lönepåslag 4,3  

 Pensionssparande 3,1 Frihet styra arbetstid 4,1  

 Frihet styra arbetstid 3,1 Pensionssparande 4,0  

 Lönepåslag 2,6 Vinstandelar 3,7  

 Mer betald semester 2,4 Mer betald semester 3,7  

 Utmärkelser 1,8 Individuell bonus 2,9  

 Utlandsresor 1,8 Teambaserad bonus 2,9  

 Teambaserad bonus 1,6 Utlandsresor 2,6  

 Individuell bonus 1,4 Utmärkelser 2,4  

 

Tabell 4.7 visar medelvärdena för samtliga monetära och icke-monetära incitament som 

togs upp enkäten. I kolumnen med befintliga incitament kan man utläsa i vilken 

utsträckning de olika incitamenten användes på respondenternas arbetsplatser. I 

kolumnen med önskade incitament redovisas i vilken utsträckning respondenterna 

upplevde de olika incitamenten som betydelsefulla.  

Bland de incitament som rankades som mest betydelsefulla (önskade), med medelpoäng 

på 4,0 eller mer, syns de fyra incitament som tidigare studier framhåller som viktigast 

för att motivera individer ur generation Y. Dessa var vidareutbildning, karriärplan, 

uppmärksammad utveckling av personlig mentor eller nära chef samt frihet att styra sin 
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egen arbetstid (McDonald & Hite 2008; Eisner 2005; Terjesen et al. 2007; Ng et al. 

2010; Smith 2010; Crumpacker & Crumpacker 2007). Att Personalrabatt på lån och 

Lönepåslag rankades högt av respondenterna kan bero på att generation Y gärna vill ha 

monetär kompensation i en utsträckning som möjliggör en bekväm livsstil (McDonald 

& Hite 2008). Eftersom generation Y, däribland våra respondenter, befinner sig i den 

del av livet där många skaffar familj och investerar i boende är det inte förvånande att 

de värdesätter rabatt på lån och lönepåslag då dessa incitament kan bidra till den 

bekväma livsstil de önskar sig enligt McDonald & Hite (2008).  

I tabell 4.7 ser man även att de fyra incitament som respondenterna ansåg som mest 

viktiga, de som fick medelpoängen 4,5, fanns med bland de fem befintliga incitament 

som i högst utsträckning användes på bankerna. I botten av både befintliga och önskade 

finns samma fyra incitament; utmärkelser, utlandsresor, teambaserad bonus och 

individuell bonus.  

Terjesen et al. (2007) menar att möjlighet till utlandsresor i arbetet inte prioriteras 

särskilt högt av individer ur generation Y. Detta medan Weyland (2011) istället säger att 

de har en önskan att resa i arbetet och gärna vill ingå i nätverk med människor från 

andra kulturer. En anledning till att uppsatsens respondenter inte värdesatte utlandsresor 

kan vara att de har sökt sig till arbetsplatser där utlandsresor inte förekommer i hög 

utsträckning, om utlandsresor varit viktigt hade de antagligen valt andra arbetsgivare. 

Dessutom var medelåldern för respondenterna 27 år och många av dem var antingen 

gifta eller sambo, de tillhörde med andra ord den äldre delen av generation Y som 

kanske föredrar att inte behöva resa iväg från hem och familj.   

Frågan om utmärkelser kan ha varit otydlig. I enkätundersökningen efterfrågades i 

vilken utsträckning symboliska utmärkelser och offentlig heder (t ex att bli utsedd till 

bästa rådgivare, etc) förekom på arbetsplatsen respektive hade betydelse för 

respondenten personligen. Enligt Eisner (2005) har individer ur generation Y 

förväntningar på mycket bekräftelse från chefer och medarbetare. Det var förekomsten 

och betydelsen av bekräftelse som vi ville undersöka med den här frågan. Eftersom 

uppmärksammad utveckling både förekommer och önskas i hög omfattning är det 

troligt att även bekräftelse hade rankats högre om frågan formulerats bättre. 

Bonus, både individuell och teambaserad, lyfts fram i litteraturen som vanligt 

förekommande på banker (Mizruchi et al. 2011; Waweru et al. 2009; Arrowsmith & 
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Marginson 2011). Av uppsatsens respondenter kom drygt en tredjedel från Sparbanken 

1826 som har en uttalad policy att inte dela ut bonus till sina anställda (Sparbanken 

1826, 2011). Även Handelsbanken var väl representerad med 35 respondenter (av 93), 

här förekommer rörlig ersättning endast i begränsad utsträckning och enbart inom 

verksamhet där den bedöms vara en marknadsförutsättning (Handelsbanken 2011). Om 

respondenterna kommit från banker där bonus förekommer i högre utsträckning hade 

svarsbilden sett annorlunda ut. En möjlighet är att bankanställda ur generation Y som 

sökt sig till banker där bonus är vanligt förekommande värdesätter bonus i högre 

omfattning än uppsatsens respondenter. Samtidigt menar Allen (2004); Barford & 

Hester (2011) att individer ur generation Y visserligen är intresserade av monetära 

ersättningar men i mindre utsträckning än tidigare generationer.  

Tabell 4.8 Differens mellan befintliga och önskade incitament 

  Incitament Befintliga Önskade Differens Sig.   

 Lönepåslag 2,6 4,3 1,7 0,000  

 Individuell bonus 1,4 2,9 1,5 0,000  

 Teambaserad bonus 1,6 2,9 1,3 0,000  

 Vinstandelar 3,5 3,7 0,2 0,112  

 Pensionssparande 3,1 4,0 0,9 0,000  

 Rabatt på lån 4,4 4,5 0,1 0,465  

 Mer betald semester 2,4 3,7 1,3 0,000  

 Frihet styra arbetstid 3,1 4,1 1,0 0,000  

 Vidareutbildning 3,8 4,5 0,7 0,000  

 Tydlig karriärplan 3,4 4,5 1,1 0,000  

 Uppmärksammad utv. 3,6 4,5 0,9 0,000  

 Utmärkelser 1,8 2,4 0,6 0,001  

 Utlandsresor 1,8 2,6 0,8 0,000  

  Medelvärden 2,8 3,7 0,9     

 

Tabell 4.8 visar förekomsten av olika incitament (befintliga), utsträckningen som 

respondenterna själva ansåg incitamenten som viktiga (önskade) samt skillnaderna 

mellan dessa.  

För att undersöka om skillnaden var signifikant mellan förekomsten och betydelsen av 

ett incitament användes Wilcoxons signifikanstest. Enligt Pallant (2010) är det lämpligt 

att använda detta test då variablerna inte är normalfördelade och när respondenterna fått 

två olika frågor vars svar ska jämföras parvis. Som nämnts tidigare gav Kolmogorov-

Smirnov test signifikanta värden för samtliga oberoende variabler vilket innebär att 
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variablerna inte var normalfördelade (se bilaga 2, tabell 1). Wilcoxons signifikanstest 

visade att samtliga incitament utom vinstandelar och rabatt på lån hade en signifikant 

skillnad mellan utsträckningen som de förekom och utsträckningen som respondenterna 

ansåg dem som viktiga. Differensen var positiv för samtliga vilket innebär att 

respondenterna önskade mer utav samtliga incitament, både monetära och icke-

monetära, som nämnts i enkätundersökningen. De incitament som hade högst differens 

var lönepåslag, individuell bonus och teambaserad bonus, samtliga av monetär natur. 

Värt att notera är dock att lönepåslag var det som tillgavs högst betydelse (4,3), medan 

både individuell bonus och teambaserad bonus fick en relativt låg medelpoäng (2,9). 

 

En hög differens mellan förekomsten av ett incitament och betydelsen som 

respondenterna ger incitamentet, till exempel lönepåslag, betyder inte nödvändigtvis att 

högre lönepåslag ökar motivationen på arbetsplatsen. Det ger endast en indikation om 

var det finns utrymme att ytterligare kunna ge en allmän tillfredställelse hos 

respondenterna. 

Man kan också konstatera att den totala medelpoängen för omfattningen som 

incitamenten önskades var 0,9 poäng högre än medelpoängen för de befintliga, med 

andra ord önskade respondenterna mer än vad som förekom generellt av de olika 

incitamenten. En tolkning av detta kan vara att det kan ligga i människans natur att vilja 

ha mer än man får. 

4.6 Sammanfattning av analyserna  

Spearmans korrelationstest visade att de oberoende variablerna pensionssparande, 

möjlighet till vidareutbildning, tydlig karriärplan och uppmärksammad utveckling hade 

en medelstark korrelation med motivation och dessutom en god signifikansnivå. Frihet 

att styra sin arbetstid hade liten korrelation med motivation och sämre signifikans. 

 

Genom att utföra ett korrelationstest får man svar på frågor som handlar om samband 

mellan olika variabler. I korrelationsmatrisen ser man även om de oberoende 

variablerna har för hög inbördes korrelation vilket skulle kunna skapa problem med 

multikollinearitet i regressionsanalysen. Inbördes korrelation låg på en godkänd nivå för 

samtliga variabler, vilket innebär att de fick följa med till regressionsanalysen.  
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Utifrån enbart korrelationstestet mellan motivation och incitament hade man kunnat tro 

att motivationen hos de bankanställda ur generation Y beror av fler icke-monetära 

incitament än monetära incitament då det enda monetära incitamentet som hade en 

signifikant korrelation med motivation var pensionssparande. Vi vill dock inte dra 

slutsatsen därhän eftersom multipel regression enligt Pallant (2010) är mer lämplig när 

man vill undersöka varje variabels unika påverkan på den beroende variabeln.  

 

Multipel regression utfördes för att undersöka vilken påverkan varje oberoende variabel 

och kontrollvariabel hade på den beroende variabeln, det vill säga respondenternas 

motivation. Här föll variablerna möjlighet till vidareutbildning och tydlig karriärplan 

bort då de blev icke-signifikanta medan kontrollvariabeln anställningstid tillkom som 

en signifikant variabel. Av de signifikanta variablerna var det pensionssparande och 

uppmärksammad utveckling av personlig mentor/nära chef som fick högst beta-värde 

vilket innebär att de sannolikt hade störst inverkan på hur motiverade respondenterna 

var. Frihet att styra sin arbetstid och anställningstid hade betydligt lägre beta-värden 

och därmed mindre inverkan på motivationen. 

 

I sista delen analyserades betydelsen respondenterna tillskrev de olika incitamenten. 

Detta jämfördes även med förekomsten av incitamenten på respondenternas 

arbetsplatser. Uppmärksammad utveckling av personlig mentor/nära chef ansågs 

mycket betydelsefullt och detta var även ett av de två incitament som inverkade mest på 

motivationen enligt regressionsanalysen. Pensionssparande hamnade på sjunde plats 

vad gällde betydelse, medan regressionsanalysen visade att dess inverkan på 

motivationen var i samma storleksordning som uppmärksammad utveckling. De 

incitament som respondenterna ansåg som mest viktiga var vidareutbildning, 

karriärplan, uppmärksammad utveckling, rabatt på lån, lönepåslag och frihet att styra 

sin egen arbetstid, fyra av dessa sex är icke-monetära.  

 

4.7 Konsekvenser för hypotesen  

I slutet av litteraturgenomgången skapades en hypotes som skulle testas med hjälp av 

enkätundersökningen. Hypotesen löd enligt följande:  

 

”Bankanställda ur generation Y motiveras i lika hög grad av monetära som icke-

monetära incitament. 
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Hypotesen kan bekräftas till viss del med stöd av de fyra variabler som var signifikanta 

i regressionsanalysen. Tre av dessa berörde vilka incitament som hade störst påverkan 

på motivationen hos urvalsgruppen medan den fjärde berörde respondenternas 

anställningstid på bank. De tre incitament som hade ett eget signifikant bidrag till 

regressionen var 1. Pensionssparande, 2. Personlig mentor eller nära chef som 

uppmärksammar den anställdes utveckling samt 3. Frihet att styra sin egen arbetstid 

genom.  

 

Pensionssparande erhöll ett betavärde på 0,353, uppmärksammad utveckling fick 0,360 

och frihet att styra sin egen arbetstid 0,165. Att en variabel har högt beta-värde innebär 

enligt Pallant (2010) att den har en egen unik påverkan på den beroende variabeln. Då 

pensionssparande som är ett monetärt incitament fått ett betavärde på 0,353 och 

uppmärksammad utveckling som är ett icke-monetärt incitament fått ett betavärde på 

0,360 innebär detta att de båda hade en relativt stor inverkan på respondenternas 

motivation. Det icke-monetära incitamentet Frihet att styra sin arbetstid tillskrivs lägre 

betydelse då det hade betydligt lägre beta-värde och dessutom sämre signifikansnivå än 

de övriga två. 

 

Om fler oberoende variabler varit signifikanta i regressionsanalysen hade man med 

större säkerhet kunnat acceptera eller förkasta hypotesen. Det skulle vara missvisande 

att dra några slutsatser runt om bankanställda ur generation Y motiveras i lika hög grad 

av monetära och icke-monetära incitament när enbart tre incitament visade sig ha en 

signifikant påverkan på motivationen. Man kan däremot säga att bankanställda ur 

generation Y motiveras i ungefär lika hög grad av det monetära incitamentet 

pensionssparande och det icke-monetära incitamentet uppmärksammad utveckling. 

Detta ger ett svagt stöd till att hypotesen kan accepteras.  

 

Respondenterna tillfrågades även om i vilken utsträckning de upplevde de olika 

incitamenten som viktiga. Vi är försiktiga med att låta detta avgöra om hypotesen ska 

förkastas eller accepteras. Att ett incitament anses vara viktigt leder inte nödvändigtvis 

till att motivationen påverkas av utsträckningen som det incitamentet förekommer.  
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5. Slutsatser 

I det sista kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser. Först diskuteras resultatet och 

svaret på frågeställningen presenteras. Förslag ges på hur uppsatsen kan komma till 

praktisk användning. Slutligen riktas självkritik mot uppsatsen och förslag till vidare 

forskning ges. 

 

 

5.1 Diskussion och slutsatser 

Syftet med uppsatsen var att förklara hur olika monetära och icke-monetära incitament 

påverkar motivationen hos bankanställda ur generation Y. I litteraturgenomgången 

framkom att generation Y framför allt motiveras av tydlig karriärplan, personlig mentor 

eller nära chef som uppmärksammar deras utveckling, frihet att styra sin egen arbetstid 

samt kontinuerlig vidareutbildning. De vill även ha monetär ersättning som möjliggör 

en bekväm livsstil och de eftersträvar trygghet men de är inte intresserade av att bli 

överkompenserade eller förmögna. Samtidigt belystes att banksektorn ofta använder sig 

av monetära belöningar såsom bonus, vinstandelar och pensionssparande. De olika 

monetära och icke-monetära incitament som framgick av litteraturgenomgången 

användes i enkäten eftersom det låg i uppsatsens intresse att undersöka i vilken 

utsträckning bankanställda ur generation Y motiverades av dem. Vi öppnade upp för 

möjligheten att de individer ur generation Y som sökt sig till bank i högre grad än 

generationen som helhet motiveras av monetära incitament eftersom de torde ha ett 

finansiellt intresse. Ett alternativ som framhölls var att generation Y som bankanställda, 

liksom generation Y som helhet, föredrar icke-monetära incitament framför monetära, 

vilket skulle kunna innebära att bankernas belöningssystem som traditionellt inriktats på 

monetära incitament är föråldrat. 

 

Enligt tidigare studier av generation Y borde uppsatsens respondenter motiverats 

framför allt av icke-monetära incitament. Regressionsanalysen visade dock att det 

enbart var det monetära incitamentet pensionssparande och det icke-monetära 

incitamentet personlig mentor eller nära chef som uppmärksammar den anställdes 

utveckling som hade någon större påverkan på respondenternas motivation medan frihet 
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att styra sin egen arbetstid inverkade i mindre grad. Anledningen till att det endast var 

tre av 13 incitament som blev signifikanta i regressionsanalysen kan bero på att tidigare 

studier enbart undersökt i vilken omfattning individer ur generation Y själva ansåg de 

olika incitamenten som viktiga. Genom den här uppsatsens regressionsanalys prövades 

istället vilken unik påverkan förekomsten av varje incitament hade på respondenternas 

motivationsgrad. Detta kan vara av större värde då en regressionsanalys ger ett mätbart 

svar på vilka incitament som verkligen påverkar motivationen. Om man enbart 

undersöker vilka incitament som upplevs viktiga får man egentligen inte svar på om 

förekomsten av dessa ökar motivationen. Incitamenten kan vara viktiga och av godo 

men kanske endast för privata ändamål utan förbindelse till ökad motivation på 

arbetsplatsen. 

 

Att pensionssparande visade sig ha en relativt stor påverkan på motivationen kan bero 

på att respondenterna som arbetar inom banksektorn, där olika former av 

pensionssparande tillhandahålls för kunderna, blivit införstådda med vilken betydelse 

det har för en bättre framtid. Det kan även bero på att generation Y växt upp under en 

tid som blivit präglad av ekonomisk oro och osäkerhet med hänvisning till finans- och 

fastighetskrisen mellan 1988-1992, IT-bubblan som sprack år 2000 och den senaste 

finanskrisen som uppdagades år 2008. Tidigare studier visar att generation Y värderar 

familj, hem och trygghet högt (Eisner 2005), vilket också kan vara en anledning till att 

pensionssparande som personalförmån har en positiv inverkan på motivationen. 

 

Personlig mentor eller nära chef som uppmärksammar den anställdes utveckling 

påverkade motivationen i ungefär samma omfattning som pensionssparade. Att detta 

incitament visade sig ha en signifikant inverkan är inte särskilt förvånande då detta lyfts 

fram som betydelsefullt för generation Y även i flera tidigare studier. Crumpacker & 

Crumpacker (2007) och Lowe et al. (2008) framhåller att någon form av mentor eller 

coach kan vara av värde för att öka motivationen hos individer ur den här generationen. 

De vill ha omedelbar feedback och mycket bekräftelser från chefer och medarbetare 

(Eisner 2005). En bidragande förklaring till att personlig mentor eller nära chef som 

uppmärksammar den anställdes utveckling påverkade motivationsgraden kan vara att 

generation Y växt upp i en era med ständig tillgång till information genom den 

utvecklade IT-teknik som finns tillgänglig. Generation Y är den högst tekniskt 

kompetenta, välutbildade och etniskt diversifierade generationen i historien och de 
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tenderar att ha ett starkt intresse för intellektuella utmaningar och söker sig därför till 

människor som bidrar till deras professionella utveckling (ibid.). 

 

Frihet att styra sin egen arbetstid är vanligt förekommande som motiverande faktor i 

tidigare studier av generation Y. Även i den här uppsatsen kunde vi visa att detta 

incitament hade en viss påverkan på motivationen hos respondenterna. Bland annat 

Smith (2010) menar att såväl arbetsprestation som personlig tillfredställelse påverkas 

positivt hos generation Y om de får möjlighet att styra sin tid genom till exempel 

flexibel arbetstid.  

 

Med koppling till tidigare studier om generation Y tillfrågades respondenterna i den här 

uppsatsen också om i vilken omfattning de upplevde de olika incitamenten som viktiga. 

De svar som framkom gick hand i hand med tidigare forskning. Bland de incitament 

som rankades som mest betydelsefulla fanns samtliga fyra som tidigare studier lyfter 

fram som viktigast för generation Y. Dessa var, som nämnts tidigare; tydlig karriärplan, 

personlig mentor eller nära chef som uppmärksammar deras utveckling, frihet att styra 

sin egen arbetstid samt kontinuerlig vidareutbildning. Att även personalrabatt på lån, 

lönepåslag och pensionssparande rankades högt av uppsatsens respondenter kan bero på 

att generation Y enligt litteraturen gärna vill ha monetär kompensation i en utsträckning 

som möjliggör en bekväm livsstil samtidigt som de eftersträvar trygghet (McDonald & 

Hite 2008; Eisner 2005). Av de fyra incitament som rankades högst var tre icke-

monetära. 

 

Enligt litteraturen använder sig bankerna ofta av monetära incitament såsom bonus, 

vinstandelar men även pensionssparande. Av dessa var det endast pensionssparande 

som fick genomslag i regressionsanalysen. Utifrån utfallet av enkätundersökningen 

framgick det att bonus förekom i väldigt låg utsträckning på arbetsplatserna och det 

hade även låg betydelse för respondenterna. Att uppsatsens respondenter inte värdesatte 

bonus kan bero på att de tillhör generation Y som generellt inte är lika intresserade av 

monetär kompensation som tidigare generationer. Det kan även bero på att merparten av 

respondenterna arbetade på banker som inte använder sig av bonusprogram. De har med 

andra ord sökt sig till arbetsplatser där bonus knappast förekommer. 
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Uppsatsens forskningsfråga löd: Hur påverkas motivationen hos bankanställda ur 

generation Y av olika monetära och icke-monetära incitament? 

Genom uppsatsen konstateras följande: 

 Uppsatsen indikerar att bankanställda ur generation Y framför allt motiveras av 

uppmärksammad utveckling från personlig mentor eller nära chef samt 

pensionssparande. Motivationen påverkas även i viss mån av frihet att styra sin 

egen arbetstid. 

 Uppsatsen indikerar att bankanställda ur generation Y framför allt ser följande 

incitament som viktiga: 

Kontinuerlig vidareutbildning  4,5 

Karriärplan   4,5 

Uppmärksammad utveckling  4,5 

Rabatt på lån   4,5 

Lönepåslag   4,3 

Frihet att styra arbetstid  4,1 

Pensionssparande  4,0 

 

5.2 Implikationer 

Det framgick tidigt i uppsatsen att bankanställdas arbetsutförande är avgörande för 

vilken bank kunderna väljer. Bankernas humankapital, det vill säga de bankanställda, 

spelar därför en avgörande roll för bankernas möjlighet att konkurrera. Samtidigt som 

de bankanställda är av ett stort värde för bankerna visar studier att det finns problem 

inom banksektorn med hög omsättning av personal vilket bland annat berott på låga 

löner, tunga arbetsbördor och osäkerhet kring om man får behålla jobbet (Nelson 

refererad i Springer 2010). En av bankernas uppgifter torde vara att finna lösningar för 

hur personalen på bästa sätt ska hållas motiverade på sin arbetsplats. Uppsatsen kan 

bidra till en bättre förståelse för hur man kan hantera detta problem. I synnerhet med 

avseende på att en stor generationsväxling på arbetsmarknaden håller på att ske där 

generation Y är på intågande. 

Generation Y som anställda på bank har hittills varit näst intill helt outforskade 

samtidigt som såväl generation Y som bankernas belöningssystem är väl utforskade var 

för sig. Å ena sidan framhävs generation Y som en utmanande generation som kan vara 
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svår att styra med traditionella medel, å andra sidan är banksektorn beroende av 

humankapital som till stor del består utav individer ur generation Y. Med hänsyn till 

den oundvikliga koppling som finns mellan generation Y och banksektorn bidrar denna 

uppsats med ökad förståelse som framför allt kan vara av intresse för HR-chefer och 

övriga personalchefer inom olika banker. Uppsatsen kan även ge vägledning till 

bankchefer och ledningsgrupper inom banker som är måna om att deras organisation 

ska bibehålla ett av sina kraftigaste konkurrensmedel. 

5.3 Självkritik 

Uppsatsen är baserad på en kvantitativ metod. För att få mer precisa resultat hade det 

möjligtvis varit mer optimalt om vi inlett undersökningen med att göra djupgående 

intervjuer med bankanställda ur generation Y för att utröna vilka incitament de framför 

allt anser sig bli motiverade av. Därefter hade vi kunnat använda svaren från 

intervjuerna till enkätfrågor för att bättre kunna visa vilka incitament generation Y 

motiveras av inom banksektorn. Denna två-stegs metod, från kvalitativ till kvantitativ, 

hade kunnat resultera i att fler variabler blivit signifikanta i regressionsanalysen och 

därmed hade vi kunnat ge starkare svar vid hypotesprövningen. 

 

En annan sak som kunde ha bidragit till att uppsatsen blivit mer solid hade varit om en 

större grupp respondenter kommit från banker som i högre utsträckning tillämpar 

monetära incitament. Tidigare studier visar att banker traditionellt använder sig av 

monetära belöningssystem och då framför allt bonusar, så var inte fallet för majoriteten 

av de banker som var representerade i den här uppsatsen. Med fler respondenter från 

banker där bonus och andra monetära belöningssystem är vanligt förekommande hade 

man fått tydligare indikationer på om den här typen av belöning ökar motivationen hos 

bankanställda ur generation Y. Dessutom hade det möjliggjort jämförelser mellan de 

banker som i större omfattning använder sig av monetära incitamentsprogram och de 

som inte gör det. 

 

För att kunna göra en generalisering av vilka incitament som motiverar bankanställda ur 

generation Y krävs en betydligt större och mer omfattande studie än den här uppsatsen. 

Bankanställda ur generation Y består av en population födda 1980-1995, blandad av 

män och kvinnor med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder och utan 

geografisk begränsning. Det vore förmätet att göra anspråk på att den här uppsatsen 
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visar vilka incitament som motiverar bankanställda ur generation Y generellt. Samtidigt 

hade det varit alltför tidskrävande och omfattande att utföra en studie av tillräcklig 

storlek inom ramen för en C-uppsats. Här kan även riktas kritik mot de tidigare studier 

som gjorts av generation Y då vissa av dem menar att deras slutsatser gäller hela 

generationen.  

5.4 Förslag till framtida forskning.  

I självkritiken nämndes att djupgående intervjuer skulle kunna användas för att 

ytterligare undersöka vilka incitament som motiverar bankanställda ur generation Y. 

Utifrån detta kan man eventuellt gå vidare med en enkätundersökning som fokuserar på 

dessa incitament.  

 

En större undersökning som inkluderar fler banker kan som tidigare nämnts vara av 

intresse. Dessa banker kan vara både svenska och internationella men det borde vara av 

vikt att inkludera även banker som i högre utsträckning använder sig även av monetära 

incitament.  

 

De incitament som använts i uppsatsen är vanligt förekommande även i tidigare studier 

av banker och generation Y. För att få tydligare insikt om vilken påverkan dessa har på 

motivationen hos bankanställda ur generation Y skulle varje enskilt incitament kunna 

undersökas individuellt på ett djupare sätt än den här uppsatsen gjort.  

 

Vi föreslår även en studie av vilka monetära och icke-monetära incitament som får 

individer ur generation Y att söka sig till bank- och finanssektorn. Förslagsvis kan en 

sådan studie göras med bank- och finansstudenter som respondenter.  

 

Uppsatsens regressionsanalys visade att 30,8 % av motivationsgraden hos 

respondenterna kan förklaras av de incitament vi använt i enkätundersökningen. Det 

vore intressant att undersöka vad resterande 69,2 % beror på. Motivationsnivå kan 

naturligtvis bero på en mängd olika individuella faktorer som är svåra att generalisera 

men till viss del borde det vara möjligt att finna svar på vilka ytterligare faktorer som 

motiverar bankanställda ur generation Y.  
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Bilaga 1 – Enkät 

Enkätundersökning: Motivation hos den nya generationen 
bankanställda 

Vi är två högskolestudenter som läser ekonomi med inriktning bank och finans på högskolan i 
Kristianstad. Nu skriver vi kandidatuppsats och vi har valt att inrikta oss på vad som motiverar 
bankanställda som tillhör generation Y, vilket innebär de som är födda 1980-1995. Vi har beräknat att 
enkäten tar ca 5 minuter att besvara. Alla svar behandlas naturligtvis konfidentiellt och 
enkätprogrammet som används gör att Du som svarar är helt anonym även för oss. Däremot har Ditt 
svar stor betydelse för vår uppsats! Vi är tacksamma för att Du tar Dig tid att svara! Vänliga 
hälsningar Nasim Aweidah & Veronica Pagels Om Du har några frågor är Du välkommen att höra av 
Dig till antingen Nasim: 0736-18 88 52 eller Veronica: 0734-24 54 93  

 

 

*Obligatorisk 

Jag är:* 

Man  

Kvinna 
 

Jag är född (år):* 

 

 

Min första anställning på bank påbörjades (år): 

 

 

Min tjänst på banken (t ex kassör, privatrådgivare, etc): 

 

 

Jag arbetar i följande bank (t ex SEB, Nordea, fristående Sparbank): 

 

 

Modersmål 

Svenska 

Annat 
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Jag är: 

Gift/sambo 

Särbo 

Ensamstående 
 

Jag har: 

Inga barn 

Ett barn 

Två barn 

Tre barn 

Fyra eller fler barn 

 

Följande fyra frågor handlar om hur Du upplever Ditt dagliga arbete. 

Jag upplever arbetsglädje på min arbetsplats* 

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

Mitt arbete är meningsfullt* 

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

Jag känner mig motiverad i mitt dagliga arbete* 

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 

 

Jag upplever mitt arbete som stimulerande * 

 1 2 3 4 5  

Stämmer inte alls 
     

Stämmer helt 
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Frågor om Din arbetsplats 

I vilken utsträckning används nedanstående faktorer på Din arbetsplats?* 

  1- Inte alls  2 3 4 
5- Väldigt 
mycket 

 

Lönepåslag större än den 
årliga inflationen 

 
     

 

Individuell bonus/provision   
     

 

Teambaserad bonus/provision  
     

 

Vinstandelar (som 
personalförmån) 

 
     

 

Pensionssparande (som 
personalförmån) 

 
     

 

Personalrabatt på lån  
     

 

Möjlighet till längre betald 
semester 

 
     

 

Frihet att styra sin egen 
arbetstid (genom t ex flex eller 

tjänstledighet) 
 

     
 

Kontinuerlig vidareutbildning  
     

 

Tydlig karriärplan med 
möjlighet att avancera 

 
     

 

Personlig mentor/nära chef 
som uppmärksammar den 

anställdes utveckling 
 

     
 

Symboliska utmärkelser och 
offentlig heder (t ex genom att 
bli utsedd till bästa rådgivare, 

etc) 

 
     

 

Utlandsresor i arbetet  
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Vad tycker Du är viktigt på Din arbetsplats                                                

I vilken utsträckning har nedanstående faktorer betydelse för Dig personligen?* Här ber vi Dig att ta 
ställning och använda hela skalan. Det är mer värdefullt för vår undersökning än om alla alternativen 
rankas som t ex "4". 

  
1 - Helt 
oviktigt  

2 3 4 
5 - Mycket 

viktigt  
 

Möjlighet att erhålla 
lönepåslag större än den 

årliga inflationen 
 

     
 

Möjlighet till individuell 
bonus/provision 

 
     

 

Möjlighet till teambaserad 
bonus/provision 

 
     

 

Möjlighet att erhålla 
vinstandelar 

 
     

 

Möjlighet att erhålla 
pensionssparande  

 
     

 

Möjlighet att erhålla 
personalrabatt på lån 

 
     

 

Möjlighet till längre betald 
semester 

 
     

 

Möjlighet att styra Din 
arbetstid (genom t ex flex eller 

tjänstledighet) 
 

     
 

Möjlighet till kontinuerlig 
vidareutbildning 

 
     

 

Tydlig karriärplan med 
möjlighet att avancera 

 
     

 

Personlig mentor/nära chef 
som uppmärksammar Din 

utveckling 
 

     
 

Möjlighet att få symboliska 
utmärkelser och offentlig 
heder (t ex genom att bli 

utsedd till bästa rådgivare, 
etc) 

 
     

 

Möjlighet till utlandsresor i 
arbetet 
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Bilaga 2 – Tabeller 
 

Tabell 1, Resultat av normalfördelningstest 

  Tests of Normality   

 

  

Kolmogorov-Smirnov
a
  

 Statistic df Sig.  

 Bef. Lönepåslag ,189 91 ,000  

 Bef. Ind. bonus ,449 91 ,000  

 Bef. Teambonus ,453 91 ,000  

 Bef. Vinstandelar ,201 91 ,000  

 Bef. Pensionssparande ,202 91 ,000  

 Bef. Rabatt lån ,361 91 ,000  

 Bef. Semester ,193 91 ,000  

 Bef. Styra arb.tid ,219 91 ,000  

 Bef. Vidarareutbildning ,213 91 ,000  

 Bef. Karriärmöjligheter ,191 91 ,000  

 Betydelse Lönepåslag ,327 91 ,000  

 Betydelse Ind. bonus ,158 91 ,000  

 Betydelse Teambonus ,168 91 ,000  

 Betydelse Vinstandelar ,197 91 ,000  

 
Betydelse Pensionsspar. ,240 91 ,000 

 

 Betydelse Rabatt lån ,393 91 ,000  

 Betydelse Semster ,200 91 ,000  

 Betydelse Styra arb.tid ,267 91 ,000  

 Betydelse Utbildning ,379 91 ,000  

 Betydelse Karriärplan ,373 91 ,000  

 Bef. Uppmärks. utv ,218 91 ,000  

 Betydelse Uppmärks. Utv ,361 91 ,000  

 Bef. Utmärkelser ,326 91 ,000  

 Bef. Utlandsresor ,359 91 ,000  

 Betydelse Utmärkelser ,201 91 ,000  

 Betydelse Utlandsresor ,192 91 ,000  
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Tabell 2, Korrelationsmatris 

 † p < .10, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Motivation 1,000                                               

2 Genus -,081                                               

3 Ålder ,070 ,09                                             

4 Kassör -,097 -,15 -,46**                                           

5 Rådgivare ,042 ,02 ,30** -,84**                                         

6 Frist. Sp.bank -,135 -,25* -,07 ,20* -,14                                       

7 Handelsbank ,154 ,14 0,20† -,29** ,34** -,70**                                     

8 Modersmål -,112 ,06 ,09 ,11 -,07 ,05 ,16                                   

9 Lönepåslag ,137 0,19† ,05 -,02 -,03 -,29** ,29** ,03                                 

10 Ind. bonus -,009 ,15 -,13 ,13 -,20* -,01 -,30** -0,19† ,22*                               

11 Teambonus ,045 ,01 -,16 ,14 -,05 ,32** -,38*** ,00 ,10 ,52**                             

12 Vinstandelar ,113 ,07 0,18† -,05 ,01 ,05 ,11 ,09 ,15 -,10 -,02                           

13 Pens.spar ,389*** ,07 ,13 -0,18† ,13 -,47** ,51** -,05 0,17† -,01 -0,18† ,06                         

14 Rabatt lån ,160 -0,19† ,08 ,00 -,05 ,10 ,03 ,15 -,01 -,09 ,01 ,26* ,03                       

15 Semester ,063 ,02 0,17† -,14 ,05 -,23* ,31** ,09 ,28** -,03 ,00 ,12 ,26* ,09                     

16 Styra tid 0,20† -,03 ,32** -,04 -,12 -,08 ,02 ,10 ,02 ,01 ,00 ,09 ,06 ,01 ,28**                   

17 Vidarareutb. ,341** -,05 ,00 ,06 -,12 -,27** ,15 -,11 ,23* ,06 ,07 ,16 ,25* ,11 ,21* ,32**                 

18 Karriärplan ,406*** -,15 0,20† -,12 ,05 -,29** ,28** -0,19† ,30** ,05 ,06 ,31** ,38*** ,09 ,33** ,29** ,64**               

19 Gift ,058 -,27** ,25* -,05 ,00 ,14 ,04 ,15 -0,18† -,15 -,04 ,06 -,01 ,01 ,01 0,18† -,03 ,11             

20 Särbo -,014 0,18† -,08 -,01 -,06 -,09 ,05 ,07 ,08 ,02 -,12 ,02 ,02 -,01 -,16 -,12 -,22* -,24* -,34**           

21 Barn -,015 ,13 -,35** ,08 -,02 -,07 ,04 ,07 -,01 ,14 ,08 -,18 ,06 -,08 -,07 -,20* -,03 -,12 -,28** ,09         

22 Uppm. Utv ,454** -,26* ,03 ,01 -,05 -,07 ,11 -,17 ,04 -,04 ,00 ,27** 0,19† ,25* -,02 0,17† ,45** ,60** ,06 -,12 -,07       

23 Utmärkelser ,093 -,07 -,15 ,17 -,10 -,17 -,16 -0,19† ,05 ,38*** ,21* -,02 ,07 ,06 ,08 ,08 ,24* ,24* -,27** ,07 ,10 ,23*     

24 Utl. resor ,077 ,08 ,00 ,05 -,09 -,09 -,12 -,15 ,29** ,45** ,33** ,05 ,14 -,08 ,11 ,09 0,17† ,26* -,10 -,04 ,08 ,01 ,28**   

25 Anst. Tid -,097 ,07 ,54** -,36*** ,237* -,28** ,33** ,02 ,17 -,25* -,21* ,14 ,12 ,07 ,15 ,11 -,02 ,07 ,23** ,00 -,23* -,11 -,11 -,07 
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Tabell 3, Koefficienter från multipel regression 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part Tol. VIF 

(Constant) 8,712 2,024   4,304 ,000           

Lönepåslag ,317 ,308 ,106 1,029 ,307 ,134 ,115 ,090 ,729 1,371 

Individuell bonus -,404 ,470 -,109 -,860 ,393 ,005 -,096 -,075 ,477 2,097 

Teambaserad bonus ,373 ,293 ,133 1,273 ,207 ,067 ,142 ,112 ,709 1,411 

Vinstandelar -,102 ,197 -,049 -,519 ,605 ,076 -,058 -,045 ,863 1,159 

Pensionssparande ,738 ,211 ,354 3,506 ,001 ,393 ,367 ,307 ,756 1,323 

Rabatt på lån ,149 ,360 ,039 ,414 ,680 ,125 ,047 ,036 ,869 1,151 

Mer betald semester -,232 ,260 -,091 -,892 ,375 ,082 -,100 -,078 ,732 1,366 

Frihet styra arbetstid ,452 ,268 ,165 1,684 ,096 ,208 ,186 ,148 ,797 1,255 

Vidarareutbildning ,118 ,352 ,036 ,337 ,737 ,333 ,038 ,029 ,655 1,527 

Uppmärksammad utv. ,939 ,287 ,360 3,268 ,002 ,487 ,345 ,286 ,634 1,577 

Utmärkelser -,126 ,269 -,049 -,467 ,642 ,095 -,053 -,041 ,704 1,420 

Utlandsresor ,077 ,290 ,029 ,265 ,792 ,108 ,030 ,023 ,618 1,617 

KV Anställn.tid -,205 ,122 -,162 -1,682 ,096 -,108 -,186 -,147 ,827 1,210 

a. Dependent Variable: Motivation 

 


