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SAMMANFATTNING 
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fallstudie av Massive Entertainments strategiska HR-åtgärder.  
 
Seminariedatum: 2017-06-02 
 
Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management på 
kandidatnivå 
 
Författare: Linnea Larsson, Jenny Ludvigsson, Christoffer Nilsson, Lydia Wretlind 
 
Handledare: Niklas Lars Hallberg  
 
Nyckelord: Arbetsmotivation, Strategisk HR-åtgärd, Generationer  
 
Syfte: Studiens syfte har varit att undersöka huruvida generationstillhörighet hos anställda på 
arbetsplatser påverkar relationen mellan en strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation. Då 
befintlig forskning är begränsad inom området med generationstillhörighet ämnade vi till att 
bidra med ny kunskap inom ämnet.  
 
Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ fallstudie på Massive Entertainment. 
Empiriska data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med respondenter från 
Generation X och Y. Dataanalysen genomfördes genom kodning av förstanivå- och 
andranivåkategorier som därefter analyserades och presenterades.  
 
Teoretiskt perspektiv: Studien har grundat sig i Tampoes (1994) fyra nyckelmotivatorer: 
Personlig utveckling, Operationell självständighet, Uppdragsförverkligande och Pengar. Dessa 
fyra har kopplats ihop med Delery och Dotys (1996) sju nyckelrutiner för det universella 
perspektivet av HR-strategier för att kunna koppla ihop arbetsmotivation och strategiska HR-
åtgärder. Detta ramverk har sedan kompletterats med de teoretiska begreppen generationer 
(Noble & Schewe 2003), strategiska HR-åtgärder (Wright & McMahan 1992: 298) och 
arbetsmotivation (Näswall, Hellgren och Sverke 2008).   
 
Empiri: Studiens fallföretag, Massive Entertainment växer kraftigt och har gjort det under de 
senaste åren. I ett företag som växer är det viktigt att lyckas hålla anställda motiverade för att 
inte lämna företaget. Massive Entertainment har därför genomfört ett antal strategiska HR-
åtgärder för att motivera de anställda till att behålla dem inom företaget och för att trivas bättre 
på arbetsplatsen. 
 
Resultat: Studien visar att arbetsmotivationen överlag har ökat efter genomförande av den 
strategiska HR-åtgärden men studien påvisar inte hur generationstillhörighet kan påverka 
sambandet mellan en strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation.    



 

   
	

ABSTRACT 

Title: Madonna and Facebook as a contributing factor for work motivation. A Case Study of 
Massive Entertainment’s Strategic Human Resource Management.  
 
Seminar date: 2017-06-02 
 
Course: FEKH19 Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management 
Undergraduate Level 
 
Authors: Linnea Larsson, Jenny Ludvigsson, Christoffer Nilsson, Lydia Wretlind 
 
Advisor: Niklas Lars Hallberg  
 
Key words: Work Motivation, SHRM, Strategic Human Resource Management, Generations 
 
Purpose: To investigate if the generational difference at the workplace affect the relationship 
between Strategic Human Resource Management and work motivation. 
 
Methodology: The study consists of a qualitative case study on Massive Entertainment. The 
empirical data was collected through semi-structured interviews with respondents from both 
Generation X and Y. The data analysis was done through first and second level category coding 
that thereafter was analysed and presented.    
 
Theoretical perspective: The study takes its theoretical base in Tampoe’s (1994) four key 
motivational factors: Personal development, Operational independence, Task completion and 
Money. These four have been compared and connected to Delery and Doty’s (1996) seven key 
routines for the universal perspective of HR-routines. Later this has been connected to work 
motivation and strategic human resource management. This framework has also been 
supplemented with the theoretical definitions of Generation (Noble & Schewe 2003), strategic 
human resource management (Wright & McMahan 1992: 298) and work motivation (Näswall, 
Hellgren och Sverke 2008).  
 
Empirical foundation: The study’s case company, Massive Entertainment, is growing fast and 
have been for the past years. In a company that grows it is vital to keep employees motivated 
to retain them. Massive Entertainment have therefore carried out several strategic human 
resource management changes aimed to motivate employees to stay at Massive and enjoy their 
work place more.  
 
Conclusions: The study show that the overall work motivation has increased since the strategic 
human resource management changes have been implemented. However, we were unable to 
prove how generational belonging affect the relationship between a human resource 
management change and work motivation.   
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INLEDNING 

Hur påverkar generationstillhörighet sambandet mellan en strategisk HR-åtgärd1 

och arbetsmotivation? Medarbetarna på dagens kunskapsintensiva arbetsmarknad 

kommer från många olika generationer och de senaste 10 åren har ett intresse av 

att förstå hur dessa olika generationer samarbetar på arbetsplatsen vuxit fram. Det 

finns många som antar att mål, förväntningar och arbetsvärderingar skiljer sig åt 

markant mellan generationerna men empiriska studier är dock oense huruvida den 

skillnaden faktiskt existerar. Vissa forskare menar att det finns en tydlig skillnad 

(Fishman, 2016; Jurkiewicz, 2000) samtidigt som det finns de som hävdar 

motsatsen (Real, Mitnick & Maloney, 2010; Cennamo & Gardner, 2008). 

Definitionen av generationer som kommer att användas i denna rapport förklaras 

av Noble och Schewe (2003) som skillnader mellan grupper på grund av 

samhällsförändrande faktorer i en individs närhet som påverkar denne under tidiga 

sociala stadier. Dessa faktorer påverkar en viss grupps utveckling av personlighet 

och värdegrund, som då består tills individen är vuxen och mindre påverkbar. 

Denna studie kommer fokusera på personer som är födda mellan åren 1961–1982 

och 1983–2000 som tillhör Generation X respektive Y. Generation X, även kallad 

MTV Generation, växte upp med Madonna och generation Y, även kallad Dot Com 

generation, väste upp med Facebook.  

Trots att en individ är mindre påverkbar i vuxen ålder finns det faktorer 

som kan förbättra och påverka en individs arbetsmotivation. Det finns forskning 

                                                
 
1 Strategisk HR-åtgärd är den direkta översättningen av Strategic Human Resource 
Management från artikeln av Delery och Doty (1996) 
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som beskriver att det finns specifika förhållanden som antingen kan främja eller 

underminera en människas potential. Utifrån den teorin går det att designa en social 

miljö som kan optimera en människas utveckling, prestation och välmående, och 

därmed dess arbetsmotivation (Ryan, 1995). Näswall, Hellgren och Sverke (2008) 

definierar arbetsmotivation som en kombination av arbetsglädje, organisatoriskt 

engagemang samt uppfattad prestationsförmåga. Företag kan använda sig av olika 

system och aktiviteter för att upprätthålla denna arbetsmotivation internt (Wright, 

Dunford & Snell, 2001). Dagens samhälle består av en allt större del 

kunskapsintensiva arbeten med anledning av den teknologiska utveckling som skett 

(Davenport, 2005). För att överleva i de kunskapsbaserade branscherna bör 

företagen påverka beteenden och interaktioner hos sina anställda. Företag som 

arbetar med kunskapsbaserade arbetare är beroende av att sina medarbetare är 

motiverade då kunskapsutbyte och kombinationer av kompetenser är fundamentala 

delar av verksamheten (Smith, Collins & Clark, 2005). Den största 

konkurrensfördelen för de här företagen hittas nämligen hos de anställdas förmåga 

att skapa, hantera och dela den kunskap de besitter (Grant, 1996). Därmed måste 

även teorierna om arbetsmotivationen följa kunskapsarbetenas utveckling. Det 

finns litteratur som visar att strategiska HR-åtgärder kan användas för att 

underlätta denna konkurrensfördel, och därmed nå högre produktivitet och 

vinstmarginal över organisationer (Pfeffer, 1994; Osterman, 1994). Enligt Wright 

och McMahan (1992: 298) är strategiska HR-åtgärder "sådana som påverkar en 

individs inställning till att utforma och genomföra ett företags strategiska 

verksamhetsmål".  

Arbetsmotivation värderas högt i arbetslivet med anledning av dess 

konsekvenser: Arbetsmotivation ger avkastning (Ryan & Deci, 2000). Tidigare 
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forskning visar på att strategiska HR-åtgärder påverkar den arbetsmotivation som 

de anställda känner (Susan, Schuler & Jiang, 2014; Ichniowski & Shaw, 2003).  

Det finns många studier som ämnar att förklara var en individs arbetsmotivation 

kommer från och det innefattar bland annat upplevd rättvisa (Adams, 1965), 

förväntningar på arbetsplatsen (Vroom, 1964), personlig utveckling och 

operationell självständighet (Tampoe, 1994). De två sistnämnda är speciellt 

utmärkande i de företagen som verkar på dagens kunskapsbaserade arbetsmarknad 

och av den anledningen kommer det främst vara Tampoes teori som senare 

analyseras. 

Tidigare forskning visar alltså att det finns olika sätt för företag att 

öka arbetsmotivationen och att det finns stora möjligheter att skapa miljöer där 

medarbetarna har större chans att nå sin främsta potential. Det finns mycket 

management-litteratur som diskuterar arbetsmotivation och HR-åtgärder samt 

litteratur inom sociologi som diskuterar generationsskillnader. Vi ämnar föra in 

generationsskillnaden i den förstnämnda litteraturen och syftet med rapporten är 

därmed att undersöka huruvida generationsskillnaden på arbetsplatser påverkar 

sambandet mellan en strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation.  

För att kunna analysera detta kommer en isolerad strategisk HR-åtgärd 

på ett specifikt fallföretag att analyseras. Då många i Generation Y väljer att arbeta 

med kunskapsintensiva arbeten, och då denna bransch växer sig starkare tack vare 

den teknologiska utvecklingen, är detta område extra intressant.  

Av den anledningen utgör Massive Entertainment (Massive) ett 

lämpligt fallföretag för vår studie. Företaget har vuxit kraftigt de senaste åren och 

inte minst med antalet anställda. På fyra år har antalet anställda ökat med 57 % 

(Årsredovisning, 2016) och en av rekryteringarna är Jenny Berg Nilson som 
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anställdes som Senior Vibe Manager under 2014. Hennes uppdrag är att förbättra 

företagets hållbarhetsarbete, både mot de anställda och mot omvärlden. I linje med 

detta har hon implementerat många förändringar under de senaste tre åren. 

Förändringarna ligger samtliga under rubrikerna ergonomi, välmående och miljö 

och dessa gemensamt bildar den strategiska HR-åtgärden vi ämnar att undersöka.  

Vi har intervjuat åtta personer på Massive för att ta reda på varför den 

strategiska HR-åtgärden behövdes och hur de olika generationerna har reagerat på 

den. Intervjuerna genomfördes i semi-strukturerad form och har sedan analyserats 

utifrån tematisk metod. Utifrån analysen kan det fastställas att det inte går att 

urskilja hur generationstillhörighet påverkar sambandet mellan en strategisk HR-

åtgärd och arbetsmotivation. Analysen pekar snarare på att ålder verkar påverka 

sambandet mellan en strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation i högre grad. 
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TEORI 

Tidigare forskning har visat på ett tydligt samband mellan en strategisk HR-åtgärds 

demografiska dimensioner och en individs arbetsmotivation. Vi har, som nämnt 

tidigare, valt att analysera ytterligare en dimension: generationsaspekten. Det finns 

ytterligare undersökta demografiska faktorer som studien bortser från, såsom kön, 

etnicitet och civilstatus som påverkar individens reaktion och den konsekventa 

arbetsmotivationen (Furnham, Eracleous & Chamorro-Premuzic, 2009). Tidigare 

studier indikerar att en strategisk HR-åtgärd påverkar en persons arbetsmotivation 

saknar att ta hänsyn till generationsaspekten (Susan et al., 2014; Ichniowski et al., 

2003). Vi har därför valt att presentera tidigare forskning kring vad en strategisk 

HR-åtgärd är och hur den kan påverka arbetsmotivation. Vidare har teorier för 

arbetsmotivation och generationstillhörighet framförts. Generationstillhörighet 

samt ålder har introducerats som påverkande faktorer av sambandet mellan en 

strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation. 

Strategiska HR-åtgärder för att öka arbetsmotivation 

Både Wright et al. (1992) och Delery och Doty (1996) påvisar i sina studier att 

strategiska HR-åtgärder har blivit kritiserade för att fenomenet inte innehar en 

stark teoretisk grund. Därav utgår studien från Wright et al. (1992:298) definition 

av strategiska HR-åtgärder som är följande; " sådana som påverkar en individs 

inställning till att utforma och genomföra företagets strategiska verksamhetsmål". 

I linje med detta kartlägger Delery et al. (1996) sju nyckelrutiner för en strategisk 

HR-åtgärd som alla kan förklara skillnader i finansiella resultat. Dessa sju 

nyckelrutiner är exempel på motivationsverktyg och förklarar varför strategiska 

HR-åtgärder granskas. 
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Författarna komprimerar undersökningar från artiklar av bland annat 

Pfeffer (1994) och Osterman (1994) som menar att det finns ett fåtal ”bästa praxis” 

av HR-rutiner för att nå högre produktivitet och vinstmarginal. Pfeffer (1994) tar 

upp exempel på rutiner som anställdas delaktighet, löneincitament, 

anställningstrygghet, befordran, utbildning och kompetensutveckling. Osterman 

(1994) nämner innovativa arbetssätt som drivare till högre vinstmarginal och ger 

exempel som fördelar med att jobba i team, att rotera arbetssysslor och användning 

av kvalitetscirklar. Utöver dessa studier, som påvisar att en strategisk HR-åtgärd 

leder till högre lönsamhet och produktivitet, indikerar Wright et al. (1992) att en 

strategisk HR-åtgärd även leder till en förändring i arbetskostnader, de anställdas 

inställning i arbetet och arbetsglädje på arbetsplatsen. 

Delery et al. (1996) utgår från tre olika modeller av HR-strategier: 

universellt perspektiv, oförutsett perspektiv och konfigurationsperspektiv för att 

se vilket som egentligen är bäst. Resultatet från studien visar att det universella 

perspektivet är det som är relativt bäst av de som har jämförts i rapporten. Det 

universella perspektivet är en simpel modell som antar att relationen mellan en 

given oberoende och beroende variabel är densamma i hela organisationen. 

Modellen bygger på två steg där man först måste identifiera en strategisk HR-

åtgärd och sedan bygga argument som korrelerar till de individuella prestationerna 

och organisatorisk utveckling. I det universella perspektivet talar man om sju 

nyckelrutiner som är avgörande som motivationsverktyg för att uppnå ett högre 

finansiellt resultat: 

1. Interna karriärmöjligheter - Huruvida företaget rekryterar internt eller extern 

till positioner inom företaget. 
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2. Formella utbildningssystem - Möjligheten för anställda att kunna utbilda sig 

inom företaget. 

3. Utvärderingsåtgärder - Baseras på antingen resultat eller beteende. 

Beteendebaserat fokuserar på beteendet hos individer som krävs för att prestera 

och resultatbaserat fokuserar mer på konsekvenserna av beteendet. 

4. Vinstutdelning - Utdelningen av vinsten till individer på företaget bestäms av 

hur bra individen presterar. 

5. Anställningssäkerhet – Hur kontrakt ser ut för anställda och hur lätt det är för 

anställda att få sparken. 

6. Att bli hörd - Den anställdes möjlighet att få sin röst hörd både genom 

klagomålssystem men även hur delaktiga de är i tagandet av beslut. 

7. Jobbdefinition - Hur väl definierade arbetssysslorna är. 

I slutsatsen kommer Delery et al. (1996) fram till att det finns ett tydligt samband 

mellan en strategisk HR-åtgärd och skillnader i finansiella resultat. 

Arbetsmotivation 

Näswall et al. (2008) definierar arbetsmotivation som en kombination av 

arbetsglädje, organisatoriskt engagemang samt uppfattad prestationsförmåga. 

Detta begrepp behöver dock en mer ingående förklaring då studien ämnar 

undersöka huruvida generationstillhörighet påverkar relationen mellan en 

strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation. Detta kommer att presenteras genom 

ett antal motivationsteorier.  

Det finns ett flertal olika, konkurrerande teorier som försöker beskriva 

arbetsmotivationens natur och miljö. Då det inte finns enbart en teori som är 
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uttömmande kommer tre skilda teorier att presenteras för att sedan utgå från och 

analysera den empiriska teorin som anses mest lämpad för studien. Ett flertal 

välkända teorier är daterade och därför kommer även en nyare teori om 

arbetsmotivation som passar i dagens kunskapsintensiva samhälle att lyftas.  

Det finns en mångfald av processteoretiska modeller som är tolkade 

och undersökta av flera tidigare skribenter. Processmodeller försöker förklara de 

yttre faktorerna som påverkar arbetsmotivation hos individer. Det finns flera 

dynamiska variabler i tidigare studier som har påverkat varandra på olika nivåer 

och som i sin tur påverkar individens arbetsmotivation att handla. Studien kommer 

att kort presentera expectancy- och equity-modellen för att sedan fokusera på en 

arbetsmotivationsmodell som är relaterad till kunskapsarbetare. Detta för att lyfta 

två välkända teorier samt härleda till varför Tampoes (1994) teori om 

arbetsmotivation är mer passande för denna studie.  

 Expectancy-modellen. Expectancy-modellen, vidare nämnd som 

förväntansmodellen, har den underliggande logiken att människor påverkas av det 

förväntade resultatet av ens handling. Arbetsmotivation kan ses som ett samband 

och interaktion mellan utövad ansträngning och upplevd prestation och den 

förväntade belöning som är relaterad till prestationen. För att sambandet ska ha 

någon verkan krävs det även att den förväntade belöningen är tillgänglig. 

Förväntansmodellen visar på att en person gör ett medvetet val av 

ansträngningsnivå beroende på den förväntade belöningen och den faktiska 

tillgängligheten av belöning. Med andra ord kommer en person att välja att 

anstränga sig så att denne får de mest fördelaktiga konsekvenserna, som då är en 

förväntan (Mullins, 2010). Trots att denna modell tidigare har använts flitigt vid 
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analyser av arbetsmotivation kommer den inte att användas vidare i denna studie 

då den är abstrakt i praktiken och därmed inte lämpar sig för ändamålet.  

 Equity-modellen. Equity-modellen, vidare nämnd som 

rättvisemodellen, syftar till rättvisa och jämlika belöningar för lika prestationer 

som genererar samma utfall. Rättvisemodellen fokuserar på att arbetare upplever 

att de har blivit rättvist behandlande jämfört med kollegor. Den grundas i sociala 

relationer genom utbyten. Arbetare jämför belöningar för prestationer, status, 

officiell position och mycket mer. I jämförelsen bedömer individen om de tycker 

att det råder rättvisa eller inte. Bedömningen beror på ett antal faktorer som 

individer bedömer som olika viktiga. Om det är en ojämn jämförelse av delarna så 

kommer individen uppleva orättvisa.  

När orättvisa uppstår skapas även obehag och konsekvent 

arbetsmotivation till att agera för att minska detta obehag. Den motiverande kraften 

uppstår på grund av den upplevda orättvisan och den spänning som konsekvent 

uppstår (Mullins, 2010). Rättvisemodellen är intressant att analysera ur ett 

generationsperspektiv men eftersom studien avser att studera arbetsmotivation hos 

kunskapsarbetare som konsekvens av en strategisk HR-åtgärd blir det mer naturligt 

och ger en skarpare analys om man använder teorin som är direkt kopplad till 

kunskapsarbete.  

 Arbetsmotivation hos kunskapsbaserade arbetare. Davenport 

(2015:10) definierar kunskapsbaserat arbete som personer ”som har en hög nivå av 

expertis, utbildning, eller erfarenhet och deras huvudsakliga uppgift i deras arbete 

involverar skapande, distribution eller applikation av kunskap". Dagens samhälle 

består idag av en allt större del kunskapsarbete på grund utav den teknologiska 

utveckling som har förekommit på senare tid. Detta leder till att det krävs mer 
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utrymme för kreativitet vilket resulterar i att chefer står inför nya utmaningar i hur 

de ska motivera sina arbetare. Kunskapsintensiva företag är beroende av att sina 

anställda är motiverade då kunskapsutbyte och kombinationer av kompetenser är 

fundamentala delar av verksamheten (Smith et al., 2005). Enligt Tampoe (1994) 

finns det fyra karaktärsdrag som påverkar individens egna motivation; individens 

kompetens och effektivitet, relevansen av individens kompetens givet uppdraget, 

kollegors och chefers stöd och tydlighet i uppdragsbeskrivning. Tampoes (1994) 

undersökning resulterade i följande fyra nyckelmotivatorer: 

 
1.  Personlig utveckling - individens möjlighet att utveckla och leva upp till sin 

egna potential.  

2. Operationell självständighet - en arbetsmiljö med Key Performance Indicators 

(KPI) och strategiska riktlinjer som möjliggör individens självständiga arbete. 

3. Uppdragsförverkligande - möjligheten att producera och leverera resultat som 

individen är nöjd och stolt över. 

4. Pengar - individen ska få en lön som representerar den kvalité och mängd arbete 

som har producerats av individen.  

Tampoes (1994) undersökning bestod av en kvantitativ studie där han 

skickade ut enkäter till 75 kunskapsbaserade arbetare och Tabell 1 presenterar hur 

motivationsfaktorerna blev rangordnade procentuellt i undersökningen.   
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TABELL 1 

Presentation av kunskapsarbetares motivationsfaktorer samt resultatet av Tampoes 

(1994) studie.  

Motivationsfaktor Viktad procentandel 

Personlig utveckling 33,74 % 

Operationell självständighet 30,51 % 

Uppdragsförverkligande 28,69 % 

Pengar 7, 07 % 

Generationsfaktorn 

För att möjliggöra en analys utifrån ett generationsperspektiv så behövs en tydlig 

förklaring av vad som utgör och formar generationer. Nedan följer den definition 

av generationer och begrepp som kommer användas i studien. Vidare presenteras 

även ålderstermen och hur den faktorn kan påverka en individs arbetsmotivation. 

 Definition av generationer. Det finns ett flertal definitioner av 

generationer. Tidigare forskning presenterar olika kriterier som måste vara 

överensstämmande och det finns även skillnader mellan vilka årtal 

generationsgränserna sträcker sig mellan. Kupperschmidt (2000: 66) beskriver att 

en generation identifieras som en ”identifiable group that shares birth years, age 

location, and significant life event at critical development stages”. Ytterligare en 

definition är att skillnaden mellan generationer uppstår på grund utav stora 

påverkande faktorer i en individs närhet som påverkar denne under tidiga sociala 

stadier (Noble et al., 2003). För att konkretisera de påverkande faktorerna lyfter 

Noble et al. (2003) krig, politiskt klimat, ekonomiska förändringar och 

teknologiska utvecklingar, som exempel. En politisk åtgärd kan till exempel vara 

jämställdhetsdebatten som råder idag och kan ses som en påverkande faktor på den 

generationen som påverkas idag. Faktorerna kan påverka utvecklingen av en 
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individs personlighet och värdegrund som då består tills att man klassas som vuxen 

och då är mindre påverkbar (Noble et al., 2003). Den sistnämnda definitionen av 

generationer lämpar sig bättre för studiens ändamål då den behandlar ålder som en 

fristående variabel till skillnad från Kupperschmidts definition (2000). Den 

generationsforskning som vi har studerat och som har gjorts nyligen är från USA, 

Storbritannien och Kanada vilket anses vara tillräckligt relevant för Sverige då det 

är länder med likheter gällande kultur, ekonomi och värdegrund. 

Studien avser att analysera två generationer: Generation X och Y. 

Generation X (även kallad the MTV generation, Baby Busters, Post boomers, 

Slackers och the Shadow generation) är personer födda från 1961–65 fram tills år 

1975–83. Personer tillhörande generationen har upplevt både hög- och 

lågkonjunktur under åren då de är påverkbara (Krywulak & Roberts, 2009). Under 

samma år fanns det också trender som visade på många skilsmässor, snabba 

teknologiska förändringar, stor etnisk mångfald och även brist på starka 

traditioner. Det finns olika tolkningar av hur de ovannämnda faktorerna har 

påverkat personer tillhörande Generation X. Rood (2011) påstår att Generation X 

är realistiska, självförsörjande, entreprenörsmässiga, tekniskt kunniga och 

självständiga. Samtidigt påstår Chen och Choi (2008) att Generation X prioriterar 

en bra balans mellan arbete och fritid medan Morgan och Ribbens (2006) har en 

mer negativ syn på generationen då de beskriver Generation X som mållösa och 

likgiltiga.  

Generation Y (även kallad Dot com generation, Millenials, Digital 

generation, Ninetendo generation och Non-nuclear family generation) är personer 

födda mellan åren 1977-2000 (Krywulak et al., 2009). Generation Y har enligt 

Krywulak et al. (2009) växt upp under en globalisering där anställningar har 
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outsourcats, utländska investeringar börjat göras och informations- och 

kommunikationsteknologier har funnits. De har även fått uppleva händelser som 

naturkatastrofer och terroristattacker. Enligt Chen et al. (2008) är Generation Y 

mer internationellt utbildade och har högt självförtroende, stor bestämdhet och är 

väldigt berättigade. De påstår även att de är målmedvetna, idealistiska och 

optimistiska. Generation Y säger vad de tycker och är konstant uppkopplade till 

sociala nätverk. De har även höga förväntningar på sig själva och tror på balans 

mellan arbete och fritid, precis som Generation X (Armour, 2005).  

Tidigare forskning som påvisar likheter och olikheter. Enligt Fishman 

(2016) föredrar Generation Y att jobba på företag som kommer hjälpa dem att 

komma framåt för att det är där de blir igenkända för hårt arbete och hedrade för 

deras unika kompetenser. Individer i Generation X föredrar att jobba på företag 

som kan ge dem fred i sinnet samtidigt som individerna önskar mer balans mellan 

arbete och fritid. Individer tillhörande Generation Y ser sig själva som delar av en 

större grupp och känner större befogenhet att göra världen ännu bättre och 

bekymrar sig bland annat för miljöförstöring i större utsträckning än Generation X 

(Fishman, 2016). 

Simmons och Penn (1994) genomförde en enkätstudie bland 

collegestudenter under tre årtionden (1970, 1980 och 1990) i USA för att undersöka 

om det fanns värderingsskillnader mellan olika studentkullar. Enkäten bestod av 

100 frågor där studenterna fick i uppgift att värdera olika påståenden på en skala 

1–7 där 1 var “Extremt värdefullt för mig” och 7 “Extremt ovärdefullt för mig”.  

Det viktigaste att ta med sig från studien är att alla påståenden värderades högre 

av studenterna för varje mätning som gjordes vilket betyder att värden generellt 

har blivit viktigare för studenterna över tid (Simmons et al., 1994). 
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Twenge, Campbell, Hoffman och Lance (2010) stödjer att det finns 

värderingsskillnader mellan generationer. I studien har de samlat in data från 

senior High School-elever och följt eleverna under en längre tidsperiod efter 

examen och vidare in i deras arbetsliv. Studien visar att Generation Y värderar 

fritid betydligt högre än Generation X och att Generation X lägger större värde vid 

yttre värderingar. Twenge et al. (2010) menar att det beror på att Generation Y tror 

på att det finns viktigare incitament i livet än hög lön. Samma studie innehar 

empiriska bevis på skillnader i värderingar mellan de olika generationerna.  Han 

påstår att arbetarna tillhörande Generation Y är svårare att motivera till skillnad 

från Generation X. Twenge et al. (2010) skriver att ett flertal studier visar att 

Generation Y inte ser arbetet som en central del i deras liv och värderar fritid högre 

än Generation X samt är mindre villiga att arbeta hårt. Vidare påvisar studien att 

Generation Y ser jobbet som mindre viktigt men är ändå mer tillfredsställda med 

det än Generation X.  

Jurkiewicz (2000) påstår att de viktigaste värdena för Generation X är: 

känsla av grupptillhörighet, feedback och kortsiktiga belöningar. Han menar att en 

chef måste förtjäna respekt. För att motivera Generation X borde ledande 

beslutsfattare eller chefer fokusera på att ge ut instrumentella belöningar, främja 

personlig utveckling, ge uppmuntran, samt skapa en arbetsmiljö för grupparbeten. 

Det är också viktigt att skapa en konstant föränderlig arbetsmiljö fylld av variation 

då Jurkiewicz (2000) påstår att det finns en positiv relation mellan arbetsprestation 

och en trivsam arbetsmiljö.  

Real et al. (2010) genomförde en studie för att undersöka 

generationsskillnader mellan yrkesarbetare där de studerade arbetarnas arbetsetik, 

jobbvärden och könsvärderingar. Resultatet från arbetsetiken visar på att det finns 
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skillnader mellan de olika generationerna men att dessa skillnader var väldigt små 

och därför inte visade någon signifikant skillnad mellan generationerna. Likt 

resultatet på arbetsetik visades inga större skillnader för olika generationer vad 

gäller jobbvärden. Utifrån resultatet av könsvärderingar fanns det skillnader 

mellan generationerna men att det på parametern jämställdhet i hemmet var lika. 

Störst likhet mellan generationerna fanns i undersökningen av jobbvärden och 

arbetsetik vilket enligt studien visade sig snarare var en fråga om arbetarens 

position, ålder och arbetserfarenhet.  

Cennamo et al. (2008) undersöker i sin studie hur Generation X och 

Generation Y skiljer sig i jobbvärden, arbetstillfredsställelse, affektiva 

organisatoriska engagemang och avsikter att lämna organisationen. Författarna 

undersöker även organisations- och individsmatchning utifrån värdena. Resultatet 

från studien visar att Generation Y lägger större vikt vid status och fria 

arbetsvärderingar än de andra generationerna. Annars fann författarna ingen annan 

skillnad mellan generationer ur matchningsaspekten men belyser att aspekten är 

viktig för alla generationer. Författarna fann inte heller någon betydande skillnad 

mellan generationer utifrån de yttre, inre och altruistiska värden som undersöktes. 

Sammanfattningsvis är författarna oense om generationsskillnads-

aspekten och några av författarna påvisar i sina studier att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan generationerna (Simmons et al., 1994; Real et al., 2010; 

Cennamo et al., 2008). Författarna beskriver inte några specifika likheter mellan 

generationerna i sina studier, utan poängterar endast att det inte finns någon tydlig 

skillnad i faktorerna. De författarna som menar på att det finns skillnader lyfter 

dock upp specifika värderingsskiljaktigheter och dessa presenteras i en 
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sammanfattade tabell (Tabell 2) nedan (Fishman, 2016; Twenge et al., 2010; 

Jurkiewicz, 2000; Cennamo et al., 2008). 

TABELL 2 

Generationers olika värderingar 

Generation X Generation Y 

Föredrar fred i sinnet Arbetar hårt med unika kompetenser 

Vill ha mer balans mellan fritid och arbete 
Arbetet är inte en central del, värderar fritid 

högre 

Större fokus på yttre värderingar Vill göra världen till en bättre plats 

Vill känna grupptillhörighet Svårare att motivera 

Uppskattar att få mycket feedback Uppskattar fria arbetsvärderingar 

Prioriterar kortsiktiga belöningar Lägger större vikt vid status 

 

Åldersfaktor 

Ålder syftar till en individs kronologiska ålder vilket enkelt uttryckt är så många 

år som man har levt. Då ålder också kan spela en betydande roll i en individs 

arbetsmotivation introduceras faktorn som en fristående variabel i studien. När 

Akkermans, Lange, Heijden, Kooij, Jansen och Dikkers (2016) diskuterar ålder 

relaterat till arbetsmotivation skiljer de på extern och intern motivation. Deci 

(1972) definierar den interna arbetsmotivationen som ett resultat av belöningar 

som kan påverkas av den anställde individen och den externa motivationen 

resulteras av belöningar som någon annan än den anställde kan påverka. Tidigare 

studier visar på en positiv relation mellan en individs ålder och dess interna 

motivation (Akkermans et al., 2016). Heckhausen, Wrosch och Schulz, (2010) 

stärker detta då deras studie pekar på att individer vid ung ålder fokuserar mer på 

externa utfall och är målmedvetna. Individer vid högre ålder skiftar sitt fokus till 
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beröm från medarbetare och andra mindre instrumentella belöningar. Detta påvisar 

att man vid högre ålder prioriterar interna belöningar.  

Åldern är också en påverkande faktor även när individer väljer att 

skaffa familj. Enligt SCB var medelåldern vid första barnets födelse under 2015 

ungefär 32 år för män och 29 år för kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2017a). I 

storstadsregionerna är medelåldern istället 33 år för män och 31 för kvinnor 

(Statistiska centralbyrån, 2017b). Åldern påverkar även förmågan att lära, minnas 

och att tänka. Mellan 18 och 25 ökar förmågan att tänka, minnas och vara 

uppmärksam. Efter 25 mattas förmågan att tänka och minnas av och förmågan att 

lära minskar med 1 % årligen därefter. Vid 25 når generellt människan sin fulla 

potential intelligensmässigt. Vid 27 får människan generellt en ledande position 

och vid 39 når hen sin fulla potential av chefserfarenhet (Polozov, Karminsky & 

Alexeenko, 2015). 

Sammanfattning 

De utvalda teorierna om strategiska HR-åtgärder, generationstillhörighet och 

arbetsmotivation presenteras i Figur 1 nedanför vilket utgör studiens teoretiska 

ramverk. En strategisk HR-åtgärd påverkar en arbetares inställning till att utforma 

och genomföra sitt arbete i linje med företagets strategiska mål. För att studera 

sambandet mellan en Strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation så kan man 

undersöka de 7 nyckelrutiner introducerade av Delery et al. (1996) vilka författarna 

påvisar i sin studie leder till ett högre finansiellt resultat. Arbetsmotivation 

förklaras som en kombination av arbetsglädje, organisatoriskt engagemang och 

uppfattad prestationsförmåga (Näswall et al., 2008). Enligt Tampoe (1994) kan en 

individ motiveras enligt fyra nyckelmotivatorer; Personlig utveckling, 
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Operationell självständighet, Uppdragsförverkligande och Pengar. Slutligen 

introduceras generationstillhörighet vilket tidigare studier om strategiska HR-

åtgärders påverkan på arbetsmotivation inte tar hänsyn till. I studien anses en 

Generation bestå av individer som har blivit påverkade av samma 

samhällsomfattande händelser i livet (Noble et al., 2003). Ålder-aspekten beskrivs 

som en fristående variabel i studien.  

 

Strategisk HR-åtgärd 
Åtgärder som påverkar en 

individs inställning till att utforma 
och genomföra företagets 

strategiska verksamhetsmål 
 

Arbetsmotivation 
Utifrån Tampoes (1994) 

motivationsteori för 
kunskapsarbetare 

 

Generationstillhörighet 
Utifrån generationerna X & Y, 

där tidigare studier är oense 
huruvida det finns skillnader eller 

inte. 

FIGUR 1 

Studiens teoretiska ramverk 



 
 

	
	

19 

METOD 

Forskningsdesign 

Fallstudie. En kvalitativ fallstudie av Massive har genomförts för att 

besvara studiens forskningsfråga om hur generationstillhörighet påverkar 

relationen mellan en strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation (Eisenhardt, 

1989). För att besvara hur anställdas arbetsmotivation eventuellt kan skilja sig åt 

mellan generationerna X och Y av en strategisk HR-åtgärd anser Yin (2013) att en 

fallstudie är den bästa forskningsmetoden. Massive ger en övergripande bild av 

spelbranschen där företaget är beroende av de anställdas kunskap och motivation 

till hårt arbete för att uppnå den grad av innovation som krävs för att vara 

konkurrenskraftiga i branschen. Massive utgör en representativ fallstudie i 

branschen och resultaten från studien antas vara informativ om hur strategiska HR-

åtgärder påverkar anställdas motivation i spelbranschen (Yin, 2013). Empiriska 

data om vilken strategisk HR-åtgärd som har genomförts i företaget under den 

senaste tiden och hur de anställda har påverkats av åtgärden, med utgångspunkt i 

arbetsmotivation, har samlats in utifrån åtta intervjuer med anställda på Massive. 

För att få en helhetsbild av hur arbetsmotivationen skiljer sig mellan de anställda 

kopplade till den strategiska HR-åtgärden så har anställda från både Generation X 

och Y intervjuats.   

Tidigare forskning om strategiska HR-åtgärders påverkan på anställdas 

motivation har genomförts med hjälp av en enskild fallundersökning i hopp om att 

utmana eller förlänga de relevanta teorierna (Yin, 2013). Detta genom att använda 

generationstillhörighet som möjlig faktor till att påverka arbetsmotivation hos 

anställda. Genom att applicera de utvalda teorierna om strategiska HR-åtgärder på 
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Massive vill vi undersöka om de relevanta teoriernas påståenden överensstämmer 

med de anställdas motivationsfaktorer.  

En fallstudie kan innebära brist av noggrannhet samt utgöra ett för litet 

underlag med information för att resultatet av studien ska vara generaliserbart 

(Yin, 2013). Vi har gjort oss medvetna om dessa nackdelar associerade till 

fallstudier och har arbetat för att studien ska vara så trovärdig som möjligt samt 

uppnå en hög nivå av validitet och replikerbarhet. Vi har vi bland annat samlat in 

information från flera olika källor, följt en systematisk procedur och transkriberat 

intervjuerna för att styrka ovannämnda kriterier.  

Urval 

Bransch och fallföretag. Beslutet att basera studien på spelbranschen 

och närmare bestämt Massive grundar sig i ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 

2011:489). Den innovativa och snabbföränderliga branschen utgör ett passande och 

informativt underlag för att besvara studiens syfte. Massives kontor är lokaliserat 

centralt i Malmö vilket hade betydelse vid val av fallföretag, det underlättande 

kontakt och intervjuer med företaget (Bryman et al., 2011:489). Som nämnt i 

introduktionen är Massive ett expanderande företag där den strategiska HR-

åtgärden har varit väsentlig för att skapa en trivsam och hållbar arbetsplats. Vi vill 

att studien ska kunna utgöra ett underlag för Massive gällande hur de ska gå 

tillväga för att motivera deras anställda på bästa sätt i de kommande strategiska 

HR-åtgärderna i framtiden. Studien ska även vara informativ för andra företag i 

spelbranschen som också genomför strategiska HR-åtgärder.  

Vi kontaktade Senior Vibe Manager på Massive, och samtalade i 40 

minuter över telefon gällande företagets delaktighet i studien. Vi förklarade 

studiens syfte och mål och varför vi hade valt att vända oss till Massive. Senior 
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Vibe Manager berättade om företagets senaste strategiska HR-åtgärd som vi ansåg 

intressanta att studera vidare. För att besvara vår forskningsfråga krävs det att 

fallföretaget har genomgått en strategisk HR-åtgärd under den senaste tiden. Det 

är också av väsentlig betydelse att det finns anställda i företaget som har arbetat 

före och efter den åtgärd som har införts för att studera dess påverkan på 

respondenternas arbetsmotivation. Kravet att en strategisk HR-åtgärd ska ha 

implementerats i fallföretaget och att ett flertal anställda ska ha arbetat på företaget 

under en längre tid tyder på att ett bekvämlighetsurval (Bryman et al., 2011:489–

490). Enligt Senior Vibe Manager uppfyllde Massive dessa krav och efter vidare 

diskussion om hur generationstillhörigheten ser ut i företaget ansåg vi att Massive 

var ett bra och relevant fallföretag. Efter telefonsamtalet skickade vi ett 

informativt e-mail till Senior Vibe Manager angående vår studie och företagets 

förväntade delaktighet, som vidarebefordrade e-mailet till företagets VD. Senior 

Vibe Manager återkom till oss några dagar senare med att Massive var villiga att 

ställa upp i vår studie.  

Efter klartecknen att studien kunde genomföras på Massive så 

kontaktade vi Senior Vibe Manager igen för att bestämma ett fysiskt möte. Vi kom 

överens om att träffas en torsdag eftermiddag på kontoret i Malmö där vi 

presenterade studiens innehåll och syfte mer detaljerat och vad som förväntades av 

Massive för att kunna uppnå målet med studien. Senior Vibe Manager fick även ta 

del av studiens tidsplan samt diskutera sina synpunkter kring studiens syfte med 

oss.    

För att säkerställa vårt val av fallföretag gjorde vi även en del research 

och granskning av företaget innan det första mötet. Utifrån publicerade artiklar 
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och årsredovisningar kunde vi bekräfta att företaget utgjorde ett lämpligt 

fallföretag. 

Respondenter. Som nämnt tidigare är generationstillhörigheten bland 

respondenterna av väsentlig betydelse i studien och vi har därför valt att intervjua 

anställda tillhörande både Generation X och Y, se Tabell 3a. Vi har också 

genomfört intervjuer med ledande beslutsfattare för att skapa en tydlig helhetsbild 

av de senaste strategiska HR-åtgärden i företaget, se Tabell 3b. Avsikten med 

uppsatsen är att undersöka hur de anställda har påverkats av en strategisk HR-

åtgärd genom en ingående analys där valet av respondenter har större betydelse än 

antalet som intervjuas (Bryman et al., 2011: 489). Vid mötet med Senior Vibe 

Manager så framförde vi vårt önskemål att få genomföra åtta intervjuer med tre 

anställda tillhörande Generation X respektive Y och två personer som innehar 

ledande positioner, vilket kunde tillgodoses. Då tidigare forskning om 

generationstillhörighet inte är helt överens om var gränsen mellan de olika 

generationerna går så har vi valt att avgränsa oss till intervallerna (1961–1982) 

och (1983–2000) för Generation X och Y, respektive.  

Vi kom överens om att använda oss av ett snöbollsurval där vi 

konstruerade ett e-mail som var riktat till de anställda i företaget med en 

beskrivning av vår studie och vad som förväntades av respondenterna (Bryman et 

al., 2011:491). Senior Vibe Manager vidarebefordrade sedan e-mailet till de 

anställda i företaget för att se över intresset bland dem för att delta i vår studie. I 

e-mailet uteslöt vi att informera de anställda om att vi undersöker hur 

generationstillhörighet påverkar arbetsmotivation. Vi ville inte att det skulle 

påverka de anställdas svar vid intervjutillfället och därmed studiens resultat. De 

anställda som var intresserade av att delta i studien hörde sedan av sig till Senior 
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Vibe Manager som samlade ihop ett antal respondenter som uppfyllde vårt krav om 

generationstillhörighet. Enligt Bryman et al. (2011:491) använde vi oss av ett 

snöbollsurval då vi bad någon annan att kontakta och föreslå potentiella och 

relevanta respondenter. Vi kontaktade sedan de utvalda respondenterna för att 

bekräfta deras deltagande, bestämma tid och plats för intervjutillfälle samt tilldela 

intervjufrågorna. Alla intervjuer ägde rum på Massives kontor i Malmö och varade 

i ungefär 45 minuter.  

TABELL 3a 

Presentation av studiens respondenter för att undersöka generationstillhörighet 

Respondenter 
(anonyma) 

Generation Födelseår Kön Titel År som 
anställd 

Thomas X 1974 Man Senior 
Operations 
Manager 

10 

Pär  X 1976 Man Technical 
Game 

Designer 

7 

Karin  X 1981 Kvinna Game Director 9 
Jakob  Y 1984 Man Environment 

Artist 
4 

Lars  Y 1987 Man Environment 
Artist 

4 

John  Y 1987 Man Environment 
Artist 

7 

      
TABELL 3b  

Presentation av studiens respondenter för att undersöka en strategisk HR-åtgärd 

Respondent Generation Födelseår Kön Titel År som 
anställd 

Jenny X 1972 Kvinna Senior Vibe 
Manager 

3 

Marie Y 1986 Kvinna Office 
Administration 

3 

 
Datainsamling. För att utveckla förståelsen samt berika vår kunskap 

inom ämnet; arbetsmotivation, påbörjades datainsamlingen utifrån tidigare studier 

och andra journalartiklar på ämnet. Vi hittade tidigare studier på ämnet och började 
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spåna i hur vi kan bidra med nya intressanta komplement. Vi började diskutera 

generationstillhörighet och om det kunde vara en påverkande faktor till hur 

anställda motiveras. Vi samlade in data från tidigare studier som påvisar likheter 

och olikheter mellan Generation X och Y, och utifrån den insamlade informationen 

bestämde vi oss för att studera en strategisk HR-åtgärd i ett företag för att 

undersöka hur åtgärden har påverkat anställdas arbetsmotivation från olika 

generationer.  

Vi valde att utgå ifrån semi-strukturerade intervjuer där vi upprättade 

en intervjuguide innehållande en lista med frågor utifrån det teoretiska ramverket 

(Bryman et al., 2011:467). Intervjufrågorna bestod av semistrukturerade frågor, 

vilket innebär öppna frågor där respondenterna fick en chans att svara och förklara 

sina svar som denne önskade (Bryman et al, 2011:467). De öppna och ledande 

frågorna ställda vid respektive intervjutillfälle möjliggjorde att vi kunde få ut så 

mycket information vid intervjutillfället som möjligt (Bryman et al., 2011: 482–

483). Intervjuguiden bestod endast av frågor som hjälpte oss besvara 

forskningsfrågan och innehöll ett förståeligt och relevant språk för respondenterna 

(Bryman et al., 2011: 473).   

För att stärka trovärdigheten i studien skickades en kopia av 

intervjufrågorna till respondenterna en vecka före intervjutillfället (Bryman et al., 

2011:473). Detta för att förbereda deltagarna på upplägget samt ge dem tid att 

reflektera och samla in väsentligt material för att besvara våra frågor. Vi frågade 

även alla respondenter under respektive intervju om deras godkännande till att 

intervjuerna spelades in. Detta gjordes för att minimera bortfall av väsentlig 

information som kommit upp under intervjun och vi bad också om tillåtelse till att 

använda deras namn, position i företag, ålder, och andra egenskaper i studien (Yin, 
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2013). I Tabell 3a är samtliga respondenter anonyma tillskillnad från Tabell 3b 

som innehåller respondenternas riktiga namn. För att undvika partiskhet när vi 

ställde intervjufrågorna hade vi samlat in data från journalartiklar som påvisar och 

motsäger generationsskillnader (Yin, 2013). Vidare för att stärka studiens 

trovärdighet, genomfördes intervjuerna i lag där två personer ställde 

intervjufrågorna, en person ansvarade för att transkribera och den sista personen 

ansvarade för att spela in intervjun och ta anteckningar. Detta möjliggjorde 

observationer från flera olika perspektiv (Eisenhardt, 1989). Genom att 

transkribera intervjuerna efteråt kunde vi redogöra vad som sagts och samtidigt 

inte gå miste om viktig information.  

Dataanalys. Innan vi påbörjade dataanalysen så transkriberade vi 

färdigt alla intervjuer för att inte gå miste om viktig information samt 

användningen av direkta citat från respondenterna för att stödja våra resonemang. 

Efter transkriberingarna analyserades den empiriska data genom tematisk metod 

(Bryman et al., 2011:574–579). Enligt Gioia, Corley och Hamilton (2012) 

genomfördes en förstanivå-kodning där vi jämförde alla intervjuer med varandra 

för att upptäcka mönster (Eisenhardt, 1989) som utgjorde lämpliga kategorier för 

kodningssystemet (Bryman et al., 2011:577). Vi letade efter mönster i hur de 

anställda på Massive motiveras mellan generationerna. Data delades sedan in i de 

olika kategorierna (Bryman et al., 2011:577) och studerades som potentiella 

indikatorer av dessa kategorier. Detta gjordes för att få en helhetsbild över det 

empiriska materialet samt indikera potentiella kausala samband. Vidare 

genomfördes en andranivå-kodning där vi studerade om de uppstående 

kategorierna antydde på övergripande koncept av det studerande ämnet (Gioia, et 

al., 2012).  
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Utifrån första- och andranivå-kodningen upprättade vi en analys av det 

insamlade empiriska materialet. Nya iakttagelser och information från intervjuerna 

jämfördes med vårt befintliga teoretiska ramverk för att utgöra om den nya 

informationen och iakttagelserna bör beaktas och som en konsekvens förlänga den 

befintliga teorin. Utifrån analysen kunde vi sedan komma fram till en slutsats där 

vi i konkreta termer svarade på studiens frågeställning. 

Studiens reliabilitet och validitet 

Reliabilitet. Enligt Bryman et al. (2011:395) innebär reliabilitet 

sannolikheten att studien kan replikeras, det vill säga upprepas för att uppnå samma 

resultat. Då uppsatsen innehåller en kvalitativ studie så kan det finnas brister i 

reliabiliteten eftersom det inte går att stanna tiden för att studera en social miljö 

(Bryman et al., 2011: 395). För att stärka reliabiliteten i studien har vi beskrivit 

steg för steg hur vi har gått tillväga för att genomföra studien (Yin, 2013). Vi har 

gett en detaljerad beskrivning av vår fallstudie och dess disposition, insamling av 

data och intervjufrågor som vi använt oss av, vilka finns presenterade i Bilaga A 

och B. Till följd av detta har vi stärkt reliabiliteten då en annan undersökare kan 

följa vår procedur i upprättning av en ny studie kring samma ämne och uppnå 

likande resultat (Yin, 2013). Den detaljerade beskrivningen av studien stärker även 

studiens transparens enligt Bryman et al. (2011:409) som ofta anses vara 

problematisk vid kvalitativa undersökningar (Bryman et al., 2011:489). Vidare har 

vi även stärkt den interna reliabiliteten då vi varit totalt fyra observatörer under 

intervjutillfällena som tillsammans kommit överens om vad vi har hört och sett 

(Bryman et al., 2011: 395) där minst en person har varit ansvarig för 

transkribering.  
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Validitet. Intern validitet är uppnådd om studiens resultat kan utmana 

eller förlänga de befintliga teorierna genom att påvisa ett starkt samband mellan 

författarnas observationer och det utvecklade teoretiska ramverket som studien 

utgår ifrån (Bryman et al., 2011: 394–395). Enligt Eisenhardt (1989) är studiens 

interna validitet hög eftersom att alla respondenter har blivit påverkade av den 

strategiska HR-åtgärden och har insikt i hur det var före och efter åtgärden. Vidare 

har många empiriska observationer gjorts såsom transkriberingar, anteckningar 

och iakttagelser vid varje intervjutillfälle vilket stärker studiens påvisade resultat 

(Eisenhardt, 1989). Avgränsningar från demografiska faktorer såsom kön och 

etnicitet stärker också studiens interna validitet.  

Extern validitet kan vara problematiskt för kvalitativa studier eftersom 

de oftast innehåller fallstudier med litet urval vilket resulterar i svårigheter med 

studiens generaliserbarhet (Bryman et al., 2011: 394–395). För att stärka 

validiteten har vi enligt Yin (2013) använt oss av många olika källor för att samla 

in information såsom: tryckta källor, elektroniska källor, intervjuer, observationer, 

etc. Vid intervjutillfället använde vi oss av semistrukturerade intervjuer bestående 

av öppna frågor för att samla in så mycket information som möjligt. Som nämnt 

tidigare har vi samlat in data från artiklar och andra källor vilka visar sig vara 

oense kring om det finns värderingsskillnader mellan generationer vilket har gjort 

att vi inte kunnat ha subjektiva bedömningar när vi har genomfört intervjuerna 

(Yin, 2013). Transkribering vid intervjutillfället har även stärkt studiens 

trovärdighet (Eisenhardt, 1989). Vidare för att stärka validiteten har vi ställt 

intervjufrågorna i samma ordning vid alla intervjutillfällen samt spelat in svaren 

på samma sätt (Bryman et al., 2011:203). 
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MASSIVE ENTERTAINMENT 

Spelbranschen   

Spelbranschen valdes som en lämplig bransch att undersöka då den, som nämnt i 

inledningen är kunskapsintensiv vilket gör att många tillhörande Generation Y 

väljer att jobba inom branschen. Spelbranschen är en växande bransch och året 

2014 var den sammanlagda omsättningen av företag inom spelbranschen i södra 

Sverige 919 miljoner kronor, en siffra som har varit ständigt växande de senaste 

fem åren (Game City Survey, 2015). Från 2013 till 2014 växte omsättningen med 

56,8 % och prognoser visar på en liknande trend de kommande åren (Game City 

Survey, 2015). Sedan 2010 har 38 nya företag etablerat sig och frekventa 

nyanställningar är ett måste (Game City Survey, 2015). Ett av dessa företag är 

Massive, med huvudkontor i Malmö som tillverkar datorspel.    

Fallet Massive Entertainment   

Massive är ett spelutvecklingsföretag som ägs av Ubisoft Entertainment och består 

av en multikulturell arbetskraft med ca 400 anställda från 35 olika länder (Massive 

Entertainment, 2017). En helhetsbild kring åldersfördelningen bland de anställda 

på Massive är presenterat i Figur 2 där den yngsta är 19 och den äldsta 62 år.  

FIGUR 2 

Åldersfördelning på Massive Entertainment 

19 år 
Yngst 
 

62 år 
Äldst 
 

33 år 
Genomsnitt 
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Företagets ambition är att skapa de bästa spelen och den bästa 

användarupplevelsen med fokus på kvalitet och kreativitet (Massive 

Entertainment, 2017). År 2016 hade företaget 351 anställda på kontoret i Malmö 

och nettoomsättningen uppgick till ungefär 334,8 miljoner kronor (Årsredovisning, 

2016). Antalet anställda har ökat med ungefär 57 % över en fyra-årsperiod då 

antalet anställda år 2012 innan åtgärden endast var 229 i jämförelse med år 2016 

då antalet anställda var totalt 378 (Årsredovisning, 2016). I linje med fler anställda 

så har även nettoomsättningen ökat med ungefär 157 % under samma period. 

Massive fick ett årsresultat på ungefär 11,3 miljoner kronor förra året i jämförelse 

med år 2012 då resultatet var omkring 4,3 miljoner kronor (Årsredovisning, 2016). 

Så sent som i slutet av februari i år (2017) släpptes nyheten att Massive 

fått i uppdrag att tillverka datorspelet till den populära filmen Avatar. VD för 

Massive, David Polfelt, menar att "det finns många veteraner här i huset som är 

mogna för den utmaningen" (Sydsvenskan, 2017). Med andra ord är företaget 

direkt beroende av sina kreativa medarbetare för att kunna leverera en slutprodukt 

till kunden. Som nämnt i introduktionen kommer de främsta konkurrensfördelarna 

i sådana här branscher genom de anställdas förmåga att skapa och hantera den 

kunskap de besitter (Grant 1996). I Massives fall handlar det om kunskapsarbetare 

och det är genom dessa som företaget kan få tillgång till de projekt som de önskar 

samt få de konkurrensfördelar som krävs i branschen.   

Som konsekvens av detta stora projekt kommer Massive att byta kontor 

och behöva göra 100 nyanställningar under kort tid. David Polfelt säger till DN att 

20 % av alla företagets medarbetare kommer att vara nyanställda om ett år och han 

ser det som företagets främsta utmaning att se till att det inte påverkar 

organisationen negativt (DN, 2017). För att lyckas med denna utmaning anställdes 
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2014 Jenny Berg Nilson som Senior Vibe Manager med uppdrag att skapa en så 

bra arbetsmiljö som möjligt och därtill kontrollera att Massive i så hög 

utsträckning som möjligt möter de krav som finns för att bidra till en bättre värld. 

Senior Vibe Manager implementerade direkt en hållbarhetsstrategi med tre ben: 

Ergonomi, Välmående och Miljö. Dessa tre åtgärder utformar tillsammans den 

isolerade strategiska HR- åtgärden som studien avser att analysera. Inom dessa tre 

ben har många mindre förändringar genomförts som bland annat består av 

införandet av höj- och sänkbara bord, köttfria måndagar, gemensamma 

träningstillfällen, gröna växter och bättre kost med ekologisk märkningar till 

samtliga medarbetare. Därtill har Senior Vibe Manager även arbetat mycket med 

att förändra kulturen och förnya värderingarna för att skapa större välmående och 

ett bättre miljö på olika sätt. Alla dessa mindre förändringar som har genomförts 

utgör tillsammans den enskilda strategiska HR-åtgärden vi studerar.  Detta på 

grund av att förändringarna genomfördes under samma tidpunkt och 

implementerades som del av en utarbetad hållbarhetsstrategi.  

För att undersöka vilken effekt den strategiska HR-åtgärden har haft 

genomfördes intervjuer på kontoret med medarbetare som har arbetat på Massive i 

mer än tre år, för att kunna jämföra tiden före strategin implementerades med tiden 

efter. Figur 3 presenterar den data som samlats in under intervjuerna. Under 

intervjutillfällena tillfrågades respondenterna hur mycket de värderar de 

nyckelmotivatorer som nämns i teorin. Resultatet av hur mycket respondenterna 

viktar varje nyckelmotivator är framfört i Figur 3. Därtill fick respondenterna även 

ange hur motiverade de kände sig på en skala 1–7 före och efter åtgärden, se Figur 

4. Bakgrunden till varför respondenterna har valt att svara på respektive sätt 

kommer att beskrivas tydligare och djupare i följande text.   
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FIGUR 3 

Individuell fördelning av motivationsfaktorerna 
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FIGUR 4 

Presentation av hur arbetsmotivationen har förändrats före och efter den strategiska 

HR-åtgärden 
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Personlig utveckling  

”Innan åtgärden implementerades kändes det som att man var tvungen att ställa 

upp och jobba massor oavsett om det berodde på företagets dåliga planering eller 

för att man tidigare hade jobbat långsamt”, säger Lars (GenY). Nu tar ledningen 

mer ansvar över de anställdas övertid, vilket har lett till att work-life balance har 

blivit bättre. John (GenY) ser också ett initiativtagande från ledningen för att 

förbättra arbetskulturen. Tidigare var det en hårdare jargong på företaget, med ett 

grovt språkbruk och avsaknad av komplimanger för bra prestationer.  Jakob menar 

att de anställda alltid har brytt sig om varandra på Massive men att åtgärden har 

underlättat för att visa sin tacksamhet för varandra mer, genom till exempel 

komplimanger. ”Det kan ju vara så att de alltid har brytt sig men det är först nu 

när dessa åtgärder har implementerats som jag kan känna av effekten”, säger Jakob 

(GenY). Pär (GenX) tillägger att det ofta är många som är trötta och vill byta miljö 

efter ett avslutat projekt och därför tror han att tanken bakom åtgärden kommer ha 

stor betydelse för honom själv i fråga om att stanna i företaget efter ett avslutat 

projekt, till exempel. Han menar att åtgärden gör det både ekonomiskt och praktiskt 

möjligt att stanna längre på företaget. John (GenY) upplever även han att åtgärden 

har påverkat honom att vilja stanna kvar på företaget och att om han skulle byta 

jobb så skulle det vara på grund av honom själv, och inte på grund av Massive.  

Även andra saker har förändrats av åtgärden. Pär (GenX) vittnar om att 

HR-avdelningen generellt har blivit mycket mer professionell än tidigare och att 

alla saker de gör gemensamt på kontoret har blivit mer välorganiserade än tidigare. 

Även teamet som arbetar med dessa saker är väldigt professionella och han 

tillägger att han uppskattar alla gemensamma aktiviteter mycket. Massive erbjuder 

även utbildningskurser, både internt och externt, så att anställda har möjlighet att 
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utvecklas på flera olika sätt. Karin (GenX) menar att man varje dag lär sig otroligt 

mycket av sina team-medlemmar som man själv inte kan. Hon tillägger att Massive 

är ett fantastiskt ställe att fortsätta utvecklas på, med hjälp av de kompetenta 

kollegorna och att Massive är och alltid har varit “ett ställe som att om man 

presterar bra så får man möjlighet att växa rent karriärmässigt” genom att till 

exempel få mer ansvar inom ett område. 

De som arbetat på Massive länge har mer erfarenhet och kunskap, 

vilket innebär att de kan få arbetsuppgifter genomförda snabbare. Det finns även 

möjligheter att åka iväg till andra studios och på konferensresor, för att ta del av 

fler kompetenser och utvecklas ytterligare. Det som har påverkat Jakob (GenY) 

främst är att kulturen som framkommit av åtgärden har gjort det mer möjligt att 

vara mer delaktig i projekten och fått möjlighet att åka med på företagsresor, 

konferenser och liknande tillställningar. Tidigare var det inte lika många som fick 

möjlighet att åka.  

Beslutet att implementera åtgärden  

Karin (GenX) tror att åtgärden genomfördes för att VD:n förstår att Massive som 

företag måste ta ansvar, både för medarbetarna men även utåt sett. Karin (GenX) 

menar att den största resursen Massive har är de anställdas kreativitet och glädje i 

att jobba och blir de anställda utbrända eller stressade så kommer Massive att 

förlora dessa individer. Eftersom att Massive växer så mycket behövdes åtgärden 

för att inte anställda skulle bli stressade och utbrända. Jakob (GenY) håller med, 

och tror att åtgärden genomfördes för att man märkte att den befintliga kulturen 

och miljön inte var hållbar. Det fanns en bitterhet på företaget som spreds över 

lunchkonversationer mellan anställda och det var även flera som blev utbrända. 

Detta ville man ändra med lön och bättre "work-life-balance". John (GenY) tror att 
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åtgärden genomfördes för att medarbetare som jobbat på Massive under en längre 

period ska vilja jobba kvar.  

Jakobs (GenY) motivation till att stanna kvar på företaget har ökat av 

åtgärden. Han motiveras av att komma vidare i företaget och att ha möjlighet att 

visa upp sig och det han har gjort. Karin (GenX) säger att hennes motivation att 

prestera alltid har varit högt, då hon alltid vill utveckla sig själv. Hon kan dock 

inte säga att det beror på åtgärden utan att det ligger i hennes natur. John (Gen Y) 

tillägger att han känner sig tillräckligt belönad på jobbet, och vill fortsätta arbeta 

på Massive.  

Hållbar arbetssituation 

Idag uppfattar samtliga respondenter från Generation X att företaget arbetar aktivt 

med hållbarhets- och miljöfrågor samt frågor kring en långsiktig hållbar 

arbetsbelastning. Pär (GenX) upplever att ovannämnda frågor blir "viktigare och 

viktigare desto äldre man blir. Jag är ju 10 år äldre än snittet här". Karin (GenX) 

anser att Massive har jobbat mycket med att de anställda ska må bättre och upplever 

att det har gjort en ganska stor skillnad på arbetsmiljön överlag. 

Thomas (GenX) hävdar att han inte känner någon större skillnad i hur 

mycket han uppskattar att vara på kontoret medan Karin (GenX) och Pär (GenX) 

märker skillnad. De tycker att det har blivit trevligare och uppskattar att vara på 

kontoret mer idag. Jakob (GenY) håller med, och säger att "det är skönt att det är 

fint, rent och trevligt här". John (GenY) tillägger "nu är folk gladare och mer 

positiva och det är trevligare att prata med folk". Han tycker att medarbetarna är 

den största påverkande faktorn till hur mycket han uppskattar att vara på kontoret 

och innan kunde han märka av att medarbetare mådde dåligt, var stressade och 

gnällde. han ser alltså en tydlig förändring. Träningen med löpklasser och 
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personlig tränare har bidragit till att Jakob (GenY) presterar bättre på kontoret. Att 

gå och träna gör det enklare för Jakob (GenY) att släppa taget om arbetet, kommer 

tillbaka mer klarsynt och kan prestera bättre. Vidare beskriver Pär (GenX) miljön 

på Massive som bra där de flesta är glada och trivs vilket han påpekar är en 

belöning i sig själv, det vill säga få jobba i en trivsam miljö med bra kollegor. Han 

har också blivit positivt påverkad av den strategiska HR-åtgärden och han känner 

att “någon på Massive försöker ta hand om en och vill bra för en”.   

Senare under intervjun säger Thomas (GenX) att han ser Massive “som 

en mer långsiktig arbetsplats” efter åtgärden, trots att han tidigare sa att han inte 

märker någon större skillnad i hur mycket han uppskattar att vara på kontoret. Han 

säger även att sannolikheten för honom att stanna på företaget har ökat.  

Lars (GenY) tycker att det finns vissa saker som gör att han trivs bättre 

på kontoret medan det även finns saker som gör att han trivs sämre. Lars (GenY) 

lyfter exempel som att det tidigare fanns fler platser att ta rast på än vad det gör 

idag och att det kan bero på att Massive växer fort och behöver använda dessa 

platser som arbetsutrymme istället. Lars (GenY) menar att dessa ytor som tidigare 

var spridda i huset skapade möjligheten till att ta pauser om 15 minuter istället för 

nu när det blir ett större projekt att behöva ta sig ner till bottenplan för att ta rast, 

vilket också tar längre tid. 

Samtliga respondenter tycker om att bestämma själva över deras 

vardag och arbetsuppgifter. Pär (GenX) beskriver det som att han brukar ha en 

“mental image av vad han ska göra” och han har alltid flera extra saker att ta itu 

med om han skulle bli sysslolös. Thomas (GenX) menar att det som främst 

motiverar honom till att göra ett bra arbete är flexibiliteten som finns på företaget 

och att han kan utforma sina egna arbetsuppgifter och vardag. När det kommer till 
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arbetsbeskrivningen menar både John (GenY) och Jakob (GenY) att 

arbetsbeskrivningen är delvis otydlig. John (GenY) säger ”man blir van med vad 

man gör” och at det finns tillräckligt med klarhet för att ha kontroll. Karin (GenX) 

menar att man måste kunna hantera “flummighet” och anser att hennes 

arbetsbeskrivning är tydlig nog. Hon tror dock att andra medarbetare som inte har 

lika mycket inflytande på projekt har mer behov för tydligare rollbeskrivningar. 

Thomas (GenX) arbetsbeskrivning är inte heller helt tydlig men han tycker om att 

bestämma över sina egna arbetsuppgifter och trivs i den miljön.    

Jakob (GenY) har en mentor-relation till sin chef och han känner att 

han har fått mer tillit att “köra på”, vilket han håller med om innebär mer 

operationell självständighet i hans vardag. John (GenY) har en annan chef idag 

som han anser vara mer av en vän och beskriver chefen som duktig och omtänksam 

när han säger "han bryr sig om andra, är organiserad i sitt arbete och bryr sig om 

allas välmående". Karin (GenX) och Thomas (GenX) har alltid haft en bra mentor-

relation till deras chefer både innan och efter åtgärden. Thomas (GenX) påpekar 

att han har haft olika chefer över tiden och att det har berott på chefens 

personlighet huruvida medarbetare har fått utvecklingssamtal. Idag finns 

schemalagda utvecklingssamtal två gånger om året där medarbetarna följer upp 

sina prestationer och betygsätts. Pär (GenX) har en bra relation till sin chef som 

han anser är en kompis/kollega i jämförelse med före den strategiska HR-åtgärden 

då han ansåg sin chef vara mer auktoriserad. Pär (GenX) har, precis som Thomas 

(GenX), också bytt chef emellanåt och han ser numera skillnad i vilka typer av 

chefer som Massive anställer. Han anser att Massive lägger större fokus på 

människan, och mindre på vad en person hade åstadkommit eller tekniskt kunde 

göra. Nuförtiden är det folk som redan jobbar på företaget som blir chefer och det 



 
 

	
	

38 

tycker Pär (GenX) är bra eftersom ens chef är någon som alla känner väl och har 

en bra relation till. Karin (GenX) tycker att hon har chefer över sig som kan lära 

henne att bli ännu bättre.  

Beröm och komplimanger 

Beröm från kollegor har alltid funnits på Massive och Jakob (GenY) konstaterar 

att beröm från kollegor före åtgärden kändes bra. Komplimanger från kollegor 

betyder mycket när man har kommit på eller varit delaktig till att komma på en 

viss lösning som någon annan uppskattar och tycker är smart. Han tycker att 

företaget har blivit bättre på att ge komplimanger. John (GenY) håller inte med, 

han påstår att det var mycket mer komplimanger från både chefer och kollegor före 

åtgärden. Han tror att det beror på att antalet anställda var färre vilket underlättade 

för att kunna visa upp sina verk för andra.  

Karin (GenX) har en annan syn på komplimanger och tycker att det 

finns brist på beröm i företaget men att det kan bero på den svenska kulturen. 

Thomas (GenX) fick komplimanger från kollegor och chefer före åtgärden 

implementerades i företaget men han håller med Karin (GenX) om att Massive inte 

har varit särskilt bra på det. ”Det är klart det är motiverande att få feedback", 

säger han och anser att han får mer beröm av sin chef idag än före åtgärden. Han 

tillägger dock att han också har bytt chef emellanåt. För lite beröm har stor 

påverkan på Pär (GenX) som tycker att komplimanger från kollegor och familj 

spelar stor roll och beskriver det som en “push till att föra lite extra”. Han skulle 

gärna få mer beröm från sin chef på Massive då han tycker att det ger ”en bra 

boost” och lägger senare till att han tror att han hade gjort ett bättre jobb på 

företaget om han hade blivit tydligt uppmärksammad för sina prestationer. 
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Det som främst motiverar Jakob (GenY) är att se bättre ut än 

konkurrenterna genom att hitta kreativa lösningar i hans område som gör 

slutprodukten så snygg som möjligt. Pär (GenX) säger istället att det som motiverar 

honom är att känna stolthet över projekten, att visa upp sitt bästa när man pratar 

med familj och vänner. Lars (GenY) däremot, motiveras av att folk ser vad man 

har kommit fram till i sitt arbete. Han menar att det är mycket som inte syns i 

slutprodukten men mycket som ses av interna delar av företaget. Att då kunna 

prestera bättre än andra om det exempelvis är två som gjort samma sak motiverar 

Lars att kunna jämföra dessa och se att hans är bättre.  

Då Jakob (GenY) menar att komplimanger och beröm från chefer och 

kollegor kan vara ett komplement och kanske till och med ett substitut till monetära 

belöningar. Av åtgärden som har implementerats har inte den monetära belöningen 

förändrats medan beröm och komplimanger från chefer har ökat, vilket har lett till 

ökad motivation hos honom.  

Monetära belöningar och orättvisa   

Utifrån Karins (GenX) perspektiv har Massive alltid delat ut bonusar men 

bonussystemet har förändrats lite sedan åtgärden implementerades. Idag är 

bonusarna förknippade med hur länge man har jobbat på ett projekt, vilken position 

man har, hur senior man är, etc. Det fanns även obligationsordningar, aktieoptioner 

och liknande bonusar som anställda på Massive kunde ta del av om de ansågs vara 

kärnpersoner eller hade utfört ett bra arbete. Enligt Senior Vibe Manager och 

hennes team har anställda inom stödjande funktioner som IT och Operations 

mottagit sina första bonusar någonsin under april månad 2017. Det tycker Pär 

(GenX) är roligt och han förklarar att utan stödfunktionerna så hade de inte kunnat 

göra spelen. Han upplever dock att även om man anstränger sig blir man inte 
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belönad efter det. Däremot upplever han att kollegorna generellt sett presterar lika 

vilket även är Karins (GenX) uppfattning. Pär (GenX) menar att den fasta lönen är 

orättvis och att det är något som många pratar om. Det är dock kontoret i Paris som 

fastställer löner så de känner att de inte kan göra något åt det. Han tycker att det 

skapar en negativ påverkan på alla inom företaget om alla inte blir belönade, han 

menar att alla strävar mot samma mål och därför borde alla få lika. Att det delas 

ut olika stora bonusar på företaget tycker Karin (GenX) är rimligt eftersom att 

vissa människor gör mer än andra, de vågar mer och det kostar dem, därför ska de 

belönas högre. Att stödjande funktioner inte får samma bonus som de som jobbar 

i teamen tycker hon också är rimligt eftersom de oftast inte jobbar lika mycket som 

de som sitter i team. IT och HR gör inte mer än de behöver och jobbar sällan över 

för att exempelvis skeppa ett spel. Hon menar inte att de inte förtjänar någon bonus 

men tycker att de inte lägger lika mycket obekväm tid på att skeppa ett spel.  

Karin (GenX) påverkas även mycket av orättvisa och menar att 

eftersom man jobbar mycket i team på Massive så är det viktigt att alla är nöjda, 

för om folk är missnöjda kommer teamet inte bli nöjt och då kommer de anställda 

inte ha kul på jobbet och inte heller skapa bra produkter. Jakob (GenY) menar 

istället att orättvisa i löneutveckling är en motiverande faktor för honom då han i 

en sådan situation skulle "försöka göra bättre ifrån mig". John (GenY) menar att 

det finns orättvisa i hur chefer bedömer sina medarbetare. Olika chefer bedömer 

anställda på olika sätt vilket gör att beroende på vilken chef man har, varierar 

sannolikheten att man får bonus för den prestation man utövar. Orättvisa skulle 

göra John (GenY) deppig och arg om hans kollegor skulle få en högre lön utan 

anledning. 
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Pärs (GenX) teori är att lönen för medarbetare som kommer direkt från 

skolan har mindre betydelse medan lönen för en medarbetare med familj, hus och 

bil spelar större roll. Han tror dock inte att högre lön egentligen hade påverkat 

prestationen utan att det är just uppmärksamheten från både chefer och kollegor 

som spelar roll.  John (GenY) tror istället att de medarbetare som har familjer 

värderar att inte känna sig stressad på jobbet högre i jämförelse mot en hög lön. 

Innan åtgärden implementerades antyder Jakob (GenY) att han med flera började 

tycka att mycket var orättvist och att det skapades en negativ spiral inom företaget. 

För att konkretisera vad Jakob (GenY) menar säger han: "Vissa som har jobbat här 

har fått fördelar tack vare att de har varit här en lång tid, istället för att de 

presterar bra". Han säger också att han i början av sin karriär lade hela sin 

personlighet i arbetet vilket innebär att han inte hade något liv utanför kontoret. 

Före åtgärden var det viktigt att ”visa framfötterna” och han kände att han 

jämfördes med ”bänkkamraterna”. Då Jakob (GenY) efter ett tag inte märkte någon 

skillnad, trots at han presterade bättre än andra, slutade han att förvänta sig 

belöning och motivationen minskade. Detta har vänt idag då han är glad att 

företaget har valt att investera i hans välmående på kontoret. Det i sig har lett till 

högre motivation och kanske inte exakt på grund av vilken åtgärd som 

implementerats. Thomas (GenX) har å andra sidan alltid varit nöjd men han 

uttrycker att mer semester hade varit önskvärt.  En sammanfattning av det 

empiriska materialet presenteras i Tabell 4.  
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ANALYS  

Massive kopplat till kunskapsarbete 

Davenport (2005:10) definierar kunskapsarbetare som personer med en "hög nivå 

av expertis, utbildning, eller erfarenhet och deras huvudsakliga uppgift i deras 

arbete involverar skapande, distribution eller applikation av kunskap".  

Mycket av kunskapsarbetet har vuxit fram ur den teknologiska 

utvecklingen och detta gäller även i Massives fall. Till Sydsvenskan säger Polfelt 

att det är upp till veteranerna i huset att se till att Avatar-projektet går att 

färdigställa och är därmed direkt beroende av sina kreativa medarbetare för att 

kunna leverera produkten. De respondenter vi har intervjuat arbetar samtliga med 

att distribuera och applicera sin kunskap genom att vara kreativa på olika sätt och 

tillsammans skapa ett spel. På Massive jobbar många av de bästa i världen inom 

sitt område, menar några av respondenterna. Av anledningarna ovan anser vi att 

Massive stämmer in väl på definitionen av ett företag med kunskapsarbetare. 

Motivationseffekten av den strategiska HR-åtgärden 

Då man analyserar respondenternas egna tolkning av deras generella motivation 

påvisar den strategiska HR-åtgärden ingen skillnad. Samtliga individer uttryckte 

att de uppskattade åtgärden men att de inte kunde se den direkta relationen till en 

ökning av deras arbetsmotivation, därav finns ingen större skillnad på deras egna 

tolkade motivationsnivå. Då vi däremot ställde följdfrågor visades det sig att den 

strategiska HR-åtgärden har påverkat motivationen indirekt men även haft en 

direkt påverkan på prestation. Karin och Pär uppskattade det faktum att det hade 

skett en investering i dem som personer och det motiverade dem indirekt. Utöver 
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det så har vissa delar av den strategiska HR-åtgärden inte påverkat 

arbetsmotivationen utan istället lett till en direkt ökning av prestationen. Ett 

konkret exempel på detta lyfter Pär då Senior Vibe Managern hjälpte honom att 

fokusera genom att avgränsa hans arbetsplats med en större växt. Detta må verka 

trivialt men det hjälpte Pär att fokusera på sina komplexa arbetsuppgifter genom 

att ta bort störmoment vilket ökade hans prestation. Trots att John uttryckte att 

hans motivation faktiskt har gått ner så uttrycker han samtidigt att allt brus och 

onödiga aktiviteter runtom försvann vilket gjorde att man kunde fokusera på sina 

huvuduppgifter. Så vid en första anblick kan åtgärden som Senior Vibe Managern 

drivit igenom verka mindre betydande, men då man dyker djupare så finns det en 

påverkan på medarbetarnivå som har lett till ökad arbetsmotivation.  

Nyckelrutiner kopplas till nyckelmotivatorer 
 
I följande stycken kommer sambandet mellan den strategiska HR-åtgärden och 

arbetsmotivation att analyseras.  

Enligt Delery et al (1996) kommer strategiska HR-åtgärder att leda till 

finansiella resultat om sju nyckelrutiner följs. Vår utökade tolkning på detta är att 

den strategiska HR-åtgärden leder till ökad arbetsmotivation, som leder till en 

förbättrad prestation och konsekvent bättre finansiella resultat. Arbetsmotivation 

och förbättrad prestation behövs alltså för att de finansiella resultaten ska komma. 

Då denna rapport fokuserar på arbetsmotivation är det relationen mellan den 

strategiska HR-åtgärden och arbetsmotivation som kommer att analyseras vidare. 

I ett senare stadie är det framförallt intressant att koppla de sju nyckelrutinerna till 

de fyra nyckelmotivatorerna för kunskapsarbetare, för att tydligt kunna relatera 

dessa teorier till det relevanta fallet. Att endast applicera nyckelrutinerna menar 
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vi inte hade gett lika mycket analytiskt djup för fallet Massive eller lika 

applicerbara empiriska data.  

Vår tolkning är således i första skedet att arbetsmotivationen kan 

komma att förbättras på ett företag om nyckelrutinerna efterföljs. Det är tydligt i 

den empiriska informationen att dessa nyckelfaktorer finns representerade på 

Massive, i olika format. Vissa delar har funnits under längre tid men många av de 

har förbättrats i takt med den strategiska HR-åtgärdens implementation.   

Många respondenter lyfter upp att kommunikationen har förbättrats 

avsevärt och att ledningen i högre utsträckning lyssnar på vad medarbetarna säger. 

Lars menar att han tidigare inte kände att han kunde prata med alla de som befann 

sig i en högre position än honom men att kommunikationen mellan samtliga delar 

av företaget har förbättrats. Att kommunikationen har förbättrats bekräftas av John 

då han känner att motivationen har ökat när han har fått mer mandat än tidigare. I 

linje med en bättre kommunikation tillägger Senior Vibe Managern att hon arbetar 

mycket med att förbättra utvecklingssamtalen som regelbundet ska ske på 

företaget. Innan Senior Vibe Managern tog ett helhetsgrepp över dessa delar fanns 

det ingen som följde upp om utvecklingssamtal skedde på regelbunden basis eller 

ej. Thomas påpekar att det tidigare berodde på chefens personlighet huruvida 

medarbetare fick utvecklingssamtal eller inte. Idag sker de schemalagda 

utvecklingssamtalen två gånger om året. Dessa samtal menar vi ligger som grund 

till de interna karriärmöjligheterna, vilka styrks av att majoriteten av 

respondenterna vittnar om att de har klivit några steg på karriärstegen de senaste 

åren. Om åtgärden har påverkat detta eller inte är svårt att avgöra men då Senior 

Vibe Manager tillsammans med ledningen har arbetat hårt med kommunikationen 

och utvärderingsåtgärder skulle det kunna vara en bidragande faktor.   
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Spelbranschen är kända för sina bonusar som tilldelas tillverkarna när 

vinsten för respektive spel uppdagas. Respondenterna på Massive vittnar om ett 

skifte i bonusutdelning det senaste året. Tidigare var det endast utvecklingsteamen 

som fick ta del av bonusen men det har rört sig till att inkludera även övriga delar 

av verksamheten, exempelvis stödjande funktioner. Detta kan man säga går hand i 

hand med den vinstutdelning Delery et al (1996) diskuterar. Företaget arbetar även 

med belöningar på andra sätt. Tidigare var det exempelvis en färre grupp 

människor som fick möjlighet att åka med på konferenser och besöka andra studios 

men detta har också förändrats. Idag får fler möjlighet att utbilda sig och lära av 

andra, vilket några av respondenterna säger att de har uppskattat. Utöver 

studiebesöken och möjligheten att klättra internt så erbjuder Massive interna och 

externa utbildningskurser vilket också öppnar upp för personlig utveckling. Här 

ska även tilläggas att den empiriska informationen visar att det finns stora 

möjligheter att utvecklas och lära av de världsledande kollegorna inom respektive 

område.  

Jobbdefinition är något klurigare när det kommer till kunskapsarbetare. 

Arbetsbeskrivningen upplever respondenterna som diffus men att det finns 

tillräckligt mycket klarhet för att ha kontroll. Karin menar att det inte finns 

möjlighet att göra definitionen tydligare än vad den är, på grund av arbetets 

karaktär. Anställningssäkerhet var ingenting som behandlades i intervjuerna då det 

enligt svensk lagstiftning gör att det inte blir lika relevant som övriga 

nyckelrutiner.  

På Massive räcker det inte att endast arbeta utifrån de sju 

nyckelrutinerna, då vi tidigare har konstaterat att medarbetarna är 

kunskapsarbetare. Motivationen hos kunskapsarbetare skiljer sig från andra, enligt 
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Tampoe (1994). Vi ser dock en koppling mellan nyckelrutinerna och 

nyckelmotivatorerna för kunskapsarbetare, vilket kommer göra att vidare analys 

blir tydligare när generationsfaktorn inkluderas, se Tabell 5. Då vi nu har 

presenterat att det finns ett samband mellan en strategisk HR-åtgärd och 

arbetsmotivation kommer vidare analys utgå från de fyra nyckelmotivatorerna för 

kunskapsarbetare för att analysera generationstillhörigheten i studiens teoretiska 

ramverk. I Tabell 5 presenteras vår koppling mellan de olika teorierna.  

 
 
 
  

TABELL 5 

Sammanfattning av nyckelrutiner och nyckelmotivatorer samt dess koppling 

Nyckelrutiner vid en  

strategisk HR-åtgärd 
Nyckelmotivatorer 

Interna karriärmöjligheter Personlig utveckling 

Formella utbildningssystem Uppdragsförverkligande & personlig utveckling 

Utvärderingsåtgärder Personlig utveckling 

Vinstutdelning Pengar 

Anställningssäkerhet Pengar 

Att bli hörd 
Operationell självständighet & 

uppdragsförverkligande 

Jobbdefinition Operationell självständighet 
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Generationstillhörighet 

Under kommande del identifieras likheter och skillnader mellan de två 

Generationerna X och Y. Samtidigt jämförs dessa likheter och olikheter med vad 

teorin säger om hur de olika generationerna ska tycka och tänka. Strukturen är 

uppdelad efter de fyra nyckelmotivatorerna.  

Personlig utveckling. Enligt Figur 4 stämmer inte Cennamo et al. 

(2008) teori om att Generation X och Ys värderingar kring olika jobbvärden skiljer 

sig åt. Detta är ett resultat av att alla respondenter värderar personlig utveckling, 

möjlighet till att utvecklas och leva upp till sin egna potential i företaget, nästan 

lika högt. Den gemensamma värderingen bland de anställda kan bero på ledningens 

professionalism och engagemang som har ökat efter den strategiska HR-åtgärden 

och som har haft en positiv påverkan för samtliga respondenter. Den gemensamma 

värdegrunden mellan generationerna är även tydlig då vissa från Generation Y 

använder företagets värderingar implementerade av ledningen för att leva upp till 

sin egna potential. Samtidigt menar respondenter från Generation X att ledningens 

engagemang möjliggör för anställda att stanna kvar i företag vilket kan anses vara 

en chans till att utvecklas mer och växa karriärmässigt inom företaget. Vidare 

värderas Massives ansvarstagande för de anställdas välmående högt av både 

respondenter från Generation X och Y. Massive har bl.a. minskat pressen på deras 

anställda och överarbetade timmar. Detta har i sin tur lett till att antalet 

medarbetare som är stressade eller utbrända har minskat och individernas vilja till 

att stanna i företaget och växa karriärmässigt har ökat. 

Ytterligare likheter mellan generationerna kan observeras i deras 

värdesättande av hur professionella och organiserade operations-teamet har blivit. 

Respondenterna har nämnt hur operations-teamet möjliggjort utveckling av 
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kompetenser genom att t.ex. erbjuda interna och externa utbildningskurser vilket 

respondenter från Generation Y påpekar under intervjutillfället. Då samtliga 

respondenter från båda generationer hävdar att de vill lära sig nya saker så kan 

man anta att de motiveras ungefär lika mycket av utbildningskurserna. Därför kan 

den insamlade empiriska informationen förlänga Jurkiewicz (2000) teori om att 

Generation X motiveras av att främja utveckling men att även Generation Y 

påverkas av samma faktor.  

Operationell självständighet. Det finns tydliga likheter mellan 

respondenterna i deras höga värdesättande av fria tyglar i deras arbete.  Majoriteten 

av respondenter kopplar det till att de har ganska otydliga arbetsbeskrivningar men 

det ger dem också möjligheten att vara mer flexibla i arbetssysslorna. Detta 

stämmer överens med Jurkiewicz (2000) teori om att det finns en positiv 

korrelation mellan arbetsprestation och en trivsam arbetsmiljö. Dock bör det enligt 

Cennamo et al. (2008) finnas skillnader, där Generation Y ska lägga större vikt vid 

fria arbetsvärderingar än X, vilket de kvalitativa intervjuerna talade emot.  

Alla respondenter från Generation X lyfter att Massive i och med den 

strategiska HR-åtgärden har gjort stor skillnad på arbetsmiljön och att det i sin tur 

påverkar anställda att prestera bättre. Den bakomliggande faktorn till att det har 

blivit mer viktigt för Pär menar han är mer kopplat till att han har blivit äldre och 

därför uppskattar en bra arbetsmiljö mer.  Även John från Generation Y märker av 

att miljön generellt har blivit mycket trevligare men kopplar det till att medarbetare 

mår bättre. En analys av det är att åtgärden kan ha haft en indirekt påverkan på hur 

trevligt det är på kontoret, att folk inte är lika stressade längre och mår bättre. 

Detta skulle kunna kopplas till åtgärden där exempelvis Jakob tar upp att han 

presterar bättre och stressar mindre tack vare träningen med löpklasser och 
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möjligheten till personlig tränare. Ett flertal respondenter från Generation X 

märker skillnad i hur mycket de uppskattar att vara på kontoret jämfört med före 

åtgärden och det skiljer sig även för samtliga respondenter Generation X i huruvida 

deras vilja att stanna på företaget har ändrats efter eller inte. Samma sak gäller för 

respondenterna från Generation Y och därför kan inga slutsatser om några 

skillnader mellan generationer dras.  

Uppdragsförverkligande. Hur anställda på Massive motiveras till att 

prestera bättre och leverera ett framgångsrikt arbete tycks skilja sig mellan 

generationerna hos våra respondenter.  I Generation X ansåg de anställda att det 

fanns en brist av belöning i form av beröm och komplimanger från chefer och 

kollegor före den strategiska HR-åtgärden. Medan respondenter från Generation Y 

tyckte tvärtom. Trots att de anställda är oense om hur belöningssystemet har sett 

ut på företaget så indikerar den insamlade kvalitativa data att båda generationerna 

värderar belöning högt. Till exempel så motiveras Pär av beröm eftersom det ger 

honom en "bra boost". Detta bekräftar även Jurkiewicz (2010) påstående om att 

feedback och uppmuntran motiverar Generation X. Respondenter i Generation Y 

uttrycker att beröm motiverar dem till att vilja leverera ett bra och synbart resultat 

som individen är stolt över tillsammans med att bli uppskattad vilket instämmer 

med Fishmans (2016) påstående om att Generation Y vill bli hedrade för bra och 

hårt arbete. Respondenter i Generation Y uttrycker att beröm motiverar anställda 

till att vilja leverera resultat som syns, som individen är stolt över. Jakob anser att 

bristen på muntliga belöningar leder till att han ifrågasätter sig själv "vad behöver 

jag göra för att synas och bli uppskattad?" vilket som ovan också ligger i linje 

med Fishman (2016) påstående om att Generation Y vill bli hedrade för bra och 

hårt arbete.  



 
 

	
	

51 

Att få åka på företagsresor och konferenser är något som Generation Y 

verkar värdera högre än Generation X utifrån den insamlade data från intervjuerna. 

Generation Y anser att företagsresor utgör en "extra grej" som framkommit genom 

den strategiska HR-åtgärden vilket motiverar vissa respondenter i generationen till 

att vara mer kreativa samt leverera ett så snyggt arbetsresultat som möjligt. Då 

Generation X inte påpekat det här ämnet så kan inga likheter eller skillnader dras.  

 Pengar. Det finns likheter mellan Generation X och Y gällande de 

anställdas negativa inställning till belöningssystemet. Generation Xs respondenter 

anser att en belöning inte mäter en individs prestation och Generation Ys 

respondenter menar på att det finns orättvisa i hur chefer belönar sina medarbetare. 

Däremot anser de flesta i Generation X att anställda på Massive generellt presterar 

på samma nivå. Generation Y påstår att de blir ledsna över när medarbetare får 

högre belöningar utan någon speciell anledning. Till skillnad från Generation X så 

påstår anställda i Generation Y att orättvisa i belöningssystemet är en motiverande 

faktor till att göra ett bättre jobb. Det motsäger Twenge et al. (2010) teori om att 

Generation Y inte värderar lön särskilt högt samtidigt som Jurkiewicz (2000) teori 

kritiseras då den insamlade informationen inte tyder på att Generation X påverkas 

starkt av instrumentella belöningar. Det finns alltså inget stöd från tidigare 

forskning till den kvalitativa data.  

Att vissa stödfunktioner på Massive inte får någon bonus är 

Generationerna X och Y överens om är orättvist. Respondenter från båda 

generationer anser att alla anställda på Massive borde få ta del av en bonus 

eftersom alla funktioner är väsentliga för att kunna skapa spelen. Däremot, är det 

svårt att dra en slutsats om att alla på Massive upplever den här orättvisan eftersom 

Karin inte håller med. Hon anser att en bonus ska spegla en individs 
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arbetsprestation och att de stödjande funktionerna inte förtjänar någon bonus 

eftersom de inte jobbar lika hårt för att skapa spelen.  

Tillskillnad från Generation X så minskade arbetsmotivationen hos 

samtliga respondenter i Generation Y när de insåg att deras belöning inte ökade 

trots högre prestation. I Figur 4 kan man observera att John började sin karriär 

väldigt motiverad men på grund av den långsamma löneutvecklingen så minskade 

hans motivation från 7 till 5.  

Sammanfattning. Respondenterna prioriterar olika i vad som 

motiverar dem till att prestera bäst, oavsett generationstillhörighet. I Generation 

X varierar nyckelmotivatorer mellan operationell självständighet och 

uppdragsförverkligande medan det är uppdragsförverkligande som motiverar 

Generation Y bäst. Enligt teorin av Jurkiewicz (2000) borde Generation X 

motiveras av instrumentella belöningar (pengar) och personlig utveckling. Detta 

visar att vi inte kan använda Generation som en påverkande faktor som vi tidigare 

trott. Under analysens gång har istället ålder som en faktor vuxit fram som mer 

intressant, då det snarare är familjesituation och position som påverkar 

arbetsmotivationen än generationstillhörighet. Detta kommer därför analyseras 

vidare nedan.  

Ålder som påverkande faktor 

Vid en mer ingående analys är det svårt att konkret beskriva hur generationer är 

en påverkande faktor till en individs arbetsmotivation, det går djupare än så. Då 

det i flertalet av intervjuerna kom upp aspekter såsom familj och position på 

företaget som faktorer som påverkar arbetsmotivationen hos individer utökas nu 

ramverket för att inkludera dessa. För att minimera relationskomplexiteten införs 

ålder som en påverkande faktor då det finns tydliga samband mellan kronologisk 
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ålder och familjesituation samt kronologisk ålder och karriär i tidigare forskning. 

Ålder införs och inkluderar både familjesituation och privatliv som påverkande 

faktor samt den anställdas position på företaget.  

Familjefaktor och fas i livet. Pär och Thomas tar upp familj och fas i 

livet som en faktor som påverkar deras arbetsmotivation. Ingen respondent i 

Generation Y nämner detta som en motiverande faktor. Dock spekulerar John kring 

att en person med familj värderar mindre stress på jobbet högre än pengar, där både 

Pär och Thomas hävdar motsatsen. Pär och Thomas säger att deras prioritering har 

skiftat från personlig utveckling till operationell självständighet och pengar. Den 

operationella självständigheten är verkligen viktig för Thomas då han kan planera 

och distribuera sitt arbete på ett sätt som passar honom, vilket gör det möjligt att 

välja ut semesterdagar. En större vikt jämfört med andra respondenter ligger också 

på pengar för både Pär och Thomas då de nämner att de har större utgifter i sitt 

privatliv i form av bland annat familj och större boendekostnader. Analysen av 

detta mynnar ut i att personer i högre ålder prioriterar högre finansiell säkerhet 

och en bättre balans mellan arbete och fritid. Vad som är intressant att påpeka är 

dock att inte Karin nämner detta som även hon är klassad som Generation X. Karin 

ligger på gränsen mellan Generation X och Y och nära Jakob, Lars och John 

åldersmässigt vilket kan vara en förklaring till att hennes värderingar skiljer sig 

från Pär och Thomas. Tanken att familj som faktor spelar roll hos en individs 

motivation kopplat till generationstillhörighet visar sig inte stämma. Familj som 

faktor är starkare kopplat till en individs ålder. Ytterligare är det intressant att 

notera att det inte nödvändigtvis finns en högre eller lägre arbetsmotivation på 

grund utav ens familj utan att det endast sker ett skifte i de faktorer som man 

prioriterar. 	
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Karriär och position. Enligt teorin har även ålder en stark koppling 

till en individs karriärsutveckling. I denna studie blev det även tydligt att en 

persons anställningstid på företaget också har ett inflytande. Då samtliga av 

respondenterna i denna studie har varit på företaget en längre period så har även 

flertalet genomgått en karriärsutveckling på företaget, oavsett ålder. Karin 

uttryckte att möjligheterna att växa karriärmässigt på Massive alltid har varit goda 

medans Jakob anser att det inte alltid har varit rättvist vem som faktiskt blev 

belönad, både monetärt men även utifrån uppmärksamhet från chefer. Jakob 

beskrev att han var tvungen att lära sig visa framfötterna och faktiskt lyfta hans 

prestationer för att få möjligheter att både stiga i position men även få åka på 

konferenser och resor. Jakob uttrycker också att vissa har fördelar då de har jobbat 

på företaget en längre tid. Vår tolkning av detta är alltså att position, både rent 

formellt men också socialt, har påverkan på ens möjligheter att få olika incitament 

som befordran, konferenser och investeringsmöjligheter i företaget. Vidare 

kommer analysen härstamma utifrån att motivationen påverkas av två olika 

dimensioner; incitamentsmöjligheter och en individs karriärsstadium och position 

som kan leda till ett skifte mellan motivationsfaktorerna.  

De incitamentsmöjligheter som finns på Massive är 

obligationsordningar och aktieoptioner som erbjuds till de som presterar väl och 

har en hög position säger Karin. Incitament som dessa motiverar en person till att 

prestera högre delvis för att få ta del av dem men även när man har investerat i 

företaget så blir man mer driven till att prestera bättre för att i sin tur leverera ett 

högre finansiellt resultat. Det skapas en positiv spiral av motivation och belöning 

som man endast kan ta del av genom att vara motiverad från början. Utöver det 

finns det monetära bonusar på projekten som beräknas av ett antal faktorer, där 
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faktorer som hur senior man är väger in. Detta leder till att en mer erfaren person 

har större incitament till att prestera och ska även ha förmågan att prestera högre, 

vilket då torde skapa en synergi som är svårslagen. Massive har lyckats skapa ett 

ekosystem där arbetare som är duktiga befordras, vilket är som på de flesta företag. 

Dock har viljan att stiga i position ökats genom att skapa fler 

incitamentsmöjligheter vid högre positioner.   

Den andra dimensionen som även påverkar arbetsmotivationen är det 

skifte som sker i vilka motivationsfaktorer som prioriteras. I lägre positioner är 

det viktigt att visa vad man går för och utveckla sina kompentenser för att kunna 

stiga på företaget. Detta styrks då man kollar på respondenternas egna viktning av 

faktorerna då de yngre viktar personlig utveckling högre. Då man blir mer senior 

sker ett skifte mot att pengar och operationell självständighet blir viktigare, som 

analyseras ovan. Utöver det kan det även argumenteras för att individer i mindre 

seniora positioner har en mer producerande roll vilket betyder att de har eget 

ansvar över produkter och komponenter vilket leder till att uppdragsförverkligande 

blir viktigare. Det är viktigt att man som yngre levererar sitt uppdrag i tid och väl 

genomfört för att imponera på sin överordnade.  
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DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Diskussion 

Denna studie är skräddarsydd för Massive och bidrar med kärnfulla insikter till 

företaget och framförallt till Senior Vibe Managern. Företaget som helhet får 

genom denna studie insikt i sina anställdas motivationsnivå och hur den påverkas. 

Detta kan bland annat Senior Vibe Managern dra nytta av genom att lyfta och 

fokusera på de aspekter som respondenterna har lyft som viktiga, till exempel 

rättvisa i belöningssystemet, operationell självständighet och balans mellan arbete 

och fritid. Personer i chefsroller får genom denna studie också möjlighet att 

förbättras genom att ge mer feedback och konsekvent behandla alla anställda på 

samma premisser.  

Det teoretiska bidraget är den kritik som lyfts mot tidigare forskning 

som påvisar skillnader mellan generationer. Det hade varit önskvärt att genomföra 

en ännu större kvalitativ undersökning på det specifika fallföretaget. Fler 

respondenter hade inte bara gett oss en bättre insikt i hur generationstillhörighet 

eventuellt påverkar sambandet mellan en strategisk HR-åtgärd och 

arbetsmotivation utan även ökat studiens trovärdighet. Vidare för att stärka 

studiens tillförlitlighet så hade en kvantitativ studie som undersöker samma 

frågeställning varit eftersträvansvärd, se framtida forskning. I linje med fler 

intervjuade respondenter hade det varit relevant att göra en mer omfattande 

kvantitativ analys kring de anställdas vikning av motivationsfaktorerna. En mer 

omfattande kvantitativ studie hade potentiellt kunnat visa på kraftiga avvikelser, 

likheter eller olikheter med högre statistisk säkerhet mellan generationer. Genom 



 
 

	
	

57 

att kvalitativt analysera dessa avvikelser, likheter eller olikheter i form av 

intervjuer hade det kunnat frambringa en djupare analys med högre validitet. Den 

korta tid som studien omfattar gör det dock svårt att kunna hinna med att få 

respondenter att svara i tillräcklig omfattning.  

Massive växer kraftigt i nuläget och har även gjort det under de senaste 

åren där de i snar framtid även kommer flytta till ett större kontor. Detta gör det 

svårt att isolera sambandet av den strategiska HR-åtgärden och arbetsmotivation 

då det finns många andra faktorer (sociokulturella som civilstatus, ekonomisk 

situation, etnisk bakgrund, bakgrund och personlighet) som påverkar 

arbetsmotivationen hos respondenterna. Då det händer mycket vid en expansion av 

ett företag kan det vara svårt för respondenterna att avgöra om det är den 

strategiska HR-åtgärden som har påverkat arbetsmotivationen eller om det är med 

anledning av andra förändringar. Vi har också förstått att det har skett en 

omorganisering under samma tidsperiod med många chefsbyten som följd vilket 

också kan ha påverkat utfallet. Det mer optimerade i en studie som denna, där man 

undersöker arbetsmotivation under två olika tider, är att alla andra 

påverkansfaktorer på motivation hålls konstanta över tid. Detta är något som är 

nästintill omöjligt men med ett noggrannare och mer omfattande val av företag 

hade man kunnat minimera påverkan från andra parametrar till allra högsta grad. 

Det hade också varit av relevans att genomföra studien vid två olika tillfällen, en 

gång före åtgärden och sedan en gång efter åtgärden för att tydligare kunna isolera 

vad det är som har gjort att anställda känner sig mer motiverade än tidigare. 

Ytterligare för att stärka studiens trovärdighet så hade det varit lämpligt att visa 

anteckningarna eller transkriberingarna från varje intervjutillfälle till respektive 

respondent. På så sätt hade respondenterna kunnat reflektera över deras påståenden 
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samt haft möjlighet att utveckla deras svar. Då vi hade begränsat med tid för att 

genomföra undersökningen så hann vi inte med detta moment.   

Framtida forskning 

Då vi i vår studie inte kan se hur generationstillhörighet påverkar sambandet 

mellan en strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation, och istället har kommit fram 

till att ålder är en bättre påverkande faktor borde fallet undersökas vidare. Först 

och främst hade det varit intressant att komplettera studien med en kvantitativ 

studie för att inkludera ett större urval och öka trovärdigheten. Det som dock hade 

varit mer intressant att undersöka, i förlängning till denna studie, är motivationen 

hos samma individer om 5, 10 och 15 år. Med andra ord följa individerna framöver 

och jämföra om åsikterna ändras när några ur samma Generation får barn, och andra 

inte. Eller om några får en högre position, och andra inte. Vi skulle då kunna 

analysera skillnaderna i Generation och ålder på ett mer isolerat sätt än vad vi har 

gjort idag. Att inkludera ålder som en eventuell möjlig påverkansfaktor redan vid 

forskningsdesignen, och inte endast fokusera på Generation, hade därmed gjort 

rapporten mer dynamisk och eventuellt mynnat ut i mer data att analysera. Detta 

borde därför göras vid vidare forskning. För att sammanfatta, de insikter som 

framkommer i denna kvalitativa studie är att det vore det kärnfullt att studera ett 

större urval respondenter på företaget under en längre tidsperiod. Detta för att 

undersöka om generationstillhörighet påverkar sambandet mellan en HR-åtgärd 

och arbetsmotivation eller om det snarare är ålder som är den påverkande faktorn. 

Det hade även varit önskvärt att komplettera den kvalitativa studien med en 

omfattande kvantitativ data kring motivationsfaktorerna för att ta reda på tydliga 

avvikelser, likheter och olikheter som kan stärka studiens validitet. 
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Slutsats 

Den strategiska HR-åtgärden som har genomförts har skapat högre 

arbetsmotivation genom mer transparens, en trevligare miljö och en mer jämställd 

kultur på företaget. Det visade sig dock inte finnas någon skillnad i 

arbetsmotivation kopplad till den strategiska HR-åtgärden mellan generationerna. 

Det är därmed svårt att besvara hur generationstillhörigheten påverkar sambandet 

mellan en strategisk HR-åtgärd och arbetsmotivation. Det framkom däremot att en 

relation mellan ålder och arbetsmotivation kan påvisas. Det som främst påverkar 

arbetsmotivation är individens familjesituation samt position på företag. Detta 

beror på att personer i högre ålder prioriterar högre finansiell säkerhet och en bättre 

balans mellan arbete och fritid samt att en ledande position ger fler 

incitamentsmöjligheter att prestera. Istället för generationstillhörighet är det 

därför ålder som påverkar sambandet mellan en strategisk HR-åtgärd och 

arbetsmotivation, genom individens familjesituation samt position på företaget. 

Det har framkommit att individer vid en högre ålder tenderar att prioritera 

operationell självständighet och pengar högre än uppdragsförverkligande och 

personlig utveckling. Studien tyder på att arbetsmotivationen inte minskar med 

ålder men att det sker ett skifte i vilka faktorer som påverkar en individs 

arbetsmotivation.  
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BILAGOR 

Bilaga A: Intervjuguide för förståelse om förändringen 
 
Introduktionsfrågor 
År när du började arbeta på Massive? 
 
Vad har du för roll på företaget? 
 
Frågor om hållbarhetsförändringarna 
Vilka förändringar var det ni genomförde? 
 
Resten av intervjun kommer att handla om de hållbarhetsförändringar som har implementerats 

på Massive under de senaste tre åren. Med hållbarhetsförändringar menar vi förändringar i 

form av: 

• Ergonomiska förändringar (t.ex. höj- och sänkbara bord) 

• Välmående (t.ex. Köttfri måndag, endast ekologisk mat, KRAV-märkt kaffe, färre 

arbetstimmar, träningsmöjligheter) 

• Miljö (t.ex. möbler av hållbara material, växter på kontoret, och överlag trevligare 

atmosfär) 

 
Före förändringarna 
Vad var ditt generella intryck av Massive före förändringarna? 
 
Vilka förväntningar hade du på förändringarna? 
 
Upplevde du att det var någon form av orättvisa på kontoret före förändringarna? Förklara 
gärna hur. 
 
Vet du om det fanns någon form av bonus om anställda presterade över förväntan? Om ja, 
vilken typ av bonus? (t.ex. pengar, semesterdagar etc.) 
 
Om förändringen 
Varför gjordes förändringen? (strategiska skäl), (monitor external environment (King), 
analyze current HR, personnel policy) 
 
Hur gick förändringsprocessen till? 

• Vem låg bakom beslutet att genomföra förändringen? 

• Skedde en pilot/testomgång? (Simulate HR flows) 
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• Var det en iterativ process, skedde re-runs? 

• Hur och när informerades organisationen att förändringen skulle ske? 

Fanns det en implementerande projektgrupp? 9 under sig nu, hur många från början? 
 

Vem fattar besluten att göra SHRM-förändringar i den operativa verksamheten? 
• Är ledningsgruppen involverad? 

• Sitter någon från HR i ledningsgruppen? Vem? 

 
Efter förändringarna – Idag 
Vad är ditt generella intryck av Massive idag? 
 
Tycker du att förändringen har gett effekt? Hur? 
 
Blev resultatet av förändringarna som du hade förväntat dig? Hur? 
 
Känner du att förändringarna har påverkat anställda till att prestera bättre? På vilket sätt? 
 
Tror du att förändringarna har påverkat anställdas inställning till att stanna på/lämna 
företaget? Hur? 
 
Tycker du att motivation hos anställda har förändrats, vilka specifika saker tror du har 
påverkat den förändringen? 
 
Hur motiverad tror du att anställda generellt är att prestera sitt bästa idag, på en skala 1–7?  
(1 = inte motiverad, 4 = neutral, 7 = väldigt motiverad) 
 
Upplever du någon form av orättvisa på kontoret idag? Förklara gärna hur. 
 
Känner du att kollegor presterar på samma nivå? Om inte, beskriv hur. 
 
Har bonusarna för att prestera bra ändrats sedan förändringarna implementerades? Om ja, 
vilken typ av bonus? (t.ex. pengar, semesterdagar etc.) 
 
Har belöningarna för att prestera bra ändrats sen förändringarna genomfördes? Hur? (t.ex. 
komplimanger från kollegor etc.) 
 
Övriga frågor 
Har du någonting att tillägga? 

Kan vi kontakta dig om vi kommer på fler frågor senare? 
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Bilaga B: Intervjuguide för att förstå skillnad i motivation hos anställda 
 
Introduktionsfrågor 
Dina svar kommer att vara anonyma. 
 
Födelseår? 
 
År när du började arbeta på Massive? 
 
Vad har dina huvudsysslor på Massive? 
 
Vad motiverar dig till att göra ditt bästa när du jobbar? Det första du tänker på! 
 
Väg de fyra följande motivationsfaktorerna efter hur viktiga du anser att de är. Ett högt 
nummer är ”viktigt” och ett lågt nummer ”oviktigt”: 

• Personlig utveckling 
• Operationell självständighet 
• Uppdragsförverkligande 
• Pengar 

Summan av alla vikter ska bli 100. 
 
Hur tror du att du påverkas av orättvisa på jobbet?  
 
Här syftar vi på skillnader i belöning för samma prestation. 
 
Tycker du att det finns klarhet i din arbetsbeskrivning? 
 
Frågor om hållbarhetsförändringarna 
Resten av intervjun kommer att handla om de hållbarhetsförändringar som har implementerats 
på Massive under de senaste tre åren. Med hållbarhetsförändringar menar vi förändringar i 
form av: 

• Ergonomiska förändringar (t.ex. höj- och sänkbara bord) 
• Välmående (t.ex. Köttfri måndag, endast ekologisk mat, KRAV-märkt kaffe, färre 

arbetstimmar, träningsmöjligheter) 
• Miljö (t.ex. möbler av hållbara material, växter på kontoret, och överlag trevligare 

atmosfär) 

 
Före förändringarna 
Vad var ditt generella intryck av Massive före förändringarna? 
 
Fick du information om de kommande förändringarna? I så fall hur? 
 
Var du en del av beslutsfattandet för att implementera förändringarna? I så fall, på vilket sätt? 
 
Hade du någon påverkan på anledningarna för besluten? (t.ex. förslag på förändringar etc.) 
 
Vilka förväntningar hade du på förändringarna? 
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Varför tror du att förändringarna genomfördes? 
 
Före förändringarna, hur distribuerade du dina arbetstimmar mellan kontoret och hemmet 
procentuellt sett?  
 
Hur motiverad på en skala 1–7 var du att prestera ditt bästa för förändringarna? (1 = inte 
motiverad, 4 = neutral, 7 = väldigt motiverad) 
 
Var du motiverad att prestera mer än vad som förväntades av dig? I så fall, varför? 
 
Upplevde du någon form av orättvisa på kontoret före förändringarna? Förklara gärna hur. 
 
Känner du att kollegor presterade på samma nivå? Om inte, beskriv hur. 
 
Fick du någon form av bonus om du presterade bra? Om ja, vilken typ av bonus? (t.ex. 
pengar, semesterdagar etc.) 
 
Kände du att du blev belönad på något annat sätt om du presterade bra? Hur? (t.ex. 
komplimanger från kollegor etc.) 
 
Blev du berömd av din chef/chefer om du presterade bra? 
 
Kände du att de blev tillräckligt belönad för den insats du gjorde? Om ja, varför? 
Fick du den belöning som du förväntade dig? 
 
Vilket förhållande hade du till din chef? (t.ex. vänner, mentor, etc.) 
 
Efter förändringarna – Idag 
Vad är ditt generella intryck av Massive idag? 
 
Har du märkt av förändringen? 
 
Blev resultatet av förändringarna som du hade förväntat dig? Hur? 
 
Hur distribuerar du dina arbetstimmar mellan kontoret och hemmet idag, procentuellt sett?  
 
Känner du någon skillnad i hur mycket du uppskattar att vara på kontoret? Hur? 
 
Känner du att förändringarna har påverkat dig till att prestera bättre? På vilket sätt? 
 
Har förändringarna påverkat dig i vilken inställning du har till att lämna företaget? Hur? 
 
Om du tycker att din motivation har förändrats, vilka specifika saker tror du har påverkat den 
förändringen? 
 
Hur motiverad på en skala 1–7 är du att prestera ditt bästa idag?  
(1 = inte motiverad, 4 = neutral, 7 = väldigt motiverad) 
 
Upplever du någon form av orättvisa på kontoret idag? Förklara gärna hur. 
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Känner du att kollegor presterar på samma nivå? Om inte, beskriv hur. 
 
Har bonusarna för att prestera bra ändrats sedan förändringarna implementerades? Om ja, 
vilken typ av bonus? (t.ex. pengar, semesterdagar etc.) 
 
Har belöningarna för att prestera bra ändrats efter sen förändringarna genomfördes? Hur? 
(t.ex. komplimanger från kollegor etc.) 
 
Blir du berömd av din chef/chefer om du presterar bra? 
 
Känner du att de blir tillräckligt belönad för den insats du gör? Om ja, varför? 
 
Får du den belöning som du förväntar dig? 
 
Vilket förhållande har du till din chef? (t.ex. vänner, mentor, etc.) 
 
Övriga frågor 
Har du någonting att tillägga? 
 
Vill du fortsätta vara anonym? 
 
Kan vi kontakta dig om vi kommer på fler frågor senare? 
 
 
 
 

 


