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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader mellan generation X och Y med 

avseende på arbetsmotivation. De individuella faktorer som studerades var 

generationstillhörighet, kön, utbildningsnivå och arbetsposition. Totalt medverkade 470 

anställda (259 kvinnor och 221 män) mellan åldrarna 19-58 år (M = 36.95 år, SD = 12.19) 

som valdes ut genom ett bekvämlighets- och snöbollsurval. Mätinstrumentet som användes 

var en webbaserad enkät som konstruerades genom mjukvaruprogrammet esMaker. Enkäten 

baserades på The Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS) av Tremblay et al. 

(2009). I studien inkluderades dimensionerna amotivation, extern reglering, introjekterad 

reglering, identifierad reglering, integrerad reglering och intern reglering. För dimensionerna 

beräknades Cronbach’ Alpha vara mellan .63 och .82. Kvantitativa data analyserades med 

hjälp av Independent Sample t-test. Resultatet visade att generation X hade högre intern och 

integrerad reglering medan generation Y hade högre extern och identifierad reglering, samt 

högre amotivation. Resultatet visade att män har högre introjekterad reglering än kvinnor. 

Högskoleutbildade uppvisade högre identifierad reglering än gymnasieutbildade. Resultatet 

visade även att ledare hade högre inre, integrerad, identifierad samt introjekterad reglering än 

de som inte hade en ledarposition i arbetet. De som inte hade en ledarposition uppvisade 

högre extern reglering än de som hade en ledarposition. Resultatet visade att demografiska 

variabler kan påverka arbetsmotivation hos anställda. 

 

Nyckelord: arbetsmotivation, generation X, generation Y, kön, utbildningsnivå, arbetsposition 
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Inledning 

Motivation beskriver de krafter som driver individer till handling och innefattar hur 

beteenden formas, riktas och kontrolleras för att uppfylla vissa mål eller syften (Ryan & Deci, 

2000a). Motivation är ett centralt ämne inom psykologi som länge har intresserat såväl 

filosofer som forskare. I dagens samhälle och arbetsliv finns ett stort intresse för 

arbetsmotivation eftersom en motiverad arbetskraft kan innebära konkurrensfördelar och en 

strategisk tillgång för organisationen (Tremblay et al., 2009). Intresset för arbetsmotivation är 

därför stort bland forskare än idag, men det ligger även i arbetsgivares intresse att förstå hur 

olika arbetstagare blir motiverade.  

Just nu pågår ett generationsskifte på arbetsmarknaden vilket kan innebära nya 

utmaningar för arbetsgivare. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) tillhör 25 % av den 

svenska befolkningen generation Y och tillsammans med generation X utgör de en majoritet 

av såväl befolkningen som arbetsmarknaden (SCB, 2018a; SCB, 2018b). För att som 

arbetsgivare framgångsrikt attrahera, rekrytera och behålla både generation X och generation 

Y är det därmed viktigt att vara medveten om vilka specifika faktorer som motiverar just dem 

till att arbeta. I en arbetsmarknad som präglas av brist på kompetens (Mičík & Mičudová, 

2018), kan identifiering av motivationsfaktorer vara nyckeln till att behålla begåvade 

anställda. 

Trots att motivation ofta omnämns som ett ensidigt begrepp, är det tydligt att människor 

blir motiverade av olika saker, och med olika effekt och resultat (Ryan & Deci, 2000). För att 

skapa förståelse och kunskap gällande vad som influerar anställdas arbetsmotivation har 

forskare undersökt olika demografiska variablers påverkan på arbetsmotivation, som 

exempelvis kön, utbildningsnivå och kulturella skillnader (se t. ex. Chen & Zhao, 2013; 

DeMartino & Barbatos, 2003; Eskildsen, Kristensen & Westlund, 2004; Heyns & Kerrs, 

2018; Kubátová & Kukelková, 2014). Majoriteten av studierna är dock begränsade till 
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specifika länder och/eller organisationer (Eskildsen et al., 2004), vilket har inneburit att 

forskare fått fram varierande och ibland motsägelsefulla resultat när det kommer till vad som 

påverkar arbetsmotivation hos olika individer. Motivationsforskning har i stor utsträckning 

genomförts i maskulina kulturer. Svensk kultur är starkt feminin, vilket betyder att 

populationen till stor del värdesätter balans mellan arbete och privatliv och att trivas på sin 

arbetsplats (Hofstede, 2019). Det finns därför ett behov av forskning som är applicerbar på 

svensk kultur. 

Bakgrund 

Motivationsteorier är utformade för att förklara varför människor beter sig på ett visst 

sätt (Graham & Weiner, 1996). Varierande tillvägagångssätt har dock lett till en rad olika 

teoretiska bidrag och empiriska studier. Många teorier inom arbetsmotivation grundar sig i 

mer generella motivationsteorier och många forskare inom området utgår från dessa teorier än 

idag. Maslow (1943) har i stor utsträckning influerat ämnet när han under 40-talet skrev om 

människans motivation. Med utgångspunkt från Maslows behovshierarki har andra forskare 

fokuserat på motivation inom arbetslivet. Historiskt har mekanistiska teorier dominerat 

forskningsfältet, men på 1960-talet utvecklades teorier där människan istället sågs som en 

aktiv utforskare med mål, intressen, uppfattningar, värderingar och val som alla spelar en roll 

i att förstå beteenden (Graham & Weiner, 1996). En av de mest inflytelserika teorierna är 

Herzbergs tvåfaktorteori där motivation delas in i två dimensioner: motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959). Andra teorier som haft stor 

betydelse för forskningsfältet är till exempel McClellands behovsteori (1961), Adams 

rättviseteori (1963), Vrooms förväntansteori (1964), Lockes målsättningsteori (1968) och 

Alderfers ERG-teori (1969). Teorier om intern motivation utvecklades under 1960-talet och 

de fokuserade på att förstå varför människor gör saker för sin egen skull, snarare än för 

instrumentella skäl (Graham & Weiner, 1996). En välanvänd och erkänd teori som fokuserar 
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på både intern och extern motivation är “Self-Determination Theory” (SDT), som ofta 

använts för att undersöka just arbetsmotivation (Deci & Ryan, 1985). 

Self-Determination Theory 

Self-Determination Theory är ett synsätt på motivation som förutsätter att människor 

har vissa tendenser till och vilja till att utvecklas. Huruvida en människa är engagerad eller 

passiv kan till stor del bero på det sociala sammanhang som personen lever och utvecklas i. 

Den sociala miljön anses därför kunna både främja och hindra de naturliga processerna för 

motivation och sund psykologisk utveckling. Det föreslås även finnas medfödda psykologiska 

faktorer som kan öka eller minska intern motivation, självbestämmande och välmående (Ryan 

& Deci, 2000). Tidigare studier har resulterat i tre inneboende psykologiska behov som 

påverkar motivation: kompetens, autonomi och sammanhang. När dessa uppnås anses 

motivation öka och välmående förbättras, och när de inte uppnås så minskar motivation och 

välmående försämras (Deci & Ryan, 2015). Detta tyder på att motivation kan variera och 

påverkas av en rad olika faktorer. 

Deci och Ryan (1985) skapade även en subteori till SDT: “Organismic Integration 

Theory” (OIT). Denna förklarar hur motivation kan vara internt eller externt reglerad och hur 

andra faktorer kan främja eller hindra att dessa beteenden blir internt reglerade. Figur 1 visar 

hur motivation kan vara mer eller mindre autonom, eller till vilken grad motivationen kommer 

inifrån personen. Amotivation innebär att fullkomligt sakna avsikt att göra något. När en 

person är amotiverad gör den antingen ingenting, eller agerar helt utan mening eller syfte. 

Amotivation räknas därför som oreglerat. Tillståndet uppstår ofta på grund av upplevd brist på 

kompetens, kontroll eller värde i uppgiften. Extern motivation kan vara externt reglerad, 

reglerad via introjektion, identifikation eller integrering. Extern reglering innebär att ett visst 

beteende utförs för att uppfylla ett yttre krav eller för att få belöning. Introjekterad reglering 

innebär att regleringen delvis accepteras, men att beteende främst drivs av att undvika känslor 
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av skuld eller ett skadat ego. I identifierad reglering värderas handlingen som viktig 

personligen. Den sista typen av extern motivation som till stor del präglas av 

självbestämmande är integrerad reglering. Det innebär att uppgiften har utvärderats som 

överensstämmande med andra personliga värderingar och behov. Trots det räknas de till 

extern motivation eftersom handlingarna fortfarande utförs för att uppnå separata externa 

fördelar. Intern motivation är internt reglerad och präglas av ett inneboende intresse, 

tillfredsställelse och självuppfyllelse. Detta visar att det finns olika grader av 

självbestämmande i motivation, och att beteenden kan drivas av olika önskemål och faktorer.  

 

Figur 1. Olika sorts motivation och dess grad av självbestämmande (Ryan & Deci, 2000a). 

 

Ryan och Deci (2000a) hävdar att människor inte bara har olika mängd motivation, utan 

även olika sorters motivation. Typ av motivation påverkas av underliggande attityder och 

syften till en specifik sak eller handling. Tremblay et al. (2009) menar att motivation både kan 

uppstå inuti en människa, samt från yttre faktorer. Enligt Ryan och Deci (2000a) har de flesta 

människor en medfödd inre bedrift att söka sig till nya utmaningar, att lära, undersöka och att 

utöka sin kapacitet. Detta kan beskrivas som intern motivation, vilket innebär att utföra en 

handling endast för tillfredsställelsen som uppstår från den specifika aktiviteten. Då blir 

individen motiverad endast av uppgiften i sig, för att den upplevs som intressant, stimulerande 
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eller självuppfyllande. Cameron, Banko och Pierce (2001) föreslår att all sorts motivation som 

inte överensstämmer med denna beskrivning styrs av externa krafter. I jämförelse med intern 

motivation så innebär extern motivation att genomföra en uppgift för att uppnå ett separat 

resultat eller belöning. Människor som är externt motiverade anstränger sig mer på arbetet för 

att exempelvis uppnå positiva konsekvenser, undvika bestraffning eller för att få erkännande 

(Ryan & Deci, 2000b). Extern motivation kan även betyda att en uppgift utförs för att undvika 

känslor av skuld eller skam, för att känna stolthet eller för att det stämmer överens med 

individens egna värderingar. Sådan motivation räknas dock fortfarande som extern, eftersom 

uppgiften inte utförs med grund i att uppgiften upplevs som intressant eller viktigt för 

individen (Ryan & Deci, 2000a). Det är rimligt att anta att alla människor upplever både 

intern och extern motivation, men att olika faktorer som exempelvis kontext, uppgift och 

individuella skillnader påverkar när och till vilken grad individer upplever olika typer av 

motivation.  

Olika generationer och motivation 

Fram till och med 2025 beräknas omkring 1 600 000 personer lämna arbetslivet av 

åldersskäl (Arbetsförmedlingen, 2010), vilket innebär att de yngre generationerna X och Y 

kommer ha stor inverkan på hur arbetsmarknaden i Sverige kommer att formas framöver. 

Generation Y definieras som den grupp av människor som är födda mellan år 1981 och 2000, 

medan Generation X definieras som personer födda mellan år 1961 och 1980 (Arsenault, 

2004; Kultalahti & Viitala, 2014).  

Olika generationer associeras ofta med särskilda karaktärsdrag, arbetsvärderingar och 

motivationsfaktorer (Burke, Cooper & Antoniou, 2015). Det finns studier som visat på att 

generation Y skiljer sig från andra generationer med avseende på arbetsvärderingar 

(Arsenault, 2004; Smola & Sutton, 2002). Eftersom värderingar har en betydande inverkan på 



6 
 

motivation (Brown, 1976; Mankoff, 1974), är det viktigt som organisation att förstå och ta 

hänsyn till hur dessa kan påverka arbetsmotivationen hos generation Y och generation X.  

Enligt Glass (2007) värdesätter generation X en balans mellan arbete och privatliv högt 

och värderar förmånliga arbetstider högre än lön. Som grupp associeras de även med högre 

skepticism och självständighet, samt mindre lojalitet, i jämförelse med tidigare generationer. 

Detta tyder på att generation X skiljer sig från tidigare generationer och att arbetsmotivation 

och arbetspreferenser kan variera mellan generationer. 

Smola och Sutton (2002) fann att monetära belöningar var viktigare för generation Y än 

för andra generationer. Även Montana och Petit (2008) drog samma slutsats då generation Y 

värdesatte lön och “respekt för mig som person” högst bland motivationsfaktorer. Lön var 

viktigt för de unga individerna, inte bara av ekonomiska skäl, utan också som en symbol för 

värde och status. Enligt Cennamo och Gardner (2008) tenderar yngre generationer att värdera 

status och frihet högre än äldre generationer, vilket kan vara en tänkbar förklaring till varför 

lön anses vara en viktig motivationsfaktor för generation Y. Betydelsen av status bekräftas av 

Wong, Gardiner, Lang och Coulon (2008) som i sin studie kom fram till att generation Y även 

var mer motiverade av möjligheten till befordran och att göra karriär än äldre generationer. 

Studierna utfördes dock i USA, Nya Zeeland respektive Australien som har starkt 

individualistiska kulturer (Hofstede Insights, 2019), vilket kan ha påverkat deras åsikter och 

värderingar gällande monetära belöningar.  

Alla forskare delar dock inte uppfattningen att generation Y främst motiveras av 

instrumentella faktorer. Enligt Kultalahti och Viitala (2015) lägger generation Y inte stor vikt 

vid monetär belöning. Istället hävdar de att generation Y motiveras av konstant lärande och 

utveckling på jobbet; intressanta, utmanande och varierande arbetsuppgifter; sociala relationer 

och chefens beteende, flexibilitet, samt balans mellan arbete och privatliv (Kultalahti & 

Viitala, 2015). Även Winter och Jackson (2015) fann i sin studie att generation Y värdesatte 
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personlig utveckling på arbetet och förväntade sig kunna finna en långsiktig balans mellan 

arbete och privatliv. Generation Y värderade också möjligheten att kunna utföra sitt dagliga 

arbete effektivt och de anser att det bör uppnås genom direktkommunikation och färre 

byråkratiska processer. Kultalahti och Viitala (2015) menar på att det är dessa speciella 

egenskaper som skiljer generation Y från tidigare generationen och som gör att de ur ett HR-

perspektiv bör betraktas som en särskild grupp. Denna uppfattning delas av Montana och Petit 

(2008) som anser att generation Y bör anses som homogen med avseende på 

arbetsmotivation. Detta tyder på att vissa åtgärder och anpassningar behöver vidtas för att 

motivera generation Y på arbetet. 

Alla forskare delar inte uppfattningen att generation Y skiljer sig från generation X med 

avseende på arbetsmotivation. Heyns och Kerrs (2018) studie visade att det inte fanns några 

signifikanta skillnader mellan hur generation X och Y motiverades av interna och externa 

motivationsfaktorer. Istället menade de att kulturella skillnader eller skillnader mellan 

organisationer kan påverka hur olika generationer upplever att deras behov för att bli 

motiverade uppfylls. Det är möjligt att den subjektiva upplevelsen av arbetet är en viktigare 

källa till motivation än de faktiska förutsättningarna för arbetet och att upplevelsen i sig 

påverkas starkt av den kulturella kontexten.  

Enligt Piper (2008) vill Generation Y ha en arbetsgivare som uppskattar dem, betalar 

dem väl, erbjuder ett flexibelt schema och ledighet, samt möjligheter att lära och växa. Detta 

skiljer dock inte Generation Y från andra generationer, utan människor tenderar generellt att 

motiveras av samma faktorer (Piper, 2008). Det är möjligt att vissa motivationsfaktorer är 

betydelsefulla och centrala för majoriteten av anställda, oavsett generationstillhörighet. Kooij, 

De Lange, Jansen, Kanfer och Dikkers (2011) hävdar att det inte finns någon skillnad i 

arbetsmotivation mellan generationer per se, men att motivationsfaktorer kan påverkas av 

ålder. Deras metaanalys visade även ett positivt samband mellan intern motivation och ålder, 
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samt ett negativt samband mellan extern motivation och ålder. Detta innebär att äldre personer 

i större utsträckning blir motiverade av interna faktorer, och att yngre personer värdesätter 

externa faktorer. Resultatet visade på att det kan finnas skillnader som förklaras med ålder 

snarare än specifika egenskaper hos en särskild generation. Det är även rimligt att anta att 

arbetsvärderingar och syn på arbete förändras över tid och med samhällets utveckling. 

Sammanfattningsvis är generation Y sannolikt den mest studerade generationen hittills 

(U.S. Chamber of Commerce Foundation, 2012) och många forskare har funnit att generation 

Y skiljer sig från tidigare generationer i sin syn på arbetsvärderingar och arbetsmotivation (se 

t. ex. Arsenault, 2004; Kultalahti & Viitala 2015; Smola & Sutton, 2002). Det finns dock 

meningsskiljaktigheter gällande vilka motivationsfaktorer som skiljer generation Y från 

generation X (Arsenault, 2004; Kultalahti & Viitala 2015). Det finns även oenighet gällande 

huruvida generation Y bör ses som en homogen grupp (Kultalahti & Viitala 2015; Montana & 

Petit, 2008), eller om det finns andra individuella skillnader inom generationerna som har 

större påverkan på arbetsmotivation (Kubátová & Kukelková, 2014; Piper, 2008).  

Kön och motivation 

En variabel som ofta undersöks i samband med arbetsmotivation är kön. Det finns 

forskning som tyder på att det finns signifikanta könsrelaterade skillnader när det kommer till 

arbetsmotivation (Chen & Zhao, 2013; DeMartino & Barbatos, 2003). Flera studier har visat 

att kvinnor i högre grad drivs av intern motivation, medan män i högre utsträckning drivs av 

extern motivation (Ferssizidis et al., 2010; Hitka, Kozubikova & Potkany, 2018). Resultaten 

tyder på att kvinnor i högre utsträckning intresserar sig för arbetsgruppen och de sociala 

relationerna, medan män har en mer instrumentell inställning till arbetet och därmed 

värdesätter faktorer som exempelvis lön. Enligt Sachau (2007) kan goda arbetsrelationer vara 

motiverande eftersom de kan få människor att utvecklas mentalt, men även för att undvika 
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eventuell tristess på arbetet. Det är rimligt att anta att det finns många olika faktorer som kan 

motivera anställda på arbetet, och att sociala relationer på arbetsplatsen kan vara en. 

All forskning på ämnet går dock inte i samma linje. Barbuto, Fritz och Plummer (2003) 

samt Eskildsen et. al (2004) menar på att de skillnader som finns mellan könen är så små att 

de ej kan räknas som signifikanta. I en studie av Arnania-Kepuladze (2010) var skillnader 

inom könsgrupperna större än de mellan könen. Det är rimligt att anta att det kan finnas 

individuella skillnader som är mer signifikanta än de könsrelaterade skillnaderna, som 

exempelvis ålder, utbildningsnivå, kulturella skillnader, socioekonomisk status, etnicitet eller 

yrke. Sammantaget ger forskningen tvetydiga svar angående könsrelaterade skillnader när det 

kommer till arbetsmotivation.  

Utbildningsnivå och motivation 

Flera forskare har undersökt huruvida anställda med olika utbildningsnivåer motiveras 

av olika faktorer. Eskildsen et al. (2004) fann i sin studie att anställda med 

universitetsutbildning var mindre tillfredsställda på arbetet än andra anställda, men att de 

universitetsutbildade anställda hade högre motivation. Det är rimligt att anta att anställda med 

högre utbildning har mer varierande och utmanande arbetsuppgifter vilket kan motivera dem, 

även om deras arbetstillfredsställelsen är låg. Denna tes stöds av Nguyen, Mujtaba och Ruijs 

(2014) som fann att individer med högre utbildning värdesätter arbetsplatsrelationer och 

intressanta arbetsuppgifter i större utsträckning än de som inte genomgått en högre utbildning.  

Eskildsen et al. (2004) fann också att anställda med högre utbildningsnivå motiveras av 

interna motivationsfaktorer, vilket går i linje med Freunds (2006) studie som visade att 

högutbildade anställda främst motiveras av möjligheten att förbättra sin prestation. Detta tyder 

på att utbildningsnivå kan påverka vilka aspekter som anställda värderar på arbetsplatsen, 

samt hur de blir motiverade. 
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Kaufman och Fetters (1980) fann att kvinnor med hög utbildningsnivå har andra 

arbetsvärderingar och preferenser jämfört med mindre utbildade kvinnor. En förklaring till 

detta kan vara att högutbildade personer ofta upplever mer autonomi på arbetet, och därför 

uppfattar att de får möjlighet att lösa utmanande situationer och problem. Även om vissa 

könsrelaterade värderingar i samhället har förändrats sedan studien genomfördes kan dock 

skillnader i utbildningsnivå påverka arbetsförhållanden och arbetsmotivation än idag. 

Hitka et al. (2018) fann att män med grundläggande utbildning och män med högre 

utbildning är signifikant mer motiverade av lön än kvinnor oavsett utbildningsnivå. Resultatet 

visade att könsrelaterade skillnader kan ha större betydelse för arbetsmotivation än skillnader 

i utbildningsnivå. 

Arbetsposition och motivation 

Forskare har även undersökt om innehavande av en ledarposition påverkar 

arbetsmotivationen. En studie av Tiraieyari et al. (2014) visade ett positivt samband mellan 

viljan att leda och att uppskatta utmaningar i arbetet. Hamid, Krauss och Arif (2008) fann att 

en stark inre vilja och drivkraft är mycket viktigt för att ett gott och berättigat ledarskap. 

Resultaten tyder på att inre motivationsfaktorer i hög utsträckning motiverar ledare på arbetet. 

Båda studierna fann dock att vissa personer strävar efter att bli ledare på grund av de fördelar 

som de hoppas kunna erhålla från sin position. Hamid et al. (2008) menar att vissa personer 

attraheras och motiveras av makten som arbetspositionen som ledare kan generera. Enligt 

Krauss och Hamid (2013) är rykte en anledning till varför vissa människor söker sig till en 

ledarposition. Denna slutsats stöds av Barbuto och Gifford (2007) som fann att sydafrikanska 

ledare i hög utsträckning motiveras av anställdas uppfattning av dem. Aspekter som rykte och 

makt tyder på att vissa ledare blir motiverade av externa faktorer och tyder på en mer 

instrumentell inställning till arbetet. Då även små förändringar mot mer inflytande kan leda 

till ökad egocentricitet, moralisk exceptionalism och minskad empati (Robertson, 2013) är det 
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rimligt att anta att ledares motivationskälla kan förändras över tid om personens upplevda 

makt och inflytande ökar.  

Ovanstående visar på en motstridighet i litteraturen för hur ledare blir motiverade, samt 

att ledare kan bli motiverade av såväl externa som interna motivationsfaktorer. 

Syfte 

Mot denna bakgrund var det huvudsakliga syftet med studien att undersöka om 

generation X och generation Y motiveras av olika motivationsfaktorer på arbetet. Studien 

avsåg även att undersöka om individuella faktorer som kön, utbildningsnivå och 

arbetsposition påverkar arbetsmotivation. Utifrån syftet och den teoretiska referensramen 

konstruerades följande frågeställningar:  

• Finns det skillnader mellan generation X och generation Y med avseende på 

arbetsmotivation?  

• Finns det könsrelaterade skillnader med avseende på arbetsmotivation? 

• Finns det utbildningsnivårelaterade skillnader med avseende på arbetsmotivation? 

• Finns det arbetspostitionsrelaterade skillnader med avseende på arbetsmotivation?  

Metod 

Design 

I studien användes en kvantitativ forskningsmetodik i form av en webbaserad 

enkätundersökning. Valet av insamlingsmetod motiverades med att det var en tids- och 

kostnadseffektiv metod. Insamlingsmetoden bedömdes även som lämplig då studiens 

population i stor utsträckning använder sig av digital kommunikation. Webbaserade enkäter 

kan även generera fler svar och snabbare respons. Studien utgick från en deduktiv ansats 

vilket innebär att befintliga teorier och tidigare forskning har använts för att härleda studiens 

syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). 
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Urval  

Studiens deltagare valdes ut med hjälp av ett icke-sannolikhetsurval, i form av ett 

bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att forskare rekryterar 

deltagare som är lättillgängliga, exempelvis via en arbetsplats eller bekantskapskrets. Ett 

snöbollsurval innebär att personer i urvalet rekommenderar nya deltagare som anses lämpliga 

att ingå i studien (Bryman, 2011). På detta sätt skapas en snöbollseffekt där nya deltagare 

rekommenderas in tills urvalet är tillräckligt stort. Fördelen med denna metod är att det snabbt 

går att finna nya deltagare till studien. En annan fördel med snöbollsurval är att personer ofta 

är mer villiga att delta i en studie när de blivit rekommenderade av en bekant (Denscombe, 

2017).  

Totalt besvarades 550 enkäter. Deltagarna som angav att de var mellan 19 och 37 år 

ansågs tillhöra generation Y och de som angav att de var mellan 38 och 58 år ansågs tillhöra 

generation X. Detta grundas på att generation Y definieras som den grupp av människor som 

är födda mellan år 1981 och 2000, och generation X definieras som personer födda mellan år 

1961 och 1980 (Arsenault, 2004; Kultalahti & Viitala, 2014). Respondenter som inte 

uppfyllde studiens inkluderingskriterier och respondenter som besvarade mindre än 95 % av 

frågorna togs bort. Även identifierade extremvärden togs bort, vilket reducerade antalet 

enkäter till 470. Av de 470 respondenterna var 259 kvinnor och 211 män, med en 

åldersspridning mellan 19-58 år (M = 36.95; SD = 12.19). I tabell 1 redovisas information om 

deltagarnas generationstillhörighet, utbildningsnivå och arbetsposition.  
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Tabell 1 

Deltagarnas generationstillhörighet, utbildningsnivå och arbetsposition (N=470). 
  

 

Val och konstruktion av instrument 

Enkäten bestod av två delar med totalt 22 frågor. Den första delen bestod av fyra 

demografiska frågor om kön, ålder, utbildningsnivå och om respondenten hade en ledande 

arbetsposition. För att mäta arbetsmotivation användes i den andra delen The Work Extrinsic 

and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS). WEIMS utvecklades av Tremblay et al. (2009) för 

att mäta arbetsmotivation. Enkäten består av 18 frågor vilka besvaras med hjälp av en 

femgradig likertskala som sträcker sig från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt). 

Enkäten innehöll sex subskalor: intern reglering, integrerad reglering, identifierad reglering, 

introjekterad reglering, extern reglering och amotivation som är teoretiskt grundade i Ryan 

och Decis (2000a) Self-Determination Theory (se bilaga 1). Cronbach´s alpha 

reliabilitetskoefficient för orginalstudien varierade mellan .64 och .83 (Tremblay et al., 2009). 

Eftersom det inte fanns någon officiell översättning av WEIMS till svenska och då studiens 

tidsram inte gav utrymme för en pilotstudie där tillförlitlighet av översättningen av 

mätinstrumentet kunde testas, valdes i denna studie att använda en översättning som använts i 

olika studentuppsatser (Castenbrandt, 2015). I denna studie beräknades Cronbach´s alpha för 
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de olika dimensionerna till: α = .82 för intern: α = .77 för integrerad: α = .65 för identifierad: 

α = .63 för introjekterad, α = .67 för extern och α = .68 för amotivation. 

Administrering 

Enkäten skapades i mjukvaruprogrammet esMaker version 3.0 (Entergate, 2019). 

Programmet användes för att administrera utskicket av enkäten, samt för att kontrollera och 

hantera datainsamlingen. Enkäten distribuerades av forskarna via en länk som delades med 

kontaktpersoner inom olika branscher. Länken delades vidare av kontaktpersonerna till 

medarbetare och medlemmar i deras yrkesnätverk. Kontaktpersonerna använde bland annat e-

mail, organisationernas intranät och sociala medier för att vidarebefordra enkätlänken. 

Enkäten gick att besvara under tio dagar då det ansågs vara en lämplig tidsram utifrån 

tillgängliga tidsresurser. Deltagarna informerades om tidsramen för deltagande och att 

enkäten endast beräknades ta några minuter att fylla i. Efter fem dagar skickades en 

påminnelse ut till kontaktpersonerna för att öka svarsfrekvensen. Det första utskicket 

resulterade i 427 svar och efter påminnelsen besvarade ytterligare 123 enkäten, vilket 

resulterade i totalt 550 svar.  

Forskningskvalitet 

För att uppnå god forskningskvalitet bör studien upprätthålla god reliabilitet och 

validitet (Bryman & Duncan, 2011). Reliabilitet är ett mått på mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet, medan validiteten mäter huruvida ett begrepp verkligen mäter det som det avser 

att mäta (Bryman, 2011). För att uppnå hög reliabilitet användes en standardiserad enkät med 

väl beprövade frågor som uppvisat hög inre reliabilitet. Cronbach’s Alpha reliabilitetsanalys 

genomfördes för samtliga subskalor för att säkerställa studiens interna reliabilitet. Cronbach’s 

Alpha har en generellt accepterad miniminivå på .70 och maximinivå på .90 (Taber, 2017). 

Även om vissa värdena för studiens subskalor inte var helt tillfredsställande kan det ändå 
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accepteras eftersom varje subskala endast bestod av tre frågor, och ett lågt antal frågor kan 

leda till lägre Cronbach´s Alpha (Tavakol & Dennick, 2011).  

Då frågeställningarna bygger på väletablerade teorier och forskning som är relevanta för 

arbetsmotivation får begreppsvaliditeten därmed anses hög. Eftersom subskalorna mättes med 

slutna frågor undveks risken för subjektiva bedömningar vid analysen. Slutna frågor minskar 

även risken för variation vilket stärker validiteten (Bryman, 2011). Undersökningen 

genomfördes dock utifrån ett bekvämlighetsurval vilket begränsar generaliserbarheten hos 

resultaten. 

Etiska hänsynstaganden 

Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska hänsynstagande 

för forskning. Dessa sammanfattas i informationskrav, nyttjandekrav, konfidentialitetskrav 

och samtyckeskrav. För att uppfylla dessa krav användes ett försättsblad till enkäten som 

innehöll information om studien samt villkor för deltagande. De anställda informerades om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Genom 

försättsbladet förtydligades även att besvarande av enkäten även innebar godkännande till att 

medverka i studien.  Deltagarna försäkrades om att insamlade uppgifter endast skulle 

användas till forskningsändamålet, och inte till att uppfylla andra icke-vetenskapliga syften. 

Vidare gavs information om att deltagarna garanterades anonymitet och att svaren inte kunde 

härledas till enskilda personer. Detta uppnåddes genom att känsliga personuppgifter inte 

efterfrågades i enkäten, samt att svaren behandlades konfidentiellt. På försättsbladet fanns 

även kontaktuppgifter till de ansvariga forskarna, till vilka deltagarna kunde vända sig vid 

eventuella frågor eller funderingar. Deltagarna informerades även om att resultatet av studien 

kommer att finnas tillgängligt via Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). 
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Analys 

För att analysera data överfördes resultatet från mjukvaruprogrammet esMaker till 

statistikprogrammet Statistical Package of Social Sciences (SPSS) version 25. Z-värden 

används för att analysera ett givet värdes avstånd från medelvärdet (Shiffler, 1988). Genom 

analys av z-värden identifierades extremvärden som togs bort då de påverkade studiens 

resultat. 

För att undersöka om det fanns signifikanta skillnader i medelvärden med avseende på 

kön, generationstillhörighet, utbildningsnivå samt arbetsposition på vardera subskala för 

arbetsmotivation genomfördes Independent Sample t-test. Independent Sample t-test används 

som analysmetod för att undersöka om det finns signifikanta skillnader mellan två gruppers 

medelvärden (Xu et al., 2017).  

För att kunna dra statistiskt korrekta slutsatser från ett t-test bör urvalsgrupperna vara 

approximativt lika stora (Rusticus & Lovato, 2014). Eftersom endast 148 respondenter hade 

gymnasieutbildning eller lägre och 322 hade högskole/universitetsutbildning eller högre 

valdes 148 deltagare ut slumpmässigt från den sistnämnda gruppen. 

Resultat 

Nedan presenteras analysresultatet för samtliga frågeställningar. Dessa har testats mot 

amotivation, extern reglering, introjekterad reglering, identifierad reglering, integrerad 

reglering samt intern reglering. 

Olika generationer och motivation 

Med hjälp av Independent Sample t-test undersöktes om det fanns signifikanta 

skillnader mellan generation X och Y med avseende på arbetsmotivation. Analysresultatet 

visade att det fanns signifikanta skillnader mellan generation X och Y med avseende på intern 

reglering (t(460) = -3.65, p < .001), där uppvisade generation X en högre intern reglering (M 

= 4.21, SD = .77) än generation Y (M = 3.91, SD = 1.00); integrerad reglering (t(468) = -3.73, 
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p < .001), där hade generation X högre integrerad reglering (M = 3.38, SD = .95) än 

generation Y (M = 3.04, SD = 1.03); identifierad reglering (t(467) = 2.90, p < .01, där hade 

generation Y en högre identifierad reglering (M = 3.06, SD = 1.04) än generation X (M = 

2.81, SD = .88); extern reglering (t(468) = 2.93, p < 0.1), där hade generation Y en högre 

extern reglering (M = 3.86, SD = .80) än generation X (M = 3.64, SD = .80) och amotivation 

(t(456) = 3.35, p < .001), där hade generation Y högre amotivation (M = 1.55, SD = .70) än 

generation X (M = 1.36, SD = .53). Analysresultatet visade inte signifikanta skillnader 

gällande introjekterad reglering (p > .05 n.s.), (se tabell 2).  

Tabell 2 

t-test analysresultat av deltagarnas poäng i arbetsmotivation i förhållande till generation (N = 470). 
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Kön och motivation 

Med hjälp av Independent Sample t-test undersöktes om det fanns signifikanta 

skillnader mellan kvinnor och män med avseende på arbetsmotivation. Analysresultatet 

visade att det fanns en signifikant skillnad mellan kvinnor och män med avseende på 

introjekterad reglering (t(468) = -2.55, p < .05), där hade män en högre introjekterad reglering 

(M = 2.90, SD = .98) än kvinnor (M = 2.67, SD = 0.97). Analysresultatet visade inte statistiska 

skillnader gällande de övriga fem subskalorna (p > .05 n.s.), (se tabell 3). 

Tabell 3 

t-test analysresultat av deltagarnas poäng i arbetsmotivation i förhållande till kön (N = 470). 
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Utbildningsnivå och motivation 

Med hjälp av Independent Sample t-test undersöktes om det fanns signifikanta 

skillnader i utbildningsnivå med avseende på arbetsmotivation. Analysresultatet visade att det 

fanns signifikanta skillnader mellan olika utbildningsnivåer med avseende på identifierad 

reglering (t(286) = -2.04, p < .05), där uppvisade de med universitetsutbildning eller högre en 

högre identifierad reglering (M = 3.06, SD = .90) än de som hade en gymnasieutbildning eller 

lägre (M = 2.83, SD = 1.07). Analysresultatet visade inte signifikanta skillnader gällande de 

andra regleringarna och utbildningsnivå (p > .05 n.s.), (se tabell 4). 

Tabell 4 

t-test analysresultat av deltagarnas poäng i arbetsmotivation i förhållande till utbildningsnivå (N = 

296). 

  

 

 



20 
 

Arbetsmotivation och ledarposition 

Med hjälp av Independent Sample t-test undersöktes om det fanns signifikanta 

skillnader mellan ledande och icke-ledande arbetspositioner med avseende på 

arbetsmotivation. Analysresultatet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan ledare 

och icke-ledare med avseende på intern reglering (t(468) = 5.00, p < .05), där hade ledare en 

högre intern reglering (M = 4.28, SD = .73) än icke-ledare (M = 3.88, SD = 1.00); integrerad 

reglering (t(468) = 6.06, p < .05), där hade ledare högre integrerad reglering (M = 3.52, SD = 

.97) än icke-ledarna (M = 2.97, SD = .98); identifierad reglering (t(448) = 4.57, p < .05, där 

hade ledare en högre identifierad reglering (M = 3.17, SD = .91) än icke-ledare (M = 2.77, SD 

= .99);  introjekterad reglering (t(468) = 4.44, p < .05, där hade ledare en högre introjekterad 

reglering (M = 3.00, SD = .96) än icke-ledare (M = 2.60, SD = .96); extern reglering (t(396) = 

-3.19, p < 0.5), där hade icke-ledare en högre extern reglering (M = 3.86, SD = .75) än ledare 

(M = 3.62, SD = 3.86). Analysresultatet visade inte signifikanta skillnader gällande 

amotivation (p > 0.05 n.s.), (se tabell 5). 
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Tabell 5 

t-test analysresultat av deltagarnas poäng i arbetsmotivation i förhållande till arbetsposition (N = 

470). 

  

 

Diskussion 

Denna studie syftade till att undersöka om det fanns skillnader mellan generation X och 

Y med avseende på arbetsmotivation, samt om kön, utbildningsnivå och arbetsposition 

påverkar arbetsmotivation. Frågeställningarna undersöktes med en webbaserad enkät. 

Analysresultatet visade att det fanns skillnader i arbetsmotivation utifrån samtliga nämnda 

variabler. I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning.  

I linje med tidigare forskning återfanns skillnader mellan generation X och Y gällande 

vad som motiverar dem på arbetet (Cennamo & Gardner 2008; Kultalahti & Viitala, 2015; 

Montana & Petit, 2008). Tidigare forskning har visat att generation Y motiveras mer av 
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externa motivationsfaktorer än generation X (Cennamo & Gardner, 2008; Montana & Petit, 

2008; Smola & Sutton, 2002; Wong et al., 2008) vilket bekräftades i denna studie. En 

förklaring till skillnaden skulle kunna ha en koppling till generation Y´s ålder, eftersom de 

kan vara mer beroende av en stabil inkomst. Detta skulle kunna bero på att de tillhör en ålder 

där många människor väljer att skaffa barn, genomgår studier eller sparar pengar inför 

påbörjande av studier. Generation Y uppvisade även en högre identifierad reglering vilket 

innebar att de valde sin arbetsplats för att uppnå en viss livsstil och uppnå vissa viktiga mål. 

Eventuellt kan den digitala revolutionen ha påverkat generationen genom att de enklare har 

kunnat jämföra sig med framgångsrika personer via exempelvis sociala medier. Detta kan 

möjligtvis ha gjort att generation Y i större utsträckning värdesätter ekonomiska resurser, 

särskilda livsstilar och att vara framgångsrik. Sammantaget tyder det på att deltagarna i 

generation Y ser arbetet som en möjlighet till monetära belöningar, som i sin tur kan leda till 

måluppfyllelse utanför arbetsplatsen. Även på subskalan amotivation återfanns signifikanta 

skillnader mellan generation X och Y, där generation Y hade högre amotivation. Då 

generation Y är yngre är det möjligt att de i större utsträckning innehar tillfälliga, och kanske 

mindre stimulerande, arbeten som de inte avser att fortsätta arbeta med under sitt 

yrkesverksamma liv. Om arbetet inte anses uppfylla långsiktiga behov för 

arbetstillfredsställelse och stimulans, kan individen uppleva brist på värde i arbetet och blir 

likgiltig inför arbetet. I sådana fall är det troligt att skillnaderna i amotivation beror på 

nuvarande ålder snarare generationstillhörighet, och att generation X då skulle uppvisat 

samma medelvärde för amotivation vid den åldern som generation Y var vid när studien 

genomfördes. Resultatet visade att generation X i hög utsträckning motiveras av interna och 

integrerade motivationsfaktorer, vilket betyder att generation X motiveras av 

tillfredsställelsen av att framgångsrikt lösa utmanande uppgifter i arbetet. Tidigare forskning 

har visat att generation X arbetar oerhört självständigt (Glass, 2007), vilket kan vara en 
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förklaring till att de motiveras av att lösa svåra arbetsuppgifter. Att generation X uppvisar en 

hög integrerade reglering kan förklaras med att de är äldre än generation Y och därför arbetat 

längre på sin arbetsplats. Det är rimligt att anta att arbetet i högre utsträckning upplevs som en 

fundamental del av livet om arbetstagaren varit anställd under en längre period än om 

personen är ny på arbetsmarknaden. En annan tänkbar förklaring är att generation X i större 

utsträckning upplever ett positivt socialt utbyte och en grupptillhörighet på sin arbetsplats, 

som i sin tur kan leda till stark identifiering med arbetet.  

I samband med frågeställningen om könsrelaterade skillnader visade studien att män var 

mer motiverade av introjekterade motivationsfaktorer i jämförelse med kvinnor. 

Introjekterade faktorer är i stor utsträckning externt reglerade (Ryan & Deci, 2000a), och 

resultaten går därför i linje med tidigare forskning som antyder att män i högre grad motiveras 

av externa motivationsfaktorer faktorer i jämförelse med kvinnor (Ferssizidis et al., 2010; 

Hitka et al., 2018). Resultatet tyder på att män i större utsträckning än kvinnor arbetar för att 

undvika skuldkänslor eller ett skadat ego. Det är möjligt att mäns introjekterade motivation 

påverkats av de traditionella könsroller i samhället, där män ofta har förväntats arbeta och 

försörja familjen. Sociala roller och normer kan ha bidragit till att män i viss mån arbetar för 

att undvika att skada bilden av sig själv och sin roll i samhället. Om det finns ett samband 

mellan könsroller och hur människor blir motiverade, så visar det på vilken kraftig inverkan 

sociala normer kan ha på undermedvetna processer så som motivation. Det återfanns dock 

inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män i övriga subskalor, vilket tyder på att 

skillnaderna mellan kvinnor och mäns arbetsmotivation inte skiljer sig utöver introjekterade 

faktorer. Detta stödjs av tidigare forskning som visat att skillnader mellan könen i 

arbetsmotivation inte är signifikanta (Barbuto, Fritz & Plummer, 2003; Eskildsen et. al, 

2004).  
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Studien visade även på utbildningsnivårelaterade skillnader med avseende på 

identifierad reglering. En förklaring till att högskoleutbildade uppvisade högre identifierad 

reglering än gymnasieutbildade kan vara att de genomgått högre utbildning av den anledning 

att de vill uppnå vissa karriärmål och en viss livsstil. Resultatet bekräftar tidigare forskning 

som visat att högutbildade personer motiveras av framgång (Freund, 2006). Att de som har 

genomfört en högre utbildning motiveras av att uppnå vissa karriärmässiga mål kan även 

förklaras med att yrkesmässig framgång rättfärdigar de resurser som individerna investerat i 

utbildningen. Det är möjligt att socioekonomiska faktorer kan ha hindrat vissa av deltagarna 

att genomföra en högre utbildning, och att de av ekonomiska skäl inte prioriterar att skapa en 

viss livsstil. Det är rimligt att dessa personer istället motiveras av att generera en inkomst som 

försörjer dem, eller av goda sociala relationer på arbetsplatsen. 

Studiens resultat tydde på att anställda med en ledar- eller chefsroll i mindre 

utsträckning motiveras av externa faktorer, jämfört med de som inte innehar en ledarposition. 

Ledare verkar inte motiveras av monetära belöningar, utan i linje med tidigare forskning 

uppvisade ledare en högre intern motivation (Hamid et al., 2008). Det tyder på att ledare 

motiveras utmanande uppgifter och att de upplever personlig tillfredsställelse av arbetet i sig. 

Den introjekterade regleringen var också högre hos ledare vilket stödjer tidigare forskning 

(Hamid et al., 2008). Resultatet indikerar att ledare motiveras av att uppfattas som 

framgångsrika och att inte lyckas med sitt arbete skulle vara en stor förödmjukelse för dem. 

Även identifierad reglering var högre hos de med en ledarroll. Det pekar på att ledare till stor 

del anser att deras yrke är ett sätt att nå vissa livsmål och att de motiveras av att uppnå en 

särskild livsstil och en framgångsrik karriär. Det är rimligt att anta att vissa anställda med en 

ledar- eller chefsroll motiveras av både arbetet i sig, av statusen som rollen kan medföra och 

livsstilen det kan innebära. Att ledare motiveras av integrerade motivationsfaktorer tyder på 

att många ledare identifierar sig med sitt arbete och värderar rollen som viktigt för dem som 
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person. Den typen av motivation är till stor del lik intern motivation (Deci & Ryan, 1985), 

vilket tyder på att många ledare anser att deras arbete fyller personliga intressen och behov. 

Detta går i linje med tidigare forskning av Tiraieyari et al. (2014) som hävdar att ledare 

värdesätter och motiveras av utmaningar i arbetet. Det är möjligt att ledare upplever arbetet 

som en mer central del av livet jämfört med de som inte har en ledarroll. Om arbetet upplevs 

vara en viktig del av ens persona är det troligt att vissa ledare även upplever sitt arbete som 

mer värdefullt. Eftersom ledare visade högre medelvärde på samtliga faktorer, förutom extern 

motivation och amotivation, tyder det på att ledare generellt är mer motiverade på arbetet. En 

förståelse för vad som gör att ledare är mer motiverade skulle kunna vara av stort intresse för 

arbetsgivare och personalansvariga i sitt arbete att motivera anställda.  

Sammanfattningsvis bekräftar studien tidigare forskning i viss mån, men tidigare 

forskning har visat på varierande resultat för hur individuella skillnader kan påverka 

arbetsmotivation. Intern och extern motivation är inte globalt enhetliga koncept, och det finns 

ett behov av vidare forskning inom området, särskilt gällande skillnader mellan olika kulturer. 

Studiens begränsningar och framtida forskning  

Studien avsåg att bidra till större kunskap och förståelse för skillnader i 

arbetsmotivation mellan olika grupper i svensk kontext. Eftersom urvalsmetoden i studien var 

ett bekvämlighetsurval innebar det vissa begränsningar då resultatet enbart gick att 

generalisera på respondenterna. Vid framtida forskning skulle ett randomiserat urval vara att 

föredra så generella slutsatser kan dras.  

En annan begränsning var ett begränsat antal oberoende variabler. Det är rimligt att anta 

att fler faktorer än generationstillhörighet, kön, utbildningsnivå och arbetsposition kan 

påverka arbetsmotivation, som exempelvis ålder, yrke, socioekonomisk status och etnicitet.  

Det går även att argumentera för att enkäten kunde undersökt fler motivationsfaktorer, som 

exempelvis goda arbetsrelationer (Sachau, 2007). Relationsorienterade motivationsfaktorer är 
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en dimension av motivation som inte undersöks av WEIMS. I vidare studier hade det därför 

varit intressant att undersöka om goda arbetsrelationer är en central källa till arbetsmotivation 

i feminina kulturer.  

En annan begränsning med studien var användandet av en webbaserad enkät. Nackdelen 

med en webbaserad enkät är att respondenterna inte kan få omedelbar hjälp med tolkning eller 

andra frågor vid ifyllnaden av enkäten. Det kan leda till att respondenterna inte fyller i vissa 

frågor eller tolkar frågan felaktigt.  

Studien visade på skillnader mellan generationer, kön, utbildningsnivå och 

arbetsposition men den förklarar inte varför skillnaderna existerar. En kvalitativ studie skulle 

komplettera studien genom att undersöka orsaker till skillnaderna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Kodningskategorier för motivation i Work Extrinsic Motivation Scale (Tremblay et al., 2009). 

Subskala Item 

Intern 

reglering 

10. För att jag finner stort nöje i att lära mig nya saker 

14. För den tillfredsställelse jag upplever när jag tar mig an intressanta utmaningar 

21. För den tillfredställelse jag upplever när jag lyckas med svåra uppgifter 

Integrerad 

reglering 

11. För att det har blivit en grundläggande del av den jag är 

16. För det är en del av det sätt jag valt att leva mitt liv på 

24. För att det här arbetet är en del av mitt liv 

Identifierad 

reglering 

7. För att det här är den typen av arbete som jag har valt för att kunna uppnå en viss 

livsstil 

13. Jag valde den här typen av arbete för att kunna uppnå mina karriärsmål 

20. Jag valde den här typen av arbete för att uppnå vissa viktiga mål i livet 

Introjekterad 

reglering 

12. Jag vill lyckas med detta arbetet, annars skulle jag skämmas mycket över mig 

själv 

17. För att jag vill bli väldigt bra på det här jobbet, annars skulle jag bli väldigt 

besviken 

19. För jag vill vara en ”vinnare” i livet 

Extern 

reglering 

8. För inkomsten det ger mig 

15. För det ger mig möjlighet att tjäna pengar 

22. För att denna typ av arbete ger mig säkerhet 

Amotivation 

9. Jag ställer mig själv samma fråga, jag verkar inte kunna hantera de 

arbetsuppgifter som jag ställs inför 

18. Jag vet inte varför, våra arbetsvillkor är orealistiska 

23. Jag vet inte, det krävs alldeles för mycket av oss 

 


