
 

 

 

 

[   

Motivation för utveckling 
En kvalitativ studie om medarbetarens upplevelse av 

motivationsfaktorer och kompetensutveckling. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  Agnetha Leo  &      

 Johanna Chytraeus  

Handledare: Patrik Standar 

Termin:  VT2017 

Kurskod:  2PE50E  

Examensarbete 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRAKT 
Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik 

Arbetslivspedagogik, Examensarbete 15hp 

 

Titel: Motivation för utveckling.  

- En kvalitativ studie om medarbetarens 

upplevelse av motivationsfaktorer och 

kompetensutveckling. 

Engelsk title: Motivation for development. 

- A qualitative study of employee experience of 

motivational factors and skills development. 

  

Författare:  Agnetha Leo, Johanna Chytraeus  

Handledare:  Patrik Standar 

Datum:  Maj 2017 

Antal sidor:  35 sidor, inkl. missiv och intervjuguide 

Nyckelord: Motivation, kompetensutveckling, lärande och 

medarbetare. 

Abstract: 

Syftet med denna kvalitativa studie har varit att undersöka vad medarbetare 

upplever som viktigaste motivationsfaktorer i sitt arbete, samt hur medarbetarna 

såg på sin egen kompetensutveckling inom företaget. Studien presenterar tidigare 

forskning genom utvalda artiklar och teorier inom ämnesområdet. Resultatet visar 

att motivation spelar stor roll för medarbetarna. Övervägande är det den inre 

motivationen, som har påverkan för att arbetet ska kännas tillfredsställande och 

roligt. I resultatet framgår att respondenterna upplever det praktiska dagliga 

lärandet som mest motiverande. Det är den egna drivkraften som inverkar till att 

medarbetarna fortsätter att förkovra sina kunskaper. Medarbetarna bär det största 

ansvaret för sin egen kompetensutveckling, men stöd finns från ledningen. 

Medarbetarna är specialister inom sitt eget affärsområde. Slutsatsen för studien 

visar på att företaget bör hitta ett strukturerat arbetssätt för att säkra kompetensen 

mellan sina affärsområden. Motivationen hos medarbetarna påverkas främst av 

Herzbergs hygienfaktorerna; arbetsförhållande, lön, ledning och 

utvecklingsmöjligheter.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 

 

Hela tanken till vår studie kom upp när vi insåg att vi delade intresse för 

motivation och kompetensutveckling. Vi har tidigare arbetslivserfarenheter från 

större organisationer och ville få ta del av hur arbetet såg ut i mindre 

verksamheter. Att kunna förstå vad motivation för människor betyder, samt vad 

som påverkar människors vilja till kompetensutveckling. Då vi båda är 

fulltidsarbetade föräldrar, har våra familjers support varit ovärderlig. Vi hoppas att 

vi kunnat sprida vårt intresse och tankar även till dem. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Patrik Standar, som hela tiden ställt 

upp för oss med vägledning genom hela arbetsprocessen. Trots att utbildningen är 

förlagd på distans, har vi aldrig behövt känna att vi är på distans. Närvaro har vi 

upplevt både genom kontinuerlig konstruktiv feedback, samt gemensamma träffar 

i vårt Online-seminarierum. De utmanande frågorna,  gjorde vårt intresse för 

ämnesområdet ännu större.  

 

Slutligen vill vi ge ett stort tack till alla respondenter på företaget,  som valde att 

ställa upp och dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Ingen respondent 

ifrågasatte vårt mål med studien och delade gärna med sig av sina upplevelser. 

Utan Er hade vi inte kunnat genomföra vår studie.   

 

TACK! 
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1. INTRODUKTION 

 

Motivation är ett ord som dyker upp i flera sammanhang. Genom vanlig dagstidning 

kan vi få tips till hur vi ska hitta motivation efter semestern, motivation till viktnedgång, 

hur chefer ska motivera sina anställda och hur den enskilde kan motivera sig till studier. 

Det finns många teorier som redogör för var motivationen har sitt ursprung och vad som 

påverkar motivationen hos människor. Gemensamt för teorierna är att motivation 

inverkar på vår prestation och möjligheten att bidra (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Är 

det bara hög lön och roliga kollegor som spelar in, eller vad är det som gör medarbetare 

motiverad till att vilja bidra och påverka företagens resultat?  

Syftet med denna studie är att undersöka vad medarbetarna upplever som viktigaste 

motivationsfaktorer. Den lägger även tyngdvikt vid vad kompetens innebär, hur 

medarbetare uppfattar och påverkar sin egen kompetensutveckling. Utifrån detta 

kommer vi att besvara följande frågor: 

 Vilka faktorer som har störst betydelse för medarbetarnas motivation? 

 Hur medarbetarna upplever och påverkar sin egen kompetensutveckling? 

 

Vårt samhälle är under ständig utveckling och detta gäller även för företagen. Att vara 

konkurrenskraftig, innebär att man följer den ständiga utvecklingen och är medveten om 

att efterfrågan kan förändras. Kompetensen inom företagen behöver därför breddas och 

tiden är förbi då individen lärde sig ett yrke och sedan utförde det resten av sitt 

yrkesverksamma liv. I nätupplagan av Resumé (2016) beskrivs hur ständig 

kompetensutveckling behöver bedrivas inom företag och att arbetsgivaren har ansvaret 

för att företagets framgång består av medarbetarnas bidrag av kompetens. Det behöver 

ske en kontinuerlig uppgradering av kompetens hos de anställda. Medarbetarna i sin tur 

behöver få rätt förutsättning genom både vägledning och inblick i företagets framtida 

kompetensbehov. I samband med utvecklingen ökar kraven och konkurrensen på 

marknaden. Omställningarna kan leda till omorganisationer, vilket i sin tur leder till att 

medarbetarna behöver utveckla och uppdatera sina kunskaper. Medarbetare behöver 

kunna anpassas i den nya verksamheten (Kaufmann & Kaufmann, 2005). I tidskriften 

Chef (2008) beskrivs hur omotiverade medarbetare är en risk för företag. På kort sikt 

skapar de dålig stämning och på lång sikt dåliga resultat. Artikeln poängterar att 

motivation har en stark koppling till arbetsmiljön. Detta kan ge både konsekvenser som 

sjukskrivning, olust och konflikter, men även påverka företagets syn utåt mot kunder 

och andra kontakter. Artikeln belyser att förutsättningarna för att lära sig nytt minskar 

om olust från bristande motivation håller i sig. Det är slöseri med mänskliga resurser att 

inte se motivation och kompetens som viktiga beståndsdelar inom företaget.  

Manuti, Pastore, Scardigno, Giancaspro & Morciano (2015) skriver att företag idag står 

inför hög konkurrens och det gäller att ligga i framkant både för att göra sitt egna 

företag attraktivt och lönsamt, men också för att säkra kompetensen i företaget. 

Hedegaard (2012) uppger att motivation kan bero på förhållanden hos den enskilda 

människan, inom företaget och i samhället. Undersökningen har genomförts på ett 

mindre tjänsteföretag inom tillverkningsindustrin. Företaget står inför ny teknik och 

kravet på att följa omvärldens förändringar. Hur agerar ett mindre företag för att ta hand 
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om personalens motivation och utveckling, då det saknas uttalade stödfunktioner. Det 

valda företaget intresserade oss, då deras vision gav ett tydligt budskap om 

värderingarna de ville skulle prägla deras företag. Sammanfattning av företagets 

värderingar: 

”De bästa människorna kan omsätta visioner till praktisk handling, har ett 

engagemang, är kreativa, och vill få saker att hända. Dessa angivna egenskaper driver 

utveckling av våra produkter och tjänster.” 

 

2. BAKGRUND 

Studien kommer att redogöra för hur individer ser på kompetensutveckling. Lärande 

anser vi är grunden till kompetensutveckling, som kommer att tas upp i denna studie. 

Lärandet pågår hela livet och ingen blir någonsin fullärd. Manuti et al. (2015) betonar 

att dagens samhälle utvecklas och förändras, som leder till att individen står inför ett 

ständigt utvecklingsbehov på arbetsmarknaden. Den centrala lärprocessen har fått stor 

betydelse för den individuella utvecklingen.  

Enligt Illeris (2007) kan man urskilja fyra olika grundelement i lärande. 

1. Lärande kan visa på resultatet av lärprocesserna hos varje individ.  

2. Lärande kan vara de psykiska processer, lärprocesser, som kan leda till resultat 

eller förändring hos den enskilda (enligt ovan punkt 1). 

3. Lärande och lärprocesser kan vara de samspelsprocesser som sker mellan 

individen och dennes omgivning. Detta samspel är direkt eller indirekt en 

förutsättning för lärprocesserna (enligt punkt 2, som i sin tur kan leda till lärande 

enligt punkt 1). 

4. Lärande och lärprocesser används synonymt med ordet undervisning. Denna 

punkt är inadekvat, medan de övriga tre punkterna anses vara meningsfulla 

(Illeris, 2007). 

 

“Lärande är varje process som hos levande organismer leder till varaktig 

kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller 

åldrande.” (Illeris 2007, s.13). 

 

Illeris (2007) hävdar att allt lärande omfattar två skilda processer, som båda måste vara 

aktiva för att individen ska lära sig något. 

 Samspelsprocessen, innebär interaktion mellan individen och omgivningen. 

Denna interaktion sker hela den tid som individen är vaken och som man i olika 

grad kan vara uppmärksam på. Graden av uppmärksamhet är en viktig faktor för 

lärandet. 

 Tillägnelseprocessen, innebär den individuella psykiska bearbetningen och 

tillägnelsen av de impulser och den påverkan som finns i samspelet med 

omgivningen. Tillägnelsen innebär att de nya impulserna knyts samman med 

resultatet från tidigare lärande och därmed dess individuella särprägel.  
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För att illustrera dessa två processer och samspelet däremellan har Illeris (2007) tagit 

fram en figur, Lärandets grundläggande processer:  

 

Källa: Egenkonstruerad figur, baserad på Lärandets fundamentala processer (Illeris 

2007, s.39). 

Figuren visar lärandets samspelsprocess, som en dubbelriktad pil mellan individen och 

omvärlden. Omvärlden är grundvalet, medan individen utgör det enskilda. Dessa två 

dimensioner ingår i varje lärprocess. Även tillägnelseprocessen har en dubbelriktad pil. 

Denna process sker enbart på det individuella planet och omfattar alltid både innehåll 

och drivkraft. Innehållet är det individen lärt sig. Det går inte att benämna lärande, utan 

innehåll. Lärande består därför alltid av både ett subjekt (lära sig något) och ett objekt 

(någon). Det är alltid någon som lär sig något. För att tillägnelsen ska ske, måste det 

finnas en drivkraft. Något som får igång processen och genomför den. Drivkraften har 

inte bara rollen som igångsättare, utan den utgör en stor del av lärandet (Illeris, 2007). 

 

2.1 Definition av begrepp 

I kommande avsnitt redogörs tankar, tolkningar och betydelse kring begreppen 

motivation, lärande och kompetensutveckling.  

2.1.1 Motivation 

Nationalencyklopedins definition av ordet motivation lyder: ”Motivation, psykologisk 

term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 

mål.”  (Nationalencyklopedin: Motivation, 2017). 

Deci & Ryan skiljer på motivation utifrån den inre och yttre motivationen. Den inre 

utgår ifrån den motivationsenergi som äger rum i själva arbetsutförandet. Det finns två 

grundläggande behov. Behovet om kompetens samt behovet av självbestämmande. Den 

yttre motivationen kännetecknas vanligen av lön eller förmåner. Där arbetet blir en 

bidragande faktor till att nå yttre motivation (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

Enligt Heedegard (2012) bygger den arbetskarakteristiska motivationsteorin som 

kännetecknats av Fredrick Herzberg på en tvåfaktorsteori. Som utgår ifrån FAE- 
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modellen där faktorer (F), attityd (A), effekt(E) samspelar i individens sätt att finna 

motivation. Exempel på motivationsfaktorer kan vara ansvar och prestation. Exempel på 

hygienfaktorer kan vara lön, arbetsförhållande och utvecklingsmöjligheter.  Ahl (2004) 

påtalar att Herzberg menar att både motivationsfaktorer och hygienfaktorer måste 

tillfredsställas för att individen ska känna sig tillfreds. Teorier om motivation och 

lärande bygger på generella motivationsteorier. De som specifikt handlar om vuxnas 

lärande benämns som hinderteorier. Vilket innebär att den utgår från en humanistisk 

grund, som antar att individen har en egen drivkraft till lusten att vilja lära. Individuella 

olikheter får betydelse när det gäller motivationsfaktorer. Bakgrund och erfarenheter 

kan utgöra en del till att vi motiveras olika. Det kan därmed vara svårt att dra en skarp 

gräns mellan teorier om lärande och teorier om motivation. Även Graeme (2012) anser 

att begreppen motivation och lärande har en samhörighet. Då motivationen är grunden 

till lärande, påverkas individens lärande av exempelvis kultur, miljö och historia. 

 

2.1.2 Lärande och kompetensutveckling 

Ellström (1992) formulerar sin syn på kompetens: ”Med kompetens avses en individs 

potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 

Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra 

ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det 

tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder” (Ellström, 1992, 

s.21). 

Kompetensen bestäms enligt Granberg (2014) i samspel mellan kunskap, vilja och 

tillfälle. En bra arbetsplats kännetecknas inte enbart av att den är trivsam och produktiv. 

Det krävs möjlighet till att lära sig nya saker och att få användning för sina nya 

kunskaper. Angelöw (2002) menar att alla måste få möjlighet till att kompetensutveckla 

sig. Såväl chefer som medarbetare. Dels för att man som individ ska känna sig som en 

viktig resurs i förteget, men även för egen tillfredställelse av utveckling och breddad 

kompetens. Enligt Wolvén (2000) baseras kompetensutvecklingen på en 

inlärningsprocess, såväl informell som formell. Den individuella inlärningen bygger 

bland annat på uppmärksamhet, att individen är intresserad och visar nyfikenhet. Att 

individen kan tillämpa den nya kunskapen i olika sammanhang leder till en 

kompetenshöjning. Manuti el al. (2015) anser att den individuella 

kompetensutvecklingen har förändrats. Genom att arbetsmarknaden ständigt genomgår 

förändringar blir kunskaper och färdigheter hos individen snabbt föråldrade. Detta leder 

till att individen står inför ett utvecklingsbehov. 

 

2.2 Tidigare forskning 

Syftet med vår studie är att undersöka faktorer som påverkar medarbetarnas motivation, 

samt hur de upplever och påverkar sin egen kompetensutveckling. För att kunna 

undersöka detta krävs nyckelbegreppen motivation, lärande och kompetensutveckling. 

Vilket redogörs för nedan.  
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2.2.1 Motivation 

Shuck, M.B & Wollard, K.K (2008) menar att morgondagens medarbetare vill ha mer 

av en arbetsplats än en bra lön. De vill uppleva utmaningar, utveckling och känna 

mening med arbetet.  I de fall som arbetsgivaren erbjudit dessa faktorer erhåller de 

lojala och motiverade medarbetare tillbaka. För många är jobbet den plats där de finner 

trygghet, gemenskap och sin identitet. Upplever man sitt jobb som meningsfullt 

resulterar det i en ökad självkänsla både på och utanför sitt arbete. När en medarbetare 

känner att de har rätt kunskap till att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter och känner sig 

bekväma med uppgiften upplever de ett högt engagemang. Men för en del har arbetet 

blivit en plats av besvikelse. Där det krävts av medarbetaren att man ska producera mera 

fast med mindre tillgångar och på kortare tid. Med ett lågt stöd från ledningen och med 

otydliga direktiv. Vilket resulterar i att medarbetaren känner sig stressad och 

omotiverad över sin arbetssituation. Medarbetaren skärmar då av sig från sina känslor 

och energin går åt till att känna sin missnöjdhet och besvikelse över sin situation. 

(Shuck et al. 2008) 

American Society för utbildning och utveckling uppmätte i en undersökning att endast 

34 % går till sitt jobb motiverade. Vilket innebär att 66 % går till sitt jobb mer eller 

mindre omotiverade.  När en studie har gjort på 681 799 anställda i 23 910 oberoende 

affärsenheter i 25 bolag inom Gallup Organization. Framkom att motiverad personal är 

18% mer produktiva, 12% mer lönsamma, 12% bättre på att motivera kunder,  62% 

mindre sannolikhet att råka ut för en arbetsplatsolycka, 27% mindre frånvaro, 51% 

mindre sannolikhet till att vara en källa till lagerkrympning (Shuck et al. 2008).  En 

annan undersökning av 50 000 anställda visar att motiverade medarbetare är 87 % 

mindre benägna att sluta på sin arbetsplats vilket är fem gånger mer än de som saknar 

motivation. I studien framkom även så fort en motiverad medarbetare är på arbetet ökar 

hens vilja med 57 % att utföra uppgifter som är utanför sitt uppdragsområde.  Vilket 

resulterar i en ökad individuell självkänsla och utveckling. Så för många organisationer 

är skillnaden mellan motiverad eller omotiverad personal avgörande för organisationens 

lönsamhet, utveckling, överlevnad och framtid. (Shuck et al. 2008). 

Moran, Diefendorff, Kim & Liu, (2012) menar att medbestämmande teorin antyder att 

det finns två olika typer av motivation som kopplas till en individs beteende; yttre 

motivation (för att uppnå en belöning) och inre motivation (att göra något på grund av 

en inneboende intresse). 

En yttre motivation beskrivs snarare som den aktivitet man genomför för att uppnå en 

belöning. Den yttre motivationen kan delas upp i fyra olika typer, som utgår från minst 

till mest autonom. 

 

 Extern, för att uppnå belöning eller beröm. Detta är den yttersta formen av 

motivation, då den återkopplas genom explicit och kontrollerat agerande. 

 Interjektion, för att undvika skuld eller ångest. Det är den näst yttersta formen av 

yttre motivation. Här ges individen en form av reflekterande tvång, för att 

undvika känslan av att man ”borde” slutföra en aktivitet. 

 

Ovan två beskrivna typer av motivation beskrivs som kontrollerande former av 

motivation, eftersom de placerar en drivkraft för åtgärder genom yttre och externa 

faktorer. 
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 Identifiering, för att personen ser ett värde i aktiviteten. Individen upplever att 

man reglerar sina skäl i linje med mål och identitet, där åtgärder blir personligt 

viktiga. 

 Integrerad, för att personen har egna skäl att ändra beteendet. Detta är den mest 

internaliserade formen av yttre motivation. Individens värderingar ligger till 

grund för hur man ska agera, även om man inte upplever aktiviteten kul eller 

intressant. 

 

Ovan två beskrivna typer av yttre motivation är självständiga former av motivation 

(Moran et al. 2012). 

 

Graeme (2012) har skrivit kring hur begreppen motivation och lärande är starkt 

förenade med varandra. Motivation är en utvecklingsprocess för anpassning, som i sin 

tur sker genom lärande. Det är inte självklart att det leder till framgångsrik anpassning, 

utan är beroende av individuella insatser. Både individens kultur, miljö och historia, 

påverkar motivationen att lära sig. Att förstå varför någon gör något, kräver även viss 

kunskap om dennes världsbild, motivation och liv. En människas utveckling kan ta 

många olika former, beroende på livsvillkor och erfarenhet. Graeme (2012) redogör 

exempel på att ångest kan vara en stark drivkraft för att hämnas, samtidigt vara det som 

hindrar individen att agera. Många vuxna som författaren har undervisat, återvände till 

lärande då de upplevde viss ångest över att inte fullföljt sin utbildning. En stor 

självkontroll är starkt relaterad till utbildningsresultat - ju större en känsla av förmåga, 

desto större potentialen för uthållighet och prestation. Även när denna tro är felaktig, 

kommer många individer att tro att de kan göra något, bara för att sedan hitta sin 

prestanda är långt under förväntan (Graeme, 2012). 

 

2.2.2 Lärande och kompetensutveckling 

Manuti et al. (2015) menar att den individuella kompetensutvecklingen har förändrats 

under de senaste decennierna. Förändringar inom arbetsmarknaden har lett till att den 

centrala lärprocessen har fått stor betydelse för den individuella utvecklingen. Då 

förändringar sker på arbetsmarknaden blir snabbt kunskaper och färdigheter föråldrade 

och det gäller att kontinuerligt utvecklas. Traditionella lärosätt såsom att lära sig på och 

utanför arbetsplatsen vävs samman med det formella och informella lärandet. 

Arbetslivsinlärning är en del i den globala konkurrenskraften som drivs av 

förändringarnas inverkan. Lärandet är inte längre begränsat till ett enda tillfälle utan 

pågår i det dagliga livet. Kunskap är inte enbart individuellt utan kan vara en avgörande 

faktor för företagets innovation och lönsamhet. För att förstå förändringar i 

kunskapssamhället är det viktigt att förstå sig på begreppet arbetsplatsinlärning. Vilket 

främst påpekar samspelet mellan arbete, kunskap och lärande. Vad är det som driver 

individen och vad vill man åstadkomma med kunskapen. Dessa är två faktorer som 

spelar roll vid arbetsplatsinlärning. Lärprocessen utgår främst ifrån själva arbetet. Syftet 

med arbetsplatsinlärning har blivit för företaget att bidra till produktion, effektivitet och 

innovation. Samt stimulera utvecklingen av individen genom att bidra till kunskaper och 

färdigheter. Förmågan att utveckla sitt eget lärande och bredda sin kompetens som 

individ och medarbetare (Manuti et al 2015). 
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Enligt Manuti et al (2015) består det formella lärandet på arbetsplatsen av planerade 

workshops/aktiviteter som är avsedda att hjälpa medarbetarna i sitt specifika 

arbetsområde för att kunna bredda och utveckla sin kompetens. Det informella lärandet 

är förvärv och kunskaper från sitt arbete. Lärandet uppstår exempelvis under pressande 

situationer som egentligen inte är avsedda för lärande men av nyfikenhet och andra 

faktorer kan leda till att medarbetaren utvecklas och lär sig nya saker. 

Kuijpers & Scheerens (2006) genomförde en studie av förklarande karaktär, för att ta 

del av mer forskning gällande karriärsutveckling och kompetens. I studien ville man ta 

reda på vilka kompetenser anställda behövde för att förverkliga sin karriärsutveckling. 

Undersökningen riktades till 16 nederländska företag, med totalt 1579 respondenter 

(51% av de 3086 frågeformulären). Målgruppen hade minst ett års arbetslivserfarenhet 

och arbetade minst 20 timmars veckor. Organisationerna som deltog i studien valdes 

utifrån arbetsrelaterade variabler: mobilitetmöjlighet, dynamisk arbetsmiljö och 

karriärsstöd från arbetsledningen. För att kunna bedöma variablerna tog man fram 

matris med åtta celler, där tre arbetsrelaterade variabler var möjliga. Det var en skriftlig 

självskattningsenkät, fördelad inom olika områden. Artikeln beskriver hur en modern 

karriär är intressant både för arbetsgivaren samt för den enskilde medarbetaren. Man har 

länge haft intresse för kompetensutveckling, men under de senaste två decennierna har 

det även blivit en oro inom organisationer. Den teknologiska utvecklingen kan leda till 

att arbetslivet blir oförutsägbart. Det traditionella mönstret, att arbeta permanent för en 

arbetsgivare, verkar inte vara tillräckligt flexibel för att fungera på en stabil 

arbetsmarknad. Kuijpers & Scheerens (2006) beskriver hur karriärutvecklingen går 

bortom gränserna för organisationen. Med detta menas att den traditionella karriären 

med investeringar från arbetsgivare, har ändrat riktning till en modern karriär som i stor 

utsträckning styrs av medarbetaren.  Egenskaperna som framträder inom en modern 

karriär är: 

 Ökad rörlighet både vertikalt och horisontellt. Karriärsutvecklingen kan ske 

utanför gränserna för en organisation. 

 Ökad dynamik i arbetsmiljön. Arbetstagarnas uppgifter förändras mer. 

 Ändring av arbetsgivarens ansvar från att ge karriärstegar med fast karriär. 

Förändringarna bestäms av arbetsgivaren, för att underlätta anställda att utveckla 

sin egen karriär. 

Det finns stor osäkerhet kring frågan om vilka kompetenser medarbetaren måste ha för 

att nå sin karriärsutveckling. Kuijpers & Scheerens (2006) beskriver hur förhållandet 

mellan kompetensen och egenskaper inom en modern karriärsutveckling. Man vill nå en 

ökad rörlighet, dynamisk arbetsmiljö och ett karriärsstöd på arbetet. En 

karriärkompetens definieras med avseende på förmåga eller beteende. Motivation är 

starkare relaterad till beteende än det är till förmåga. Resultatet av studien visar även att 

definitionen av kompetens ofta inkluderar begreppen förmåga, beteende och motivation. 

Kuijpers & Scheerens (2006) tar fram en modell bestående av sex faktorer som 

definierar en karriärsutveckling. Man ansåg att en dynamisk arbetsmiljö eller ett 

karriärsstöd, inte påvisade någon direkt påverkan på förmågan att utveckla sin karriär. 

Variabler som kön, ålder och utvecklingsambition påverkar däremot positivt. Gällande 

kön ansåg man att kvinnor reflekterade oftare på sin förmåga än vad män gör. Att 

inneha en hög lön, hade ingen inverkan på karriärskontrollen, men bidraget för 

personlig utveckling kvarstår.  



      

 

 

8 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

2.3.1  Motivation 

Motivation består av kognition, emotion och känslor. Oftast reagerar omvärlden på ett 

beteende, vilket man sedan kanske drar slutsatsen kan kopplas till motivation. Detta är 

inte ett så enkelt antagande att göra, då motivation är komplext. Det finns många teorier 

om motivation. Många av teorierna både överlappar och går även hand i hand med 

varandra (Skaalvik & Skaalvik 2015).  

 

Begreppet motivation definieras som;  

“de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt och 

upprätthåller beteende i olika intensitet grader för att uppnå ett mål” (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005, s.131) 

 

Det finns fyra typer av motivationsteorier inom organisationspsykologin; behovsteorier, 

kognitiva teorier, sociala teorier och arbetskaraktäristiska modeller.  

 Behovsteorier, karaktäriserar beteende som utlöst av grundläggande behov. 

 Kognitiva teorier, hävdar att motiverat beteende utlöses av förväntningar om 

måluppfyllelse. 

 Sociala teorier, betraktar motivation som baserat på rättviseupplevelse. 

 Arbetskaraktäristiska modeller, kartlägger vilka faktorer som fungerar som 

motivationselement i själva arbetet. 

I denna studie har vi valt ut att titta på en kognitiv och en arbetskarakteristisk teori som 

vi ansåg vara tydligast att koppla till vårt syfte.  Behovsteorin fördjupar sig inom de 

grundläggande behoven, vilket vi inte valt att studera. De sociala teorierna tar upp 

rättvise och jämförelse inom arbetsupplägg, löner, förmåner. Vår studie kommer att 

behandla delar som förmåner och arbetstid. Men som en del av Herzbergs 

hygienfaktorer i den arbetskarakteristiska modellen. 

2.3.2 Kognitiv teori - Inre och yttre motivation 

Enligt Kaufmann & Kaufmann (2005) handlar kognitiv teori om hur man som individ 

hanterar och använder information i sitt arbete. Den kognitiva motivationsteorin 

argumenterar för att drivkraften är det mest centrala i mänskligt beteende.   

E.L Deci och R.M Ryan skiljer mellan två motivationssystem som de kallar inre och 

yttre motivation. Den inre motivationen till den motivationsenergi som äger rum i själva 

arbetsutförandet. Det finns två grundläggande behov, behovet av kompetens samt 

behovet av självbestämmande. Den inre motivationen bidrar till kompetens. Vilket 

syftar till att man vill känna känslan av att man kan själv och klarar sig själv.  

Kaufmann & Kaufmann (2005) påtalar att den inre motivation är ”sundare” då den 

fortlöper för egen maskin och är mer stabil över tid. Den yttre motivationen 

kännetecknas av belöningar i traditionell bemärkelse exempelvis bonus och förmåner. 

Arbetet blir därför ett redskap för att nå målet till att uppleva den yttre motivationen 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Deci och Ryan hävdar att en överfokusering på yttre 

motivation, kan ha negativ inverkan på glädjen i själva arbetsutförandet. Inträffar detta, 
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så undermineras den inre motivationen för arbetet. Det är alltså inte säkert att en 

belöning alltid lönar sig.  

 

Den inre motivationen bygger på att människor har ett inre och grundläggande motiv för 

att hantera sin omvärld och kunna använda sina färdigheter. Ryan och Deci belyser att 

inre motiverat beteende är ett egenvalt beteende som uppstår när lärandet känns 

intressant och det egna arbetet roligt och tillfredsställande. Att glädjen och 

tillfredsställelsen ingår i aktiviteten och inte genom påverkan utifrån eller från någon 

belöning som uppstår i samband med genomförandet. Ryan och Deci beskriver att den 

största skillnaden mellan inre och yttre motivation är det egna intresset. Att aktiviteten 

upplevs som engagerande och fascinerande (Skaalvik & Skaalvik, 2015). De fyra olika 

typerna av yttre motivation delas upp i två delar: kontrollerad och autonom yttre 

motivation. Den kontrollerade yttre motivationen är då människan upplever att man inte 

har något val, utan känner tvång att utföra en handling. När en individ arbetar utefter 

rädslan för att misslyckas och slippa skam, straff eller skuldkänslor. Den autonoma yttre 

motivation bygger istället på att den enskilde uppfattar värdet i aktiviteten, att anstränga 

sig då man ser och förstår detta värde. För bästa resultat bör man försöka skapa en inre 

motivation, men även att bygga vidare på den autonoma yttre motivationen för att 

kunna uppfatta värdet i aktiviteten. Miljön man vistas i har stor betydelse för hur man 

utvecklar motivationen. I medbestämmande teorin tittar man på tre grundläggande 

psykologiska behov:  

 Behovet av autonomi eller medbestämmande, att man behöver känna att de har 

inflytande och själva kan påverka sina handlingar och beslut). 

 Behovet av kompetens, att man tror på den egna förmågan och förväntningar på att 

lyckas. 

 Behovet av tillhörighet, att man har positiva och sociala relationer. Upplevda 

känslan av att få vara respekterad, känna trygghet och tillit (Skaalvik & Skaalvik, 

2015). 

 

2.3.3 Arbetskarakteristisk teori- Herzbergs motivationsteori  

Arbetskarakteristiska teorier kännetecknas av att egenskaper i själva arbetet påverkar 

arbetstagarnas motivation och prestationer. 

Fredrick Herzberg (1923-2000) en amerikansk arbetspsykolog, samt professor i 

ledarskap och psykologi, vid Pittsburgh University. Herzberg var grundare till 

tvåfaktorsteorin inom den arbetskaraktäristiska modellen i motivationsteori (Kaufmann 

& Kaufmann, 2005). Herzbergs grund för skapandet av tvåfaktorsteorin utvecklades 

under andra världskriget då han tjänstgjorde som soldat. Han observerade att samhället 

inte blir förändrat pga. påverkan av de människor som redan är sinnessjuka utan av de 

friska människor som blir sinnessjuka (Hedegaard, 2012). Herzberg började därför ägna 

sitt liv åt att se till att friska människor skulle förbli friska. Herzberg genomförde en 

intervjustudie med hundratals arbetare och bad dem beskriva en situation som lett till 

trivsel i arbetet samt en situation som lett till vantrivseln. När studien var genomförd 

drog Herzberg slutsatsen att det fanns faktorer som många ansåg skapa trivsel och andra 

faktorer som ansågs skapa vantrivsel. Det är utifrån dessa faktorer som Herzberg har 

tagit fram sin tvåfaktorsteori med motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005). 
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Herzberg använde sig av en modell, kallad FAE-modellen. Modellen bygger på faktorer 

(F), attityd (A) och effekt (E). En kritisk händelse (faktor), leder till en reaktion 

(attityd). Denna utlöses oftast av att den kritiska händelsen tillfredsställer ett behov, 

utlöser en drivkraft hos medarbetaren eller gör att ett behov förblir otillfredsställt. Den 

psykologiska reaktion som följer får effekter för medarbetarens vidare hantering 

(Hedegaard, 2012). 

 

2.3.3.1 Faktorer 

1. Bekräftelse: Finns i både positiv och negativ form, här inkluderas beröm, 

belöningar, erkännande och acceptans. Bekräftelsen kan komma ifrån ledningen, 

andra medarbetare, en kund eller en kollega. Herzberg väljer att se skillnad på 

tillfällen då bekräftelsen lett till en direkt belöning och tillfällen som inte utdelat 

någon belöning. Bekräftelse kan resultera i löneförhöjning, befordran eller 

exempelvis verbalt beröm. Ibland kan det vara svårt att uttyda bekräftelse och 

härleda till vilken kategori den ska placeras, men här rekommenderar Herzberg att 

man får tolka respondenten ifall respondenten själv upplevt det som bekräftelse eller 

inte. 

2. Prestationer: Även prestationer präglas av positiva och negativa faktorer. Exempel 

på positiv karaktär kan vara att lösa ett problem, få en bra ide, att lyckas med en god 

affär för företaget. Den negativa kan vara av motsatta hållet.  

3. Utvecklingsmöjligheter: Här tar Herzberg upp möjligheten till att utvecklas och 

mogna. Att medarbetare får möjligheten att utvecklas inom företaget. Att lära sig 

nya saker som till exempel en ny maskin eller ny arbetsteknik. Skulle däremot 

företagsledningen fatta ett beslut som gör det omöjligt för de anställda att växa utan 

formell utbildning hämmas medarbetaren från att växa och utvecklas. 

4. Befordran: Att kunna avancera inom företaget och därmed få en annan status eller 

position på företaget.  

5. Lön: Kan också förknippas med positiva och negativa faktorer. Positivt kan 

innebära en löneförhöjning i samband med ny tjänst, bonus, löneförmåner mm. Den 

negativa faktorn kan vara de förväntningar som en medarbetare har på exempelvis 

en viss löneförhöjning eller kommande bonus som aldrig blir av. Här kan också 

innefattas en del jämförelsetal vad andra kan tjäna för att utföra ett liknande arbete 

på ett annat företag. 

6. Interpersonella relationer: Hur är stämningen och relationerna på företaget? Är 

det klasskillnad mellan chefer och medarbetare? Kännetecknas företaget av att ha en 

trygg stämning? Är chefen en god lyssnare? Är arbetsrelationen i arbetsgruppen 

god? I interpersonella relationer finner vi många bitar utav det som Herzberg 

antyder till i sina andra faktorer. 

7. Ledning: Här handlar det om bland annat chefens sätt att leda. Delegerar chefen 

ansvar, delar med sig av sina erfarenheter och sitt kunnande. Chefens attityd 

gentemot medarbetare.   

8. Ansvar: Kan omfattas av nöjda medarbetare när de får arbeta utan övervakning och 

känslan av att man kan litas på. Att kunna få fullfölja sitt arbete och utföra det med 

ett gott resultat. Det kan också handla om att få till sig ett större ansvar utan att 
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direkt få erhålla en befordran. Den negativa aspekten kan vara det missnöje som blir 

efter bristande ansvar samt ett alltför kontrollerat och övervakat arbete. 

9. Företagspolitik och administration: I den här faktorn spelar företagspolitiken in 

och hur den ska organiseras. Ger företagsledningen möjligheten till sina 

medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett utvecklande sätt. Delges företagets 

mål till alla medarbetarna. Samt vilken status har företaget i samhället. 

10. Arbetsförhållande: Här belyses framförallt arbetsmiljö och arbetsförhållande. 

Såsom; belysning, färgen på väggarna, gratis kaffe, tillgång till bastu och 

omklädningsrum, ventilation, ergonomi, stressigt, jämn arbetsfördelning och 

arbetsbelastning. 

11. Själva arbetet: I Herzbergs studier framkom av respondenterna att själva arbetet 

kunde ha en positiv eller negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen. Beroende på 

om det var kreativt, utmanande, varierande, eller om det var för svårt och inte 

ställde någon större utmaning på medarbetaren. 

12. Privata faktorer: Om medarbetaren känt någon privat betydelse på så sätt att det 

har påverkat medarbetaren till att känna arbetstillfredsställelse positiv eller negativ. 

Herzberg nämner ett exempel, att om man t.ex. blivit förflyttad till en annan 

arbetsplats på en annan ort där man inte har sin familj vilket kan påverka 

medarbetaren negativt.  

13. Status: När medarbetaren känner att statusen påverkar deras arbetstillfredsställelse, 

inte att förknippa med att bli befordrad utan enbart om medarbetaren upplever status 

i att t.ex. ha tjänstebil, egen sekreterare osv. 

14. Anställningstrygghet: Medarbetaren kan känna en viss trygghet i att ha en 

tillsvidareanställning och det kan upplevas som en otrygghet för medarbetaren att 

inte kunna vara säker på sin tjänst (Kaufmann & Kaufmann, 2014). 

Herzberg menar på att dessa 14 faktorer integrerar med varandra, påverkar och skapar 

arbetstillfredsställelse och motivation hos medarbetaren. Faktorerna som Herzberg 

förknippar med arbetstillfredsställelse benämns som motivationsfaktorer. De anses 

främja arbetstrivseln, skulle dock faktorerna saknas uppstår inte vantrivsel på arbetet. 

Medan faktorerna som benämns som hygienfaktorer kan skapa vantrivsel i den mån de 

saknas. Men faktorerna skapar heller inte trivsel om de finns till hands (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005). 
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Källa: Egenkonstruerad figur, baserad på Hedegaard (2012). 

När man ser vilka faktorer som Herzberg väljer att ta upp som hygienfaktorer kan det 

vara värt att notera att det är faktorer som stämmer överens med behov som är placerade 

längst ner i Maslows behovspyramid. Det samma gäller motivationsfaktorerna att det 

stämmer överens med de övre behoven i Maslows teori (Kaufmann & Kaufmann, 

2005). Maslow var en metateoretiker; en kombination av psykolog och filosof. Enligt 

Maslow (Kaufmann & Kaufmann, 2005) består de mänskliga behoven av följande fem 

kategorier; fysiologiska, trygghet, sociala, uppskattning och självförverkligande. 

Behoven menar Maslow på är hierarkiskt organiserade, därav kallas teorin för 

behovshierarki. Vanligtvis framställs Maslows teori i liknelsen av en pyramid där 

fysiologiska behoven återfinns i botten av pyramiden (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Hedegaard (2012) presentera delar av den kritik som uppkommit för Maslows teorier. 

Kritiken utgår från att hans tankar inte var vetenskapligt prövade och empiriskt 

underbyggda. Maslow lägger inte fram några klara modeller och teorier, utan 

presenterar tankar och reflektioner han själv varit med att grundlägga. 

Enligt Ahl (2004) menar Herzberg på att människor har behov och enligt sin teori 

begränsades behoven till dessa två kategorier, motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

Han menar också på att det bara är den ena faktorn (motivationsfaktorer) som påverkar 

arbetsprestationen, den är direkt knuten till arbetsuppgiften och själva utförandet. När 

det gäller hygienfaktorerna påverkas de inte alls av arbetsuppgifterna utan enbart av 

arbetsmiljön kring själva arbetet. Båda faktorerna måste tillfredsställas men om det bara 

är hygienfaktorerna som tillfredsställs är man oftast bara nöjd för ett tag. 

Hygienfaktorerna är knutna till människans djuriska natur och det är faktorer som hela 

tiden måste fyllas på för att vi ska känna att vi utvecklas. En människa måste känna att 

hon har kontrollen och själv kan kontrollera situationen. Att få känna utmaningar och 

känna att behov uppfylls. Är tankespår som känns tydligt igen av både Maslows och 

Herzberg teorier (Ahl, 2004). 
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2.3.3.2 Attityder 

Attityder och arbetstillfredsställelse handlar om subjektiva erfarenheter. I Herzbergs 

FAE-modell motiverar respondenterna varför de under perioder upplevt låg respektive 

hög arbetstillfredsställelse. Undersökningarna visade att ofta är medarbetarens attityd 

kopplat till det behov som medarbetaren upplever har uppfyllts eller inte under en viss 

period. Attityden är även en känsla av bekräftelse av medarbetaren. De variabler som 

framträder under kategorin för attityder, inkluderar känslan för medarbetaren. 

 Känslan av bekräftelse. 

 Känslan att ha presterat. 

 Känslan av möjligheter respektive hinder för att utvecklas och mogna. 

 Känslan av ansvar, av brist på ansvar eller av att ha mindre ansvar. 

 Gruppkänsla, känsla av gemenskap respektive isolering. 

 Känslan av intresse eller bristande intresse för att utföra arbetet. 

 Känslan av ökad respektive minskad status. 

 Känslan av ökad respektive minskad arbetstrygghet. 

 Känslan av stolthet, otillräcklighet eller skuld. 

 Känslor kring lönen (Hedegaard, 2012, s.134). 

I ovanstående lista ser man delar av de faktorer, som återfanns i Herzbergs tidigare 

nämnda lista över motivations- och hygienfaktorer. Listan över faktorer behandlar 

objektiva händelser, medans attitydlistan behandlar medarbetarnas subjektiva känslor. 

Dessa känslor framträder efter kritiska eller avgörande händelser, som är kopplade till 

listan över faktorerna. Det innebär att faktorer som påverkar tillhör första nivån av 

motivation och attityderna den andra. Exempelvis innebär det att en medarbetare som 

får bättre position på sitt arbete, kan leda till ökad arbetstillfredsställelse för att 

medarbetaren får mer i lön (Hedegaard, 2012). 

 

2.3.3.3 Effekter 

Effekterna blir de konsekvenser som faktorerna har på medarbetarnas beteende, till 

följd av förändring i deras attityder. Hedegaard (2012) hänvisar till att Herzberg skiljer 

mellan fem olika former av effekter. 

1. Effekten på prestation. 

Denna bryts i sin tur ner i tre olika former, där varje form har både en positiv 

och en negativ variant.  

 Generella förändringar av kvalitet eller output. 

 Specifika förändringar i kvaliteten på det utförda arbetet. 

 Specifika förändringar av output eller förändringar i arbetstakt. 
 

2. Effekten på personalomsättning. 
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De positiva och negativa formerna av denna punkt är beroende av anledningen 

till personalomsättningen. En positiv variant kan vara att medarbetaren inte 

säger upp sig då man är nöjd och motiverad, eller bara tillfreds med 

arbetstillvaron. Den negativa effekten sker då medarbetaren både funderar på 

eller faktiskt säger upp sig från företaget. 
  

3. Effekten på medarbetarens hälsa. 

Herzberg menar att detta är nyckeln till det förebyggande arbetet för 

medarbetarnas hälsa. De negativa effekterna som kan uppkomma kan vara 

sömnlöshet, psykosomatiska symtom, stress, ångest, nervositet, huvudvärk mm. 

Den positiva effekten är när man upplever förändringar i dessa förhållanden. 
 

4. Effekten på interpersonella relationer. 

Förändringar av relationer till människor, både inom och utanför arbetsplatsen. 

En människa kan uppleva att en relation till en annan människa till följd av en 

ökad arbetstillfredsställelse. Under perioder av missnöje på sitt arbete, kan det 

ha en negativ effekt på relationer. 
 

5. Effekten på medarbetarens attityd till arbetet. 

Dessa effekter framträder till följd av förändringar i arbetstillfredsställelsen. 

Kan vara förknippade till förändrad attityd gentemot företaget, professionen 

medarbetaren har eller attityd till den närmsta chefen.  
 

Ahl (2004) framhåller även kritik på delar av Herzbergs studier. Författaren menar att 

Herzberg hade en ensidig och individualistisk människosyn. Då Herzberg i några av 

sina undersökningar menar på att människorna inte betedde sig enligt hans modell, de 

hade upplevt arbetstillfredsställelse genom sociala relationer. Herzbergs förklarade 

fenomenet med att antingen var de omogna eller så var de kvinnor. Hans modell menar 

också på att arbetet måste kännas meningsfullt att utföra. Men exempelvis inom 

monotona arbeten kan det vara hygienfaktorerna som gör arbetet meningsfullt.  

Hedegaard (2012) är kritisk till Herzbergs metod på främst två punkter. Författaren 

anser att möjligheten att placera in sina känslor för arbetet och utifrån detta välja ut 

ytterligheter förutsätter att respondenterna har denna mentala förutsättning. Att 

undersöka motivation och de processer som påverkar, är komplext då det ofta handlar 

om omedvetna processer hos individen. Därför krävs det att respondenterna minst 

besitter kunskap i reflektion. Den andra punkten var att Herzberg medvetet valde ut de 

individer från yrkes- & personalgrupper, som Hedegaard anser har enklare att kunna 

motsvara de krav som metoden kräver. Vi finner Herzbergs motivationsteori intressant 

då han tar upp många faktorer som kan påverka individens motivation. Dessa faktorer 

upplever vi inte ändrar betydelse över tid, utan kommer fortsätta att vara aktuella. De 

båda huvudgrupperna; motivations- & hygienfaktorerna, ger en bred grund att utgå 

ifrån. Svaren kommer att kategoriseras utifrån teorin och inriktas på om medarbetarna 

på företaget upplever motivations- eller hygienfaktorer som mest viktiga för dem.  
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2.3.4 Lärande och utveckling 

Enligt Granberg (2014) började man använda definitionen kompetensutveckling först 

under 1980-talet. Det motsvarar det engelska begreppet human resource development 

(HRD). Ett problem som uppstår med definitionen kompetens och kompetensutveckling 

är att det innehåller en viss positiv laddning. Vilket kan medföra att många arbetsgivare, 

politiker, centrala myndigheter osv. använder ordet för att exempelvis förstärka en 

rapport eller ett förslag för att få en positiv klang i sina budskap. Vilket skulle kunna 

leda till en förvirring om innebörden av vad definitionen kompetens och 

kompetensutveckling är. Ellström (1992) formulerar sin syn på kompetens: ”Med 

kompetens avses en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 

situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller 

andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om 

möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet 

erbjuder” (Ellström, 1992, s.21). 

  

Illeris (2001) beskriver kompetensutvecklingen som en fortsättning av en förutsatt 

definition av kompetens. Denna beskriver han som hur en person, organisation eller 

nation kan hantera en oförutsägbar situation. Förmågan att ha ett adekvat och öppet 

förhållningssätt till nya händelser är det som avgör vilka förutsättningar man får för att 

klara vidare krav. ”Kompetens är ett begrepp som integrerar allt som krävs för att klara 

av en viss situation eller ett visst sammanhang” (Illeris 2001, s.160). 

Även annan litteratur beskriver den kompetens individen utvecklar som en koppling 

mellan dennes handlingar, samt reflektion över både handlingarna och dess utfall. 

Kompetensen blir ett resultat av läroprocessen och utgörs av individens “potentiella 

handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller arbete” (Tedenljung, 

2008, s.36). Kompetensen är då både teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter, som 

kan utvecklas genom det vardagliga informella lärandet likväl som formell utbildning.  

 

Wolvén (2000) tar upp den individuella kompetensen, uppdelade i fyra olika kategorier:  

 Psykomotoriska faktorer; är de olika faktorer av perceptuella och manuella 

färdigheter exempelvis, handlag och fingerfärdighet. 

 Kognitiva faktorer; olika typer av kunskaper och intellektuella färdigheter så 

som förmågan att lösa problem och fatta beslut. 

 Personlighetsfaktorer; är exempelvis självförtroende och självuppfattning. 

 Sociala faktorer; Är olika sociala färdigheter, samarbetsförmåga, 

ledarskapsförmåga och kommunikationsförmåga. 

 

Alla typer av kompetenshöjning individuell eller organisatorisk baseras på en 

inlärningsprocess såväl vardaglig som informell. När det gäller den individuella 

inlärningen finns det några enkla grundprinciper som underlättar i inlärningen. 

Uppmärksamhet som syftar till att individen är intresserad, nyfiken och motiverad till 

att lära sig nått nytt. Granberg (2014) anser att kompetensutveckling har en stor 

påverkan på det svenska arbetslivet och kan ofta vara betydelse för arbetslivets 

förnyelse, flexibilitet och produktivitet. Lärandet i arbetslivet kan delas upp på formellt 

och informellt lärande vilket ofta är erfarenhetsbaserat. Det formella lärandet sker inte 

enbart i skolbänken, utan kan också ske genom ett föreskrivet innehåll, eller ett 

organiserat utbildningstillfälle, i närvaro av en utbildare, belöning i form av ett intyg 
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eller specificerande lärandemål. Lärande som är formell, det vill säga planerat lärande 

inom ramen av kompetensutvecklande mål eller utbildningsmål är så marginell av ens 

lärande. Tid som man därutöver lär sig saker under vaken tid är en mycket stor och 

viktig del av livet.  Kompetens bestäms av ett samspel mellan kunskaper, vilja och 

tillfälle (Granberg, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar samspelet mellan kompetens, kunskap, vilja och tillfälle (Egenkonstruerad 

figur. Baserad på Granberg, 2014).  

Många arbetsgivare resonerar kring kompetensutveckling genom att låta medarbetare gå 

på olika utbildningar och utveckla sig. På så sätt gör man medarbetaren mer kompetent 

för nya uppgifter. När kurserna och utbildningarna är avklarade får medarbetaren större 

ansvar och befogenheter i företaget. Granberg menar dock på att det vore bättre att man 

gjorde tvärtom och gav medarbetaren större ansvar först vilket sedan leder till att 

medarbetaren identifierar och tolkar de nya uppgifterna och skaffar sig den kunskapen 

som anses behövas eller som saknas för att klara av de nya arbetsuppgifterna (Granberg, 

2014). 

 

Angelöw (2002) menar på att kompetensutveckling för såväl chefer som medarbetare är 

en viktig framgångsfaktor för att skapa friskare arbetsplatser. Det innebär att i olika 

former av lärande att tillåta och uppmuntra sina anställda att använda sin kompetens. 

Det är viktigt att arbetsgivaren ser sina medarbetare som viktig resurs och del av 

organisationens utveckling och framgång. Med begreppet kompetensutveckling behöver 

man inte enbart tänka att det handlar om kurser och traditionella utbildningar, utan det 

är viktigt att förstå att olika individer lär sig olika och utifrån den insikten skapa olika 

former av utvecklingsmöjligheter både för chefen och för medarbetaren. I studien väljer 

vi att undersöka medarbetarnas egna upplevelser kring kompetensutveckling. Vi 

kommer att använda Illeris definition av kompetensutveckling som grund, men utgår 

även från Granbergs samspelsprocess för att se koppling mellan kompetens, vilja, 

tillfälle och kunskap.  
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3. Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att undersöka vad medarbetarna på det valda företaget 

upplever som de viktigaste motivationsfaktorerna i sitt arbete. Studien fokuserar även 

på deras upplevelse av kompetensutveckling och vad som påverkar detta. Utifrån syftet 

ställer vi oss följande frågor att besvara:  

 Vilka faktorer uppfattar medarbetarna har störst betydelse för deras motivation? 

 Hur upplever och påverkar medarbetarna sin egen kompetensutveckling? 

 

4. METOD 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

I nedan avsnitt kommer studiens metodologiska och etiska utgångspunkter att 

presenteras. Avsnittet kommer även innehålla redogörelse gällande urval, etik, 

instrument, insamling/transkribering och analys. Vid insamlingen av den empiriska 

datan, användes intervjuer som metod. Intresset för människors upplevelse och 

möjligheten till att få uttömmande svar gjorde att valet föll på intervjuer som 

insamlingsmetod. 

4.1.1 Kvalitativ metod 

Enligt Bryman (2011) ligger respondenternas perspektiv i fokus inom den kvalitativa 

studien. Kvalitativa studier fokuserar på ord istället för kvantifiering av data. Författaren 

menar att forskare utifrån en kvalitativ ansats försöker komma så nära 

intervjupersonerna som möjligt. Tonvikten ligger i vad respondenterna uppfattar som 

viktigast och är av betydelse, vilket blir utgångspunkten för undersökningen (Bryman, 

2011).  

För att kunna ge en generaliserande bild från medarbetarna, krävdes att vi samlade in en 

större mängd data från de sju anställda på företaget. Studien fokuserar på en kvalitativ 

forskningsmetod, för att kunna få ta del av de enskilda medarbetarnas uppfattningar och 

upplevelser. Samtalsmetod innebär att samtala i form av frågor och få svar på frågor. I 

ett intervjusamtal ställer forskaren frågor och lyssnar till det som människor berättar om 

sin upplevda värld (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Studien syftade till att få en djupare förståelse av hur medarbetarna upplevde faktorer, 

som de ansåg hade betydelse för den egna motivationen. Upplevde de motivationen på 

ett liknande sätt eller skiljde det sig mellan medarbetarna? Vårt insamlade material gav 

ett nuläge från företaget och en objektiv bild på hur de uppfattade motivation.  

Enligt Bryman (2011) täcker begreppet semi-strukturerad in många exempel på 

intervjuer. Intervjuaren har en uppsättning frågor som hen förväntas finna svar på. 

Frågornas ordningsföljd kan variera och det finns ett visst utrymme för 

uppföljningsfrågor. Intervjuguide konstruerades ifrån en semistrukturerad modell. 

Intervjun skulle upplevas som fri och avslappnad. Studien behövde tyngdpunkt från 

valda begrepp motivation, lärande och kompetensutveckling. Intervjufrågorna utgick 

från inre/yttre motivation (Skaalvik & Skaalvik, 2015), samt Herzbergs begrepp 

motivation- och hygienfaktorer (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Inom lärande och 
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kompetensutveckling valdes Ellströms (1992) begrepp gällande kompetens, Illeris 

(2007) definition om lärande, samt Granberg (2014) modell om samspelet mellan 

kompetens, kunskap, vilja och tillfälle. 

4.2 Planering och genomförande 

4.2.1 Urval  

Vid valet av respondenter till studien gjordes både ett bekvämlighets- samt ett 

målinriktat urval. Bryman (2011) betonar att tillgänglighet är den främsta faktorn vid 

bekvämlighetsurvalet. Problemet med ett bekvämlighetsurval är att det inte ger ett 

generaliserande resultat, men studien som genomfördes var av intresse då våra 

respondenter skull symbolisera upplevelser som kan uppstå på mindre företag. Det 

målinriktade urvalet grundades i att studien valt ut verksamheten som vi trodde kan 

svara på våra forskningsfrågor. Respondenter bestod av hela personalstyrkan. De hade 

olika befattningar och även arbetat olika länge på det valda företaget. Syftet med att 

intervjua samtliga medarbetare på företaget var för att se om upplevelserna hos dem var 

av olika dignitet, trots att de har gemensam vision och  företagsmål.     

4.2.2 Etik 

För att få förståelse kring vikten av det etiska perspektivet i samband med kvalitativ 

intervjuforskning, har vi tagit stöd i Kvale & Brinkmanns (2014) punkter gällande 

etiska ställningstaganden.  

 Tematisering, överväg syftet med undersökningen noggrant.  

 Planering, få samtycken till att utföra undersökningen, säkra konfidentialiteten. 

 Intervjusituationen, överväg vilka personliga konsekvenser som kan uppstå 

under intervjun.   

 Utskrift, säkra intervjupersonernas konfidentiellt, samt vara lojal mot 

respondenternas muntliga uttalande. 

 Analys, hur djupt kan intervjuerna analyseras och om intervjupersonerna ska ha 

inflytande över hur deras uttalande tolkas.  

 Verifiering, Det är forskarens skyldighet att presentera kunskap som är säkrad så 

långt det är möjligt.  

 Rapportering, Återigen tas konfidentiellt upp som en av de viktigaste aspekterna 

när man ska avlägga det man kommit fram till i sin studie. Det är även viktigt att 

tänka igenom vad det kan betyda för respondenterna samt den gruppen som de 

tillhör  (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Kvale & Brinkmann (2014) har betonat vikten av intervjuetik och uppmärksammar om 

att informera om samtycke. Den intervjuande bör grundligen informera respondenten 

om studien syfte och intervjuns upplägg. Den genomförda studien riktades till alla de 

anställda på det valda företaget, inklusive chefen. Kontakten togs med chefen, som tog 

del av vårt missiv (se sidan 34) och gav sitt godkännande. Då företaget är mindre var 

det viktigt att medarbetarna som deltog i intervjun kände sig jämbördiga och att de 

deltog för att de hade en egen vilja till detta. Företagets storlek gjorde det även extra 

viktigt att insamlad data behandlades konfidentiellt med hänsyn till det etiska 

perspektivet. Vi gjorde vårt yttersta för att inte röja data som ansågs kunde vara skadlig 

för den enskilda individen, eller för företaget. I studien har citat använts, som inte har 
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upplevts vara av karaktäristiskt uttryck för den enskilde medarbetaren. Utgångsläget var 

att studera medarbetare inom ett mindre företag, istället för andra faktorer såsom kön 

och ålder. Respondenterna blev väl informerade om konfidentialiteten i studien och att 

de fick avbryta intervjun om de önskade. Enligt Kvale & Brinkmann  (2014) innebär 

konfidentialiteten en privat hantering av personliga uppgifter, som på något sätt kan 

avslöja eller koppla respondenternas identitet. Datum som passade in för företaget 

bokades in. Önskemålet var att alla respondenter skulle kunna vara tillgängliga för 

intervju samma dag. Främst för att vi båda skulle kunna närvara och utföra intervjuerna 

tillsammans. Vetenskapsrådets rekommendationer gällande etiska regler och riktning 

för forskning, har varit till grund  för denna studie (Vetenskapsrådet: Informerat 

samtycke, 2016).  

4.2.3 Instrument 

Bryman (2011) menar att forskare i en semistrukturerad intervju bör ha listat specifika 

teman som ska behandlas i en intervjuguide. Frågorna bör utformas, så de inte är 

ledande för respondenterna. Vår intervjuguide utformades för att kategorisera svaren 

utifrån; motivation, lärande och kompetensutveckling. Följdfrågor anpassades för att ge 

möjlighet till fortsatt fördjupning. Bryman (2011) beskriver olika frågekategorier som 

kan ofta förekommer i intervjuer. Intervjuerna påbörjades med inledande frågor, för att 

respondenterna kunna berätta fritt runt sin arbetssituation och arbetsuppgifter. 

Intervjuguiden (se sidan 35) innehöll även frågor som hade specificerande frågor i syfte 

att undersöka om hur respondenten upplevt en särskild händelse.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av två mobiltelefoner. För att säkra batteritiden, 

kopplades en extern batterikälla in. Att utsättas för risken att bli störd av påminnelser, 

samtal eller sms hade inte gett ett bra intryck för intervjusituationen. Telefonerna 

placerades därför i flygplansläge. Valet att använda två mobiltelefoner beslöts för att 

säkra upp, om något oförutsett fel skulle inträffa med ett av våra inspelningsinstrument. 

Valet att spela in intervjuerna gjordes för att ha möjligheten att vara fullt koncentrerade 

på respondenten och situationen.  Detta gav oss också möjligheten att försöka tolka 

deras kroppsuttryck och att få en så naturlig intervju som möjligt. Bryman (2011) menar 

att den som intervjuar ska vara uppmärksam och följa upp intressanta svar som 

framkommer. Författaren uppger att det är en fördel att spela in intervjuerna, för att 

möjliggöra större riktad uppmärksamhet åt respondenterna.  

4.2.4 Insamling/transkribering 

Bryman (2011) menar att vissa individer kan uppleva oro av att se en mikrofon framför 

sig. Detta kan bidra till att intervjuerna inte blir så givande som förväntat. För att 

undvika detta scenario skapades en lättsam miljö, där mobiltelefonerna inte placerades 

framför respondenterna under inspelningen. Att respondenterna skulle känna sig 

avslappnade och få intervjun till att bli naturlig, ansågs vara en viktig del intervjun. 

Inspelningen gav oss också möjligheten att kunna transkribera och analysera materialet 

på ett smidigt sätt. Respondenterna informerades om att inspelningen endast är avsedd 

för vår vetenskapliga undersökning.  

Efter intervjuerna genomförts, säkrades att båda författarna hade samtliga inspelningar 

med sig. Empirin transkriberades, genom att spela upp intervjuerna från telefonen 

samtidigt som de inkomna svaren skrevs ner i ett Word-dokument. De genomförda 
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intervjuerna delades upp likvärdigt emellan oss inför transkribering. Efter genomförd 

transkribering av en intervju, byttes materialet med varandra för att säkra upp att 

likvärdig kodning och sammanställning av svaren gjorts.  

4.2.5 Analys 

Då människor ser och tolkar världen utifrån egen tolkningshorisont, bygger vi upp olika 

för-förståelser (Kvale & Brinkmann 2014). Vi är forskare med olika bakgrunder och 

erfarenheter och medvetna om att materialet kunde tolkas olika beroende på vem av oss 

som analyserade. Därför säkerhetsställdes analysen genom att var och en läste igenom 

materialet på egen hand och därefter diskuterades hur materialet uppfattats. Enligt 

Bryman (2011) är tematisk analys det vanligaste sättet för att analysera kvalitativ data. 

Metoden används enligt författaren för att söka efter återkommande mönster, som 

identifierats i transkribering. Efter transkribering av materialet, strukturerades empirin 

upp i två delar. Uppdelningen var utifrån de två forskningsfrågor som formulerats för 

studien. För att förenkla identifieringen av teman skrevs vårt material ut och klipptes 

upp för att kategorisera svaren. För att kunna identifiera om någon respondent hade 

avvikande svar inom de olika kategorierna, användes olika färgsättningar för den 

enskilde respondenten. Analysen av undersökningen utgick ifrån inre/yttre motivation 

(Skaalvik & Skaalvik, 2015), samt Herzbergs begrepp motivation- och hygienfaktorer 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Inom kompetensutveckling valdes Ellströms (1992) 

begrepp gällande kompetens, Illeris (2007) definition om lärande, samt Granberg (2014) 

modell om samspelet mellan kompetens, kunskap, vilja och tillfälle. 

Bryman (2011) beskriver reliabilitet med att resultaten av en studie ska bli detsamma 

även om den återupprepas av annan forskare. Vid kvalitativ forskning är det svårt att 

återupprepa ett resultat, då forskningen bygger på subjektiva upplevelser som kan 

förändras över tid. Syftet med vår studie var att undersöka vad medarbetarna upplever 

som viktigaste motivationsfaktorer i sitt arbete, samt hur de upplever sin egen 

kompetensutveckling och hur de kan påverka denna. Detta fenomen kan förändras över 

tid och för att stärka reliabiliteten byttes transkriberingsmaterialet med varandra, för att 

säkra likvärdig tolkning (Bryman, 2011).  

Validitet innebär att det som avses undersökas är det som faktiskt undersöks. Hög 

validitet förutsätter hög reliabilitet. Validitet står för giltighet. Validiteten kan 

undersökas med hjälp av olika indikatorer som utgörs av frågor. Pekar alla indikatorer 

åt samma håll anses validiteten vara hög.  Kvalitativ metod handlar om att ta del av 

människors subjektiva upplevelser, därför var det svårt att nå en hög validitet (Bryman, 

2011). 

5. RESULTAT 

Syftet med vår studie är att studera vilka faktorer medarbetarna upplever har störst 

betydelse för deras motivation. Samt hur de upplever sin kompetensutveckling på 

företaget. I resultatdelen kommer det att redovisas svar på våra två inledande 

frågeställningar och det empiriska materialet under två rubriker; motivation och 

lärande/kompetensutveckling. Under rubriken motivation, kategoriseras svaren under 

inre/yttre motivation (Skaalvik & Skaalvik, 2015), samt Herzbergs begrepp motivation- 

och hygienfaktorer (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Temat 

lärande/kompetensutveckling utgår från Ellströms (1992) begrepp gällande kompetens, 
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Illeris (2007) definition om lärande, samt Granberg (2014) modell om samspelet mellan 

kompetens, kunskap, vilja och tillfälle. 

 

Företaget har varit ett aktiebolag sedan 2004. Under åren som följde förändrades 

verksamheten, men har sedan 2011 behållit sin nuvarande form och ledning. 

Verksamheten består av sju medarbetare, varav en är kvinna. Företaget har en stor 

spridning i åldrarna och det finns ingen ålderskategori som är dominant. Den senast 

rekryterade medarbetaren har varit anställd uppskattningsvis under två månader. För 

övriga medarbetare varierar anställningstid från två år och uppåt. Tidigare bakgrund och 

erfarenhet är varierande; direkt från skolan, längre högskoleutbildning eller lång 

arbetslivserfarenhet. Personalomsättningen är låg och förändringarna som skett under 

åren har främst bestått av att öka upp personalgruppen. Rekryteringen till företaget sker 

genom ”headhunting” eller slumpmässiga kontakter. Alla medarbetare har haft olika 

vägar in i företaget och annonsering via jobbsajter har inte varit den vanligaste 

rekryteringsmetoden.      

5.1 Motivation 

5.1.1 Inre och yttre motivation 

Respondenterna upplever att motivation är en viktig del av arbetet. Analysen av våra 

inkommande svar visar att de flesta upplever en övervägande inre motivation. Den inre 

motivationen präglas av att respondenterna upplevde arbetet roligt och tillfredsställande. 

Den inre motivationen bidrar till kompetens, känslan av att man klarar av sitt arbete. 

Frågan om vad som motiverar den enskildes till att vilja stanna kvar på företaget gav 

svaren: 

Det är väl att man sett utvecklingsmöjligheter och man får chansen till att 

växa, att det händer saker hela tiden och att det går bra för företaget. Vi 

är ju rätt ensamma om vår bransch. 
 

Det är väl att det är fritt och självständigt. Det tycker jag, det värderar jag 

högt. 

Intervjuerna tyder på att den yttre kontrollerade motivationen inte infinner sig på 

företaget. Flera av respondenterna berörde detta i svaren, trots att detta inte var en direkt 

frågeställning. 

Det är ingen som hänger över axeln på en och kollar så man gör sina 

grejer. Det tycker jag ska vara en självklarhet att man litar så pass på 

sina anställda så man inte ska behöva göra det. 
 

Vi har frihet under ansvar. Ingen som mäter minuterna. 

Den yttre autonoma motivationen bygger istället på förståelsen att klara företagets 

leveransprecision och kvalitets uppfyllelse. Respondenterna upplever likt ovan 

redogörelse, att de har inflytande och kan själva påverka sina beslut och styr sitt eget 

arbetsupplägg. Stort fokus ligger på den egna individens ansvar, men support går att få 

både från ledning samt övriga kollegor. Respondenterna upplevs vara motiverade att 

hantera sina egna färdigheter. Där det egna intresset gör ett stort avtryck under våra 
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intervjuer och deras engagemang att vara tillgängliga under perioder med större 

arbetsbelastning.  

Ringer det en kund hit en fredag kväll och säger att det är haveri, är det 

aldrig några problem. Ingen skulle säga nej, utan vi bara löser det! Om 

det så är mitt i natten. 

När du börjar från 0 med någonting så vet inte mycket om saker och ting. 

Under resans gång så lär man sig när det uppstår problem.  Ledningen 

har stöttat mig mycket och man har alltid kunnat vända sig för support. 

Alla arbetsområden har individuella arbetsuppgifter. Därför har det varit viktigt med 

gemensamma möten för att skapa sociala tillhörigheter och en gemensam plattform. Det 

finns möjlighet till gemensamma raster men att det är individuellt hur man vill använda 

dessa tillfällen. 

Så det är ju också fördelen med att man inte ingår i ett arbetslag, tycker 

jag. För det är ju så att ingår du i ett arbetslag, då måste man liksom vara 

så bunden till de här andra. Men, här just att man har den friheten och 

flexibiliteten. 

Eftersom företagit vuxit har vi fått behov av att ha våra måndagsmöten, 

 där kan vi gemensamt gå igenom planeringen och stämma av läget. 

Måndagsmötena är en centralknutpunkt för oss, det blir genomgång, 

planering, ibland tar vi även upp kundernas feedback. Det blir en känsla 

av delaktighet. 

När de står inför problem de inte kan lösa, söker de aktivt efter information på egen 

hand med hjälp av kollegor och leverantörer av maskinerna. Finner man ingen lösning 

är man inte främmande för att testa sig fram för att finna nya lösningar.  

Jag har inga problem med nya saker, man måste alltid vara öppen för att 

lära sig nytt. 

När jag inte vet hur jag ska göra grejar jag och pillar lite själv på 

maskinen och försöker. Det är sällan jag läser manualerna. Man får 

försöka testa och experimentera sig fram lite. 

5.1.2 Herzbergs teori 

Det empiriska underlaget visar på en övervägande del att hygienfaktorerna är de 

faktorer som har störst påverkan för deras arbete. Hygienfaktorerna påverkas av 

arbetsmiljön kring själva arbetet, som medarbetarna behöver för att de ska känna att de 

utvecklas. 

 Faktorerna som ingår är: 

 Arbetsförhållande. 

 Lön. 

 Status. 

 Anställningstrygghet. 

 Privata faktorer. 

 Företagspolitik.  

 Ledning. 

 Interpersonella relationer.  
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 Utvecklingsmöjligheter.   

 

Hygienfaktorer: 
Företaget är beläget centralt på en mindre ort med stora moderna fabrikslokaler. Med 

nära möjlighet till att besöka både kontorsdelen i företaget samt den gemensamma 

matsalen. Medarbetarna har nära tillgång till varandra. Det erbjuds gemensamma 

möjligheten till fikaraster samt lunch. En av arbetsplatserna skapar en bullrig miljö, där 

medarbetaren vid stationen samt övriga kringliggande arbetsplatser utsätts för större 

påfrestning. Likt tidigare nämnt så varierar arbetsbelastningen utefter inkommande 

ordrar. Företaget erbjuder de anställda årlig bonus, utefter positiva verksamhetsresultat. 
 

Motivation är väl som för alla när det gäller jobb, de flesta motiveras nog 

mest av lönen fast att alla inte säger det. Sen vill man ju ha kul också så 

att man trivs. 
 

Det måste vara något som driver en i alla fall. Nån belöning, eller att man 

tycker det är kul. 
 

Det som motiverar mig är ju att få ihop till det dagliga vid sidan om 

jobbet. 

 

 Då företaget i sig är ensamma på marknaden har deras tjänster hög status inom 

verksamhetssektorer. Detta är den kopplingen vi ser till de faktorer som påverkar status 

av arbetet. Personalomsättningen är väldigt låg. Företaget har stått inför en ökad  

beläggningsvolym som krävt nyrekrytering. Detta är den enda påverkan man haft 

gällande personalomsättning. Nya medarbetare erbjuds en provanställning på 6 

månader, därefter tillämpas tillsvidareanställning på företaget. Kollektivavtal finns på 

företaget och anställningstryggheten är en stor faktor för medarbetarnas upplevelse av 

trygghet. Respondenterna påtalar att de inte är osäkra på sin anställning, då de är 

medvetna om att så länge det finns kunder på marknaden och de kan hantera sina 

arbetsuppgifter är de trygga i sin anställning. Företaget får ibland in ordrar, som kräver 

att medarbetarna behöver befinna sig på en placering ute hos kunden. De tillfällen som 

togs upp var inom närliggande områden. Detta har inte skapat problem och ingen 

uppger att de har påtvingats annan placering mot sin egen vilja. Detta har även upplevts 

vara en möjlighet att få mer inblick av sina kunders önskemål och förväntningar på 

deras leverans. Företaget håller gemensamma måndagsmöten där man går igenom 

resultat samt kommande uppdrag. Ledningen har även upprättat en ”förbättringsdag” 

två gånger om året, där man kan ventilera potentiella förbättringsmöjligheter. Detta 

skapar en möjlighet att åstadkomma engagemang och ta tillvara på samtliga 

medarbetares input och förslag. Flertalet respondenter omnämner denna nya satsning, 

som energigivande och att det bidrog till gemenskap. De är medvetna om samtligas 

bidrag till de gemensamma målen trots alla inte är med och påverkar i hela kedjan. 

 

Då vi en gång om året har en förbättringsdag så flyr vi fältet. Där sätter 

vi oss ner och går igenom allting, den räcker nästan inte till den dagen. 

Där går vi igenom arbetsuppgifter, hur flödet fungerar mellan dig och 

mig. Det sättet fungerar bra för oss att jobba med det. Vi försöker stämma 

av två gånger om året genom en förbättringsdag och en uppföljningsdag. 
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 Nu vet vi hur vi ska prioritera och förut kunde alla springa runt och yra,

 så det förenklar att vi har dom det blir tydligt. En klar förbättring. 

  

 Ledningen delar ut flertalet av kundförfrågningarna till de olika verksamhetsområdena 

och på så vis delegeras också arbetsuppgifterna. Företaget upplevs hålla en god 

stämning. En del medarbetare har en närmre relation till varandra beroende på deras 

verksamhetsområden. Man har tidigare gjort speciella utflykter och gemensamma 

aktiviteter, för att ytterligare hålla samman gruppen. I detta omnämns utflykter såsom 

Liseberg och utflykt till ”Formel 1 bana”. 

  

Motivationsfaktorer 

Motivationsfaktorer anses främja arbetstrivsel, men en avsaknad uppges inte skapa 

vantrivsel på arbetet.  

 Motivationsfaktorer är följande: 

 Själva arbetet. 

 Ansvar. 

 Bekräftelse. 

 Prestation. 

 Befordran. 

 

Flertalet av respondenterna anser att själva arbetet, kan vara varierande, men även vara 

ensidigt. Nya ordrar kan innebära att de ställas inför utmaningar såsom nytt material 

eller nya programmeringar. Detta bidrar till att de får utvecklas i sitt arbete med 

förmågan att lösa problem. Möjlighet ges därmed att fundera ut andra tankesätt att finna 

lösningar på olika nya uppkomna situationer.  

 

Det som stimulerar mig är nog det här med att kunna få mer gjort på 

kortare tid och finna nya lösningar. Krabbar däremot något så tar det min 

energi. 
 

Jag gillar problemlösningar, jag vågar ge mig på sånt som ingen annan 

testat förut.  
 

Jag lär mig mest när jag får utföra saker praktiskt.  

 

Ibland kan felsökningsprocessen skapa stora utmaningar då verken support eller 

manualer är på svenska. Detta upplevs ibland skapa en frustration, då det kan bli 

tidskrävande innan man hittar rätt lösning. Medarbetarna är alla eniga om att frihet 

under ansvar genomsyrar deras verksamhet.  
  

 Jag sköter mitt och kan själv bestämma hur och när jag vill göra det. 
  

 Vi jobbar mycket självständigt och ledningen skapar broar emellan oss. 
  

 Man kan sammanfatta vårt arbete med frihet under ansvar. Ledningen ger  

 oss stor flexibilitet. 
 

De får möjlighet att växa då de ständigt får använda sig av egen erfarenhet för att lösa 

uppgifterna. Varje medarbetare ansvarar för var sitt verksamhetsområde och blir därmed 

företagets specialister inom detta. Upplevelsen att bli övervakad i sitt arbete är 
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obefintlig. Respondenterna svarar att de vet vad som förväntas av dem och att de ska 

kunna fullfölja sitt arbete med gott resultat, utan att bli övervakad. Feedback och 

återkoppling till medarbetarna kommer från olika plan: kunder, ledning och 

måndagsmöten. En del av verksamhetsområdena har direktkontakt med kunderna, där 

de får sin respons. Genom andra områden går detta genom ledningen. Känslan som 

några respondenter uttrycker är att man vill bli bekräftad och den stora energin som 

erhålls när detta ges är att man erhåller motivation, en drivkraft.  
  

 Jag skulle önska att få återkoppling på det jag gjort är bra. 
  

 Har aldrig fått några klagomål, men beröm hör man inte ofta i arbetslivet. 
  

Ledningens support vill jag ha så man känner att man får stöd i arbetet. 

Och det vet jag att jag har här. 

 

Kulturen präglas av att man vill hitta nya lösningar för att effektivisera och utveckla 

produktionen. Man ansvarar för sin egen deadline som är knuten till inkommande order. 

Kunden ligger i fokus och medvetenheten att uppfylla kundens krav är väldigt påtaglig. 
  

Man vill uppnå bästa kvalité på jobbet man genomför, då trivs jag på 

jobbet. 
 

När det gäller befordran som Herzberg även nämner som en motivationsfaktor, fick vi 

aldrig den känslan av våra respondenter att detta var något som de egentligen strävade 

efter i sin utveckling. Däremot var de överens om vad som krävs för att trivas på 

företaget. 

Man ska ha ett eget driv. Det är oerhört viktigt. Och att man ska vara 

väldigt mycket självgående. Med allt vad det innebär. Det är ju mycket det 

här med kundkontakt och den biten. Sen är det ju allt som rör kvalitet, 

pålitlighet det är ju en viktig parameter. 
 

Man behöver vara lite envis och ha lite vilja av att lära sig. Det är väl det 

viktigaste. Tycker jag. Sen får man väl vara lite kreativ med. Det beror på, 

jag vet inte hur de andra stationerna har det som sagt. Lite kreativitet 

skadar väl aldrig, oavsett jobb. 

 

5.2 Lärande och kompetensutveckling 

När vi ser till lärandet på företaget väljer vi först att studera samspelsprocessen. Inom 

samspelsprocessen utgör individen och omvärlden huvudfaktorerna som påverkar 

varandra. Omvärlden utgörs av nya uppdrag, maskiner, tekniker och efterfrågan på nya 

tjänster. Vår analys efter intervjuerna är medarbetarnas definition på begreppet 

kompetensutveckling att “de lär sig nya saker”.  
  

Att man utvecklas som människa.  
 

Att man ska utveckla sina kompetenser. Bli bättre på saker och ting. 
 

Utvecklas som människa dels för att kunna nå sina egna mål men också 

företagets. 
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Möjligheten att få lära sig nya grejer, att komma vidare liksom. 
 

Det visade sig i vårt resultat att det var mest praktiskt lärande som var motiverande. 

Detta innebär oftast det lärande de dagligen upplever i sitt arbete. Respondenterna på 

företaget är eniga om att de många gånger satts på prov att lära sig nya moment då 

omvärldens krav varierar. När de tar in ett nytt uppdrag, sker det största lärandet genom 

praktisk tillämpning. Support ges från leverantören, men sedan är det upp till individen 

att testa och lära sig kring arbetsuppgiften. Det ställs krav på att individen behöver vara 

praktiskt lagt för att klara av detta. Respondenterna uppger att de sällan vill lära sig 

genom att läsa manualer, utan vill testa sig fram till den nya kunskapen som 

arbetsuppgiften kräver. 
  

Det krävs att man har ett självdriv och att man vill mycket själv, har man 

inte det så faller ju allt, så tycker i alla fall jag. 
 

Det bästa är nästan att få lära sig på plats tycker jag. Om man får hit en 

som utbildar blir det mer givande och det kan ge bättre resultat än att åka 

iväg. 

 

Det är nog mest praktiska kompetenser i det här yrket. Men jag ser det 

inte som ett problem med det teoretiska heller. 

 

När vi ser till tillägnelseprocessen, ser vi variationer hos medarbetarna. En del av 

respondenterna upplevs hungrigare på både fler arbetsuppgifter och fördjupning än 

andra. De tar gärna eget initiativ att framföra vilka ytterligare kunskaper och vilken 

kompetensutveckling de önskar och även kräver för att klara av arbetet. Medarbetarna 

har olika formella grunder och även olika möjligheter att supporta varandras 

arbetsuppgifter. Det är den egna drivkraften som har stor påverkan till att medarbetarna 

fortsätter att förkovra sina kunskaper.  

 

Jag gillar att ha många bollar i luften, så jag föreslår ibland olika 

utbildningar för ledningen. Och det har inte hänt hittills att jag fått nej! 
 

Det finns egentligen inga begränsningar utan att man själv väljer hur 

mycket eller lite man vill utvecklas. 
 

Man vill främst kompetensutvecklas för att det ska funka lättare på 

företaget, man vill öka kapaciteten eller så. Man vill ju se ett resultat av 

det ska underlätta för än i arbetet. 

 

En del respondenter har arbetsuppgifter som är enformiga, vilket gör att arbetsinnehållet 

inte bidrar till att drivkraft åt fördjupning stimuleras. 
 

När man har gjort samma sak 20-30 gånger innan, då går det ju på rutin. 

Men är det något nytt som ska göras, då blir det ju liksom att man får 

tänka lite mer och se hur man kan angripa uppgiften. 
 

Många saker går på rutin, de görs på ett naturligt sätt och jag vet vad jag 

ska göra.  
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Merparten av verksamhetsområdena har krav på teoretisk kunskap i form av 

ritningsläsning, programmering och analysering av resultat. Den praktiska kunskapen är 

beroende av hur man ska förbereda, genomföra och avsluta arbetsuppgiften. Genom 

erfarenhet och i de dagliga arbetsuppgifterna erhålls lärandet. Att lära av varandra inom 

arbetsgruppen anses vara en naturlig del. Överföring mellan de olika 

verksamhetsområdena är mer svårhanterlig då arbetsuppgifterna är så olika och de 

erhåller specialkompetens om just sin egen maskin.  

 

De vill ju ha så att man har en som backar upp den andra om någon är 

sjuk eller så. Men det är svårt att lära sig alla stationer här. Så det är rätt 

mycket att gå in i. 

 

Alla ska inte vara världsmästare på allt men man kan vara bra på lite  så 

man kan gör lite i alla fall. Det är ju bra om alla kan lite varje så kan man 

ju hjälpa varandra om det är mycket. 
 

Det skulle vara väldigt bra att bli visad de andras områden men det har vi 

inte riktigt hunnit med. 

 

Flertalet av respondenterna uttrycker intresse och motivation till att lära sig nya saker 

och ny teknik verkar inte avskräcka. Studien visar att kompetens blir ett samspel mellan 

vilja, kunskap och tillfälle. 

 

6. DISKUSSION 

Kommande avsnitt har vi valt att dela upp i tre delar: metoddiskussion, 

resultatdiskussion och slutsatser med förslag till kommande forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod ansågs vara lämplig i förhållandet till vårt syfte. Studien 

syftade till att ta del av upplevelser och erfarenheter, vilket detta metodval gav oss 

möjlighet till. En kvalitativ metod erbjuder respondenterna möjligheten att mer utförligt 

få uttrycka och förklara sina upplevelser, utifrån våra frågeställningar. En kvantitativ 

ansats hade inte kunnat ge den bredd vi önskade i svaren. Studien syftade till att skapa 

oss en uppfattning, inte att framställa mätbar data eller statistik. Det hade varit önskvärt 

att intervjua fler respondenter för att stärka studiens reliabilitet. 

 

Tidigare forskning ansåg vi relevant i förhållande till ämnesområdet. I artikelsökningen 

hade vi svårigheter att hitta relevanta artiklar som innefattade både 

kompetensutveckling och motivation. Det fanns många artiklar som inriktade sig till 

skolans värld eller ledarskapet, vilket inte var inom vårt intresseområde. Noggrannhet i 

att artiklarna vi sökte fram var peer-reviewed och vi valde även artiklar som 

presenterats efter år 2000.  

 

Undersökningen genomfördes på ett mindre tjänsteföretag med sju anställda, inom 

tillverkningsindustrin.  Arbetet med att ta fram intervjuguiden omarbetades vid ett par 

tillfällen. Vi upplevde brister i vår bakgrund och fick göra en del kompletteringar, för 
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att kunna ge svaren en empirisk grund. Vi utförde även två pilotintervjuer för att testa 

vår intervjuguide, samt få fram varaktigheten för varje enskild intervju. Dessa 

pilotintervjuer genomfördes på individer som inte hade koppling till det aktuella 

företaget. När vi letade företag ville vi inte välja våra egna arbetsplatser, eller någon 

plats vi hade personlig koppling till. Detta för att egna upplevelser inte skulle spegla 

resultatet. Vi såg ett reportage om företaget som fångade vårt intresse. Kontakt togs med 

ledningen för att höra om eventuellt intresse till att delta, då de fick redogörelse för vad 

studien skulle innefatta. När detta mottogs, skickades vårt missiv ut. Ledningen hjälpte 

till att strukturera schema för intervjuerna, för att det skulle fungera för deras 

verksamhet. Missivet tydliggjorde även för medarbetarna att intervjuerna är helt 

frivilliga och att intervjuerna skulle spelat in. Respondenterna var olika i hur 

uttömmande de var i sina svar. Det blev viktigt för oss att använda pauser för att ge 

möjlighet till reflektion. Ingen respondent valde att avbryta eller att inte svara på någon 

av våra frågor. Ett antal uppgav att de gärna vill se slutresultatet av vårt examensarbete. 

För att kunna behålla vårt etiska förhållningssätt, blev det viktigt att inte citera 

respondenterna så deras enskilda svar kunde urskiljas. Detta gjorde att citat som var 

övergripande och inte innehöll personliga kopplingar, kunde användas i skrift i vår 

studie. Gruppen var övervägande eniga i sina svar, men de stora skillnaderna upplevdes 

då de hade så olika verksamhetsområden och uppgifter. De svaren som framträdde och 

kunde kopplas till den direkta individen, valdes därför bort. En av de stora 

utmaningarna under intervjuerna, var att behålla respondenterna på banan och inte falla 

in lika enkelt i sidospår. Det finns två sidor av fenomenet vi upplevde; dels är det 

positivt för det skapade en lättsam stämning, men det är även problematiskt att behöva 

transkribera en mängd data som inte tillförde vår studie något. Hade vi utfört studien 

igen, hade vi varit förberedda och striktare på hur mycket sidospår som är lämpliga att 

ta. Vi hade även valt att göra en förstudie med kvantitativa frågeställningar, innan vi 

valt att besöka och genomföra våra intervjuer. Detta upplever vi hade gett dem en 

möjlighet att enklare ställa in sig på vad studien skulle behandla. Intervjuguidens 

utformning kändes bra och relevant för vårt ämnesområde.   

6.2 Resultatdiskussion 

Undersökningens mål är att få en ökad förståelse för vilka faktorer som har betydelse 

för medarbetarnas motivation, samt hur de upplever sin kompetensutveckling på 

företaget.  Motivation och kompetensutveckling är två begrepp, som blev våra 

huvudinriktningar. Företag idag står inför hög konkurrens och det gäller att ligga i 

framkant både för att göra sina egna företag attraktiva och lönsamma, men också för att 

säkra kompetensen i företaget. Manuti et al. (2015) påtalar förändringen av 

kompetensutveckling över tid. Att den centrala lärprocessen har stor betydelse för den 

enskildes utveckling. Arbetsmarknadens förändringar gör att kunskaper och färdigheter 

kontinuerligt måste utvecklas. 

6.2.1 Motivation 

Resultatet av studien gav oss en känsla över att medarbetarna upplevde den inre 

motivationen som mest påtaglig. Skaalvik & Skaalvik (2015) beskriver att den största 

skillnaden mellan inre och yttre motivation är det egna intresset. Att aktiviteten upplevs 

som engagerande och fascinerande. Den inre motivationen bidrar till kompetens, 

känslan av att man klarar av sitt arbete. Ett inre motiverat beteende är ett egenvalt 
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beteende, som uppstår när lärandet känns tillfredsställande och inte när det uppstår en 

belöning i själva utförandet (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Den kontrollerade yttre 

motivationen beskriver Skaalvik & Skaalvik (2015) som en rädsla för att misslyckas 

och ett tvång att utföra en handling för att slippa skam eller skuldkänslor. 

Respondenterna gav oss ingen signal att det finns någon kontrollerad yttre motivation. 

Utifrån svaren anser vi att de är överens om att de har ”frihet under ansvar”  och alla är 

införstådda med leveransprecisionen som förväntas. Trots att alla har sina egna 

affärsområden, så finns en närhet och överbryggning mellan deras funktioner. Skaalvik 

& Skaalvik (2015) benämner också behovet av att tro på den egna förmågan och 

påverkan för motivationen. Vilket framgår genom att medarbetarna känner stor tilltro 

från ledningen. Det finns en närhet mellan ledning och medarbetare, vilket även kan 

upplevas försvåra vissa situationer tex. prestations diskussioner samt lönesamtal.  

 

Utifrån svaren upplevde vi att hygienfaktorer är de faktorer som främst påverkade deras 

motivation i arbetet. Dessa faktorer påverkas inte av arbetsuppgifterna i sig, utan endast 

om arbetsmiljön kring själva arbetet. Detta visade sig extra tydligt i svaren kring 

arbetsförhållande, ledning och utvecklingsmöjligheter. Enligt Skaalvik & Skaalvik, 

(2015) har arbetsmiljön man vistas i stor påverkan för motivationen. När vi ser till det 

grundläggande behovet av tillhörighet upplever vi inte att alla funktioner inom företaget 

har sociala kontakter med varandra. I studien valde vi att inte beröra diskussioner kring 

lönegraden. Lönen bedömde vi vara av känslig karaktär, då företaget inte är så stort. En 

del respondenter uttrycker dock lönen som en stor del i deras motivation. 

Arbetsförhållandena är en av de viktiga hygienfaktorerna i Herzbergs teori, vilket också 

framgick då alla respondenter gjorde koppling till sin arbetsmiljö. Samt när de belyser 

de olika arbetsförhållandena. De motivationsfaktorer som framträdde starkast var själva 

arbetet och ansvar. Detta är faktorer som vid avsaknad inte bidrar till vantrivsel, men 

som i positiv bemärkelse kan bidra till ökad motivation. Befordran inom företaget, ser 

vi istället som utvecklingsmöjligheter för den enskilde att bredda sin kompetens inom 

företaget. Det finns inga olika nivåer eller hierarkier inom företaget att befordras till. Vi 

är överens med Herzbergs tankar kring att både motivations- & hygienfaktorerna 

behöver vara tillfredsställda för att medarbetarna ska vara tillfredsställda med arbetet på 

sikt. Detta blev tydligt för oss, då några respondenter påtalade just problematiken kring 

varierande beläggning och möjligheten för hur tiden skulle disponeras. På sikt behöver 

denna faktor tas om hand, då arbetsförhållandet är en stor del av de viktiga 

hygienfaktorerna. Respondenterna berör delar från motivationsfaktorerna men genom 

deras uttömmande svar upplever vi att det är hygienfaktorerna som påverkar dem mest. 

 

Något vi reflekterade över under våra intervjuer var de enhetliga svaren vi fick gällande 

att arbetet upplevdes som fritt och att respondenterna själva kunde styra över framförallt 

arbetsupplägg och arbetstider. Den enda kontroll som fanns, var kopplat till att arbetet 

levererades enligt tidsplan till kund. Då beläggningen varierar mycket över tid, ser vi att 

det finns möjligheter att använda dessa perioder för att kompetensutveckla 

medarbetarna inom fler verksamhetsområden för att kunna täcka upp vid eventuell 

frånvaro. Inom företaget upplever vi inte att det finns en given plan vid dessa tillfällen, 

trots att man uppgav att det alltid ordnade sig i alla fall. Många respondenter önskade 

mer kunskap inom andra verksamhetsområden, vilket vi ser hade gett positivt utslag på 

ökad tillhörighet inom företaget.  
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6.2.2 Lärande och kompetensutveckling 

Individuella kompetensplaner ligger hos den enskilde medarbetarens ansvar, då dessa 

inte finns formellt upprättade. Det finns inga identifierade utvecklingsmål på individuell 

basis. Detta kan vara ett resultat av att företaget inte heller har stödfunktioner med 

uppföljningskrav av exempelvis HR. Upplevelsen vi får är trots allt att hanteringen 

fungerar väldigt tillfredsställande, trots att denna planen saknas. Fördelen med att 

upprätta en utvecklingsplan, är att följa den enskildas utvecklingsmål och säkra 

företagets kompetens. Tuffare krav och större ansvarsområden kunde därmed bli 

tydligare att formulera. 

Respondenterna visar stort intresse för att vilja utvecklas och ta större ansvar, då deras 

eget område stundtals kan stå inför lägre beläggning. Arbetsbeläggningen varierar stort 

inom de olika affärsområdena. I perioder kan det förekomma minskad beläggning på en 

del arbetsuppgifter, samtidigt som andra har väldigt hög beläggning. Man ser behov av 

att bredda kompetensen hos medarbetarna, men det finns ingen fastlagd strategi för hur 

det ska ske. Flertalet av medarbetarna uttrycker önskan om att lära sig en ny maskin 

eller en ny arbetsteknik, vilket i de flesta fall är förankrat inom ledningen. Detta i sin tur 

gör att en kompetensutveckling inom andra områden, kräver god planering. 

Kompetensutveckling inom sitt eget affärsområde uppmärksammas och drivs genom 

medarbetarna själva. De kompetenser som de behöver för att klara av sina 

arbetsuppgifter, söker de aktivt på egen hand.  

 

Företaget ställer sig väldigt positivt till att medarbetare vidareutvecklas och införskaffar 

sig ny kompetens. Medarbetarna förväntas själva att lägga fram planerna, då de är mest 

insatta i de krav som gäller inom eget område. Respondenterna är olika i hur mycket de 

själva vill vidareutvecklas och lägga fram önskemål om vidare kompetensutveckling. 

Företaget arbetar enligt den modell som Granberg (2014) beskriver. Att först tilldela ett 

ansvarsområde, för att sedan låta medarbetaren identifiera sig med den nya 

arbetsuppgiften och med vilka krav som de uppgifterna innebär. Det är den egna 

drivkraften, som har stor påverkan till att medarbetaren fortsätter att förkovra sina 

kunskaper. Det är vanligast att arbetsgivaren diskuterar kring kompetensutveckling, där 

medarbetaren ska utvecklas innan de nya arbetsuppgifterna tilldelas. Att man erhåller 

större befogenheter när detta utförs. Granberg (2014) uppger att det är bättre att göra 

tvärtom; först tilldela större ansvar och låta medarbetaren identifiera sig med den nya 

arbetsuppgiften och medvetandegöra om vilka krav de nya uppgifterna kräver. Detta är 

exakt så som företaget vi studerat hanterar detta. Medarbetarna har sällan en komplett 

kompetens innan de tilldelas sina arbetsuppgifter och områden. Däremot är ledningen 

väldigt mottaglig och positiv för medarbetarnas behov av vidareutbildning för att klara 

av momenten. Sällan eller snarare sagt aldrig upplevs medarbetarna ha nekats sina 

önskemål om kompetensutveckling. Inom företaget ges möjlighet att 

kompetensutvecklas, men det krävs att den enskilde uppmärksammar sitt eget behov 

och efterfrågar utbildning. Granberg (2014)  beskriver att medarbetarnas kompetens 

består av ett samspel mellan kunskap, vilja och tillfälle. Företaget behöver ha en 

strategisk planering över vilka tillfälle som ska ges till vidare kompetensutveckling, då 

vilja och kunskap upplevs finnas hos personalen.  
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6.3 Slutsatser och förslag till kommande forskning 

Den genomförda studien visar att motivationen spelar stor roll för medarbetarna. 

Övervägande är det den inre motivationen som har påverkan för att arbetet ska kännas 

tillfredsställande och roligt. I resultatet framgår att respondenterna upplever det 

praktiska dagliga lärandet som mest motiverande. Det är den egna drivkraften som 

inverkar till att medarbetarna fortsätter att förkovra sina kunskaper. Medarbetarna bär 

det största ansvaret för sin egen kompetensutveckling, men stöd finns från ledningen. 

Medarbetarna är specialister inom sitt eget affärsområde. Slutsatsen för studien visar på 

att företaget behöver hitta ett strukturerat arbetssätt för att säkra kompetensen mellan 

sina affärsområden. Motivationen hos medarbetarna påverkas främst av 

hygienfaktorerna; arbetsförhållande, lön, ledning och utvecklingsmöjligheter. Vi anser 

att företagets värderingar speglar vårt resultat av studien: 

”De bästa människorna kan omsätta visioner till praktisk handling, har ett 

engagemang, är kreativa, och vill få saker att hända. Dessa angivna egenskaper driver 

utveckling av våra produkter och tjänster.” 

I studien undersökte vi olika motivationsfaktorer, men vi skapade ingen fördjupad 

inriktning inom hur mycket var och en påverkade den enskilde. Förslag till vidare 

studier är fördjupning inom motivationsfaktorn: bekräftelse. Detta var vi endast och 

berörde genom ett fåtal frågeställningar, men här inser vi att det finns potential till 

fördjupning. I en förlängning kan man då även undersöka om denna motivationsfaktor 

skiljer sig åt mellan ett litet kontra stort företag, likaså inom mellan privat och offentlig 

sektor. Studien på företaget gav oss bilden av deras positiva företagsutveckling på 

marknaden. Vi ställer oss då frågan om svaren som respondenterna gett, hade varit 

likvärdiga i en negativ företagsutveckling. Hur hade detta påverkat våra resultat och 

vilka av faktorer hade blivit märkbart påverkade? Detta gav oss också positiva resultat 

inom personalomsättningen, då man inte haft situationer som exempelvis nedskärningar.  
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Missiv 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet. Vi läser vår sista termin i 

Arbetslivspedagogik och kommer därmed även att skriva vår uppsats. 

 

Vi vill undersöka vad medarbetarna på ert företag anser om motivation och vilken 

betydelse det har för arbetet. Vi kommer även vilja att ta reda på hur medarbetarna ser 

på sin egen kompetensutveckling. I våra studier har vi fördjupat oss i forskning 

gällande motivation och vill därför få in intervjuer som ett komplement i vår 

undersökning. Vi skulle uppskatta att få in Era erfarenheter kring de upplevelser Ni har. 

 

Vår intervju bygger på frågor, som blir värdefulla för oss för att kunna skapa förståelse 

och få ta del av Er erfarenhet. Intervjun tar ungefär 45-60 minuter och bygger på 

frivilligt deltagande, så respondenterna själv kan välja att avbryta om det önskas. 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i 

vårt forskningsändamål. Ni kommer självklart att få ta del av vårt resultat om Ni 

önskar, men inte enskilda svar. 

 

Vi kommer att spela in intervjuerna, för att möjliggöra att intervjun får ett bättre 

upplägg och för att vi inte ska förlora information som framkommer. 

 

Vi hoppas att Ni vill hjälpa oss med detta! 

 

Om Ni har några frågor eller funderingar är Ni välkomna att kontakta oss för mer 

information. Vi planerar att kontakta Er inom den närmaste veckan för att kunna boka 

in intervjuer. 

 

Preliminärt föreslår vi att lägga upp ”schema” för att genomföra intervjuerna hos Er 

under fredagen den 24 mars. Deltagarna behöver inte förbereda sig på något sätt inför 

intervjuerna. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Agnetha Leo, al223zs@student.lnu.se 

Johanna Chytraeus, jc222hm@student.lnu.se 
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Intervjuguide 

Intervjuguide 
Namn: 

Ålder: 

Kön: 

Bakgrundsfrågor 

 

 Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? 

 Hur kom det sig att Du började på företaget? 

 Vilken anställningsform har Du? 

 Har du ett eget ansvarsområde på företaget?  

 Vilka arbetsuppgifter ingår där? 

 

Motivation 

 

 På vilket sätt agerar Ni tillsammans på företaget? 

 Har du något speciellt som ger dig energi eller tar Din energi? 

 När presterar du som bäst? 

 Hur vet du att presterat bra?  

 Hur vet du när någon annan på företaget presterat bra? 

 Kan du berätta om ett tillfälle du lyckades riktigt bra? 

 Vilka faktorer gjorde att du lyckades? 

 På vilka sätt följer Ni företagets mål och framgångar? 

 Vilka förmåner finns för anställda på din arbetsplats? 

 Finns det någon förmån du saknar?  

 Vilka egenskaper tror du är viktiga för att man ska trivas på ert företag?  

 Vad motiverar dig till att vilja stanna kvar på företaget? 

 Vad anser du är motivation? 

 

Lärande och kompetensutveckling 

 

 På vilket sätt delegeras arbetsuppgifter till Dig? 

 Vad är kompetensutveckling för Dig? 

 Får du kompetensutveckling via ditt arbete? 

 Vilka olika kompetenser behöver du ha i ditt yrke? 

 Vilket uppfattar du som mest motiverande av dessa kompetenser? 

 Vad upplever du motiverar dig till kompetensutveckling? 

 På vilket sätt får du stöd i din personliga utveckling? 

 Vilka planer har du själv lagt fram? 

 Upplever du att det finns fler alternativ för utveckling inom ert företag? 

 Vilka krav ställer företaget på kompetensutveckling? 

 Kan du genom kompetensutveckling få andra arbetsuppgifter på företaget? 


