
 

 

 

 

[   

Motivation & kompetensförsörjning 
Hur organisationer arbetar med att motivera medarbetare i 

syfte att behålla kompetens.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:     Maria Appelqvist 

                       & Linnea Edgren Maria Appelqvist & Linnea Edgren 

Handledare:   Corrado Matta 

Examinator:   Andreas Nordin Corrado Matta 

Termin:          HT17 HT17 

Kurskod:        2PE50E 2PE50E 

Examensarbete 



  



ABSTRAKT 
 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik 

Arbetslivspedagogik 

Examensarbete 15hp 

 

Titel  Motivation & kompetensförsörjning - Hur 

organisationer arbetar med att motivera medarbetare i 

syfte att behålla kompetens. 

Engelsk titel  Motivation & competence provision – How 

organizations work to motivate employees in order to 

maintain competence.  

Författare  Maria Appelqvist & Linnea Edgren  

Handledare  Corrado Matta 

Datum  12 januari 2018 

Antal sidor  31 

Nyckelord  Motivation, kompetensförsörjning, medarbetare, 

organisation. 

 

 

Studien diskuterar motivationens betydelse för en organisations 

kompetensförsörjning. Syftet med studien är att ta reda på vad som är viktigt för 

att en medarbetare ska stanna på sin arbetsplats i syfte att behålla kompetensen i 

organisationen. Forskning inom området presenteras och två teorier lyfts fram, 

vidare har en hypotes utformats och prövats genom ett kvantitativt 

tillvägagångssätt. Hypotesen är att kompetensförsörjning påverkar medarbetarnas 

motivation som i sin tur är observerbar i något vi benämner som 

inbäddningseffekt. Resultatet som framkommer är att både inre och yttre 

motivationsfaktorer har ett positivt samband med inbäddningseffekten, varav yttre 

har något starkare samband än inre. Resultatet visar att relationen mellan 

motivation och kompetensförsörjning är komplex och troligen påverkas av olika 

typer av faktorer. Slutsatsen för studien visar att det kan vara viktigt att 

organisationen inte enbart fokuserar på generella teorier om motivation och 

kompetensförsörjning utan kan med fördel se till helheten. Tas detta i beaktande 

leder det till att det organisatoriska lärandet ökar och chansen att organisationens 

resultat förbättras samtidigt som medarbetarna trivs.  

  





Förord  
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Corrado Matta för all stöttning genom 

hela processen. Utan dina goda råd hade arbetet inte blivit lika framgångsrikt. Vi 

vill även tacka kontaktpersonerna på företagen samt alla respondenter som ställde 

upp att svara på vår enkät.  

 

Tack snälla ni! 

 

Växjö, 2018-01-08 

Maria Appelqvist och Linnea Edgren   
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INTRODUKTION 
Studien handlar om vilka motivationsfaktorer som är viktiga i syfte att bibehålla 

kompetens inom en organisation. Ambitionen med studien är att bidra med ytterligare 

förståelse kring vad som motiverar medarbetare att stanna kvar på arbetsplatsen, samt se 

vilka inre och yttre motivationsfaktorer som ligger till grund för medarbetarnas 

motivation. Herzberg (2008) skriver att forskning kring vilka faktorer som bidrar till 

motivation hos medarbetare är relativt liten men tillkommer allt mer. Författaren menar 

att varje år utgörs ny forskning om motivation vilket antyder att motivation blir allt mer 

relevant och betydelsefullt för människors liv. 

 

Arnold & Randall (2016) menar att samhällsutvecklingen under de senaste åren har 

bidragit till att arbetsmarknaden blivit allt mer rörlig. Vidare menar de att detta har 

medfört att medarbetare i större utsträckning idag än för tjugo år sedan byter arbetsplats. 

Medarbetarnas rörlighet på arbetsmarknaden har även bidragit till en större 

organisatorisk betydelse, detta eftersom rekryteringsprocessen kräver ekonomisk 

satsning vilket gör att engagemanget för att medarbetare ska stanna på organisationen 

ökat.  
 

Generally speaking, people presuppose that to be motivated is better than to be 

unmotivated. Indeed, the two most frequently asked questions in motivation are, “How 

can I motivate myself to do better (or more)?” and “How can I motivate another person 

to do better (or more)?” In other words, how might one possess more motivation than 

one presently has, either for oneself or for others? Clearly, motivation is a state that 

people long to achieve for themselves and for others (Reeve, 2005:14).  

 

Det Reeve (2005) menar är att motivation är människans strävan efter att uppnå ett 

önskat tillstånd för sig själva och andra. Han menar även att motivation bidrar till ökad 

prestation och tillfredsställelse.  

 

Hsiu (2007) skriver i sin studie att det krävs motivation för medarbetares vilja att 

prestera och utvecklas samt stanna kvar på arbetsplatsen. Det blir även betydelsefullt för 

både medarbetare och organisationen att utveckling sker för att uppnå tillfredsställelse 

och för att organisationen ska vara attraktiv på arbetsmarknaden. Hsiu (2007) menar 

vidare att det finns forskning som säger att motivationsfaktorer kan underlätta 

framgången av kunskapsdelning mellan medarbetare i organisationen. Granberg (2011) 

anser att arbetsplatsen och organisationen används som en pedagogisk åtgärd för att 

stödja lärande och anpassning av omvärlden. Organisationens arbete kan ses som en 

integrering av medarbetare som resurser för att nå sina mål. Samspelet av kompetens 

och kunskap som sker mellan människor blir mer aktuellt och utför en utvecklande kraft 

i organisationen. Frågan återstår att svara på “vad är motivation?” samt “vilka faktorer 

är det som motiverar medarbetare på arbetsplatsen?”  

 

Den senaste tiden har begreppet employer branding blivit allt större. Nilsson, P., Wallo, 

A., Rönnqvist, D. & Davidson, B. (2011) menar att begreppet främst avser att attrahera 

människor att söka sig till en organisation eller att bibehålla befintlig personal genom att 

erbjuda någonting som utmärker sig från andra. Detta kan vara högre lön, större 

möjligheter i karriären och flexibel arbetstid. Författarna menar också att employer 

branding är tätt sammankopplat med organisationens arbete med försörjning av 
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kompetens. Kompetensförsörjning innebär att organisationen ska tillhandahålla rätt 

kompetens och syftar till att attrahera medarbetare som anses vara rätt för företaget samt 

introducera, bevara, utveckla och avveckla de medarbetare som av någon anledning 

lämnar organisationen.  

Centrala begrepp 

I följande avsnitt beskrivs begrepp som är centrala för studien. Dessa begrepp ligger till 

grund för arbetets uppbyggnad och resultat. 

Motivation 

Nationalencyklopedien (2017) definierar motivation enligt följande ”Motivation, 

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

mot olika mål”. Reeve (2005) definierar motivation som de processer som ger beteendet 

sin riktning. Det finns även en rad olika definitioner och teorier som behandlar området 

motivation inom arbetslivet. Enligt Madsen (1968) bör motivation definieras som alla 

variabler som väcker, upprätthåller och har ett direkt beteende på en människa. Arnold 

& Randall (2016) refererar till Locke och Latham (2004:388) som definierar motivation 

enligt följande: “Motivation refers to internal factors that impel action and to external 

factors that can act as inducements to action”. Arnold & Randall (2016) beskriver själv 

motivation som de faktorer som driver en människa att bete sig på olika sätt, vilket 

består av riktning, ansträngning och uthållighet. Vidare kommer vi i denna studie att 

utgå från Lockes och Lathams (2004:388) definition av motiviation.  

 

Herzberg (2008) menar att det finns olika faktorer som påverkar människans 

motivation, exempelvis inre och yttre samt autonom och kontrollerad. Eftersom 

motivation är ett komplext begrepp antyder Kaufmann & Kaufmann (2016) att det krävs 

en djupare förståelse kring vad som motiverar människan till att handla och prestera, det 

blir på så sätt viktigt att skapa en uppfattning om motivationens helhet. Psykologerna 

T.R. Mitchell och J.R. Larson utvecklade år 1987 en helhetsmodell som uppvisar en 

övergripande bild av vilka faktorer som påverkar motivationen och prestationen hos 

människan. 

 

Inre motivationsfaktorer är enligt Hsiu (2006) tillfredsställelse genom att valet av 

aktiviteten som utförs kommer från individens egna intresse och det finns en känsla av 

nöje och värdeskapande i att göra en uppgift. Likt Hsiu (2006) definierar Porter och 

Lawler (1968) inre motivationsfaktorer som aktiviteten individen gör av eget intresse 

bidrar till tillfredsställelse. Ett exempel på inre motivationsfaktorer enligt Reeve (2005) 

är att individen arbetar för att det är roligt, det kan även vara bekräftelse på 

arbetsplatsen, gemenskapen med kollegor och den rådande organisationskulturen på 

företaget. Herzberg (2008) uttrycker inre motivationsfaktorer som prestation, 

erkännande av prestation, själva arbetet, ansvar och framsteg. 

 

Yttre motivationsfaktorer är enligt Hsiu (2006) fokuserat på målstyrda faktorer som 

belöning eller förmåner som individer får vid utförandet av en aktivitet. När aktiviteten 

är utförd kommer en belöning och det är denna som kallas yttre motivationsfaktor. 

Olika forskare definierar yttre motivationsfaktorer på olika sätt. Reeve (2005) menar att 
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yttre motivationsfaktorer kan vara bonus, flexibel arbetstid och möjligheter till 

kompetensutveckling. 

 

Gagné och Deci (2005) definierar autonom motivation enligt följande:”When people 

engage an activity because they find it interesting, they are doing the activity wholly 

volitionally” (Gagné & Deci, 2005:334). Det vill säga, människor utför aktiviteter för 

att de tycker att det är roligt och känner intresse för det, deras egna vilja styr. 

Författarna definierar kontrollerad motivation som ”Controlled involves acting with a 

sense of pressure, a sense of having to engage in the actions” (Gagné & Deci, 2005:334) 

vilket innebär att aktiviteten utförs för att trycket utifrån påverkar och att konsekvensen 

är det som är viktigt. 

 

Syntesmodellen skiljer på inre och yttre faktorer som påverkar olika psykologiska 

processer. Mitchell och Larson (1987) beskriver att detta leder till att handlingar skapas 

i en specifik riktning, av en given intensitet, bestämd varaktighet och som är beroende 

av de värden som finns. Modellen visar att det finns två grundläggande faktorer som 

sätter igång individens aktivitet, nämligen inre och yttre motivationsfaktorer. Vidare 

menar Mitchell och Larson (1987) att de inre motivationsfaktorerna motsvarar behov, 

förväntningar och utvärderingar medan de yttre motivationsfaktorerna omfattar sociala 

faktorer, miljöfaktorer och uppgiftsfaktorer. 

Kompetensförsörjning 

Nationalencyklopedien (2017) definierar kompetens som ”formell kompetens, 

utbildning eller erfarenhet som krävs för en viss tjänst eller befattning”. Enligt 

Nationalencyklopedien kommer ordet kompetens från latinets competentia som betyder 

sammanträffa, vara ägnad, vara kompetent, räcka till. Ordets innebörd är idag kunnighet 

och skicklighet. Jørgensen (1999) beskriver kompetensbegreppet enligt följande: 
 

Kompetenbegreppet hänvisar […] till att en person är kvalificerad i en vidare 

mening. Det handlar inte bara om att personen behärskar ett yrkes- eller 

ämnesområde, utan också om att personen kan tillämpa denna ämneskunskap. Och 

mer än så: tillämpa den i förhållande till de krav som ligger i en situation som 

kanske till på köpet är osäker och oförutsägbar. I kompetensbegreppet ingår 

därmed även personens bedömningar och attityder – och förmågan att dra nytta av 

sina mer personliga förutsättningar (Jørgensen, 1999:4).  

 

Jörgensen (1999) menar att kompetens innebär en tillämpning av kunskapen en 

människa besitter. Detta ska ske i relation till kontexten och till kraven som finns. Enligt 

Larsen (2006) betyder kompetens i vardagligt språk att individen är kapabel att hantera 

situationer inom ett område på ett rättfärdigt sätt. Enkelt uttryckt handlar det om att 

kunna vad man ska. 

 

Kompetensförsörjning innebär att bibehållning och förvaltning av den befintliga 

kompetensen i organisationen. Anttila (2005) beskriver att kompetensförsörjning är ett 

samlat begrepp för hur en organisation vidareutvecklar den kompetens som 

medarbetarna har, det vill säga säkerställer de kompetensmässiga utgångspunkterna för 

att fungera i relation till den befintliga verksamhetsplanen. Enligt Nilsson et al. (2011) 

kan företag göra detta både i rekryteringsfasen genom krav på en speciell utbildning 

eller erfarenhet, samt hos redan befintliga medarbetare i organisationen genom 
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kompetensutveckling. Anttilas (2005) definition av kompetensförsörjning kommer 

vidare att vara central i denna studie.  

Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas vad tidigare forskning visat kring motivation och 

kompetensförsörjning. Vetenskapliga artiklar har granskats för att se vad som 

framkommit i studier om motivation och försörjning av kompetens.  

Motivation  

En studie som genomförts av Berge (2016) syftar till att undersöka motivationen hos 

tillfälliga arbetare när arbetsgivaren börjat anställa mer bestående personal. Studien är 

gjord med ett kvantitativt tillvägagångssätt där enkäter delats ut och 949 personer 

svarade. Enkäterna syftade till att studera hur motivationen på arbetsplatsen hänger ihop 

med prestationen hos medarbetarna. Studien visade ingen förändring i motivationen hos 

den tillfälliga personalen när bestående personal anställdes. Tillfälliga arbetare visade 

sig ha fler faktorer i motivation och Berge menar att viktigast är troligtvis motivationen 

till att få en säker anställning. Tillfälliga arbetare måste arbeta hårdare för att kunna få 

en tillsvidareanställning och det kan vara motiverande. 

 

Vanthournout, G., Noyens, D., Gijbels, D. & Bossche, P. V. (2014) undersöker direkta 

och indirekta samband mellan perception av arbetsmiljö och motivation att lära sig på 

arbetsplatsen. Undersökningen har gjorts på knowledge workers (människor vars 

främsta kapital är deras kunskap, läkare/lärare/forskare m.m.) på ett lärandeintensivt 

företag via intervjuer där frågor ställts kring lärandemotivation och arbetsmiljö. 

Resultatet som framkom var att arbetsmiljöfaktorer och motivation har en direkt 

koppling till individers vilja att lära sig på arbetet. Resultatet visar även att en positiv 

övervakning av arbetet ger en påverkan på djupinlärning som medlas via autonom 

motivation. I studien delar författarna upp arbetsmiljö i tre variabler – valfrihet, 

arbetsbörda och god övervakning. Motivationen att delta skiljer sig mellan att välja att 

delta i arbetsinlärningsaktiviteter (autonom motivation) och att bli pressad att delta i 

arbetsinlärningsaktiviteter (kontrollerad motivation). 

 

Kyndt, E., Raes, E., Dochy, F. & Janssens, E. (2012) utförde en studie vid Centre for 

Research on Professional Learning & Development i Belgien. Undersökningens syfte 

var att titta på arbetsförhållandet, motivationen och se till den uppfattade 

arbetsbelastningen. Metoden som användes i studien var kvantitativ och instrumentet 

var ett frågeformulär. Via en kundkontaktlista kontaktades 358 belgiska medarbetare 

från olika stora företag inom olika branscher. Respondenterna bestod av medarbetare i 

olika åldrar och med olika livserfarenheter, branschtillhörigheter, kön och 

utbildningsbakgrunder. Frågeformuläret som användes i studien var uppbyggt av tre 

instrument där totalt 52 objekt översattes från engelska till holländska. Formuläret 

innefattade en likertskala där 1 var starkt oense, 2 snarare oense, 3 neutral, 4 håller med 

om och 5 håller strakt med. Resultatet visar att både autonom och kontrollerad 

motivation är positivt relaterade till medarbetarna och deras lärande i organisationen. 

 

Sammanfattningsvis presenterar vidare forskning att både inre och yttre motivation har 

en positiv påverkan på medarbetares lärande i organisationen. Forskningen som 
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studerats visar att inre motivation har starkare samband än yttre.  

Kompetensförsörjning 

Mitchell, T. R., Holtom, B. C., Lee, T. W., Sablynski, C. J. & Erez, M. (2001) 

genomförde en studie där de konstruerar vad de kallar för ”jobb-inbäddning”. Jobb-

inbäddning av en medarbetare i en organisation inkluderar tre olika punkter: 1 - 

individuella länkar till andra människor, grupper och team. 2 - Perception av 

medarbetares sätt att passa in på jobbet, organisationen och gruppsammanhållningen. 3 - 

Inbäddning med personlig uppoffring. Studien har gjorts på anställda på 

livsmedelsbutiker och sjukhus genom en enkät där frågor gällande de tidigare punkterna 

tagits upp tillsammans med generiska frågor kring en persons ålder, kön, civilstånd och 

arbetsposition. Enkäten skickades ut till 700 personer och 177 personer svarade. Studien 

visar att inbäddning är positivt och viktigt i förhållande till jobbtillfredsställelse. 

Författarna menar att människor kan lämna sitt jobb av andra anledningar än rent 

missnöje. Det har visat sig att det är viktigare att trivas på sitt arbete än att vara 

inbäddad i det, exempelvis kan en medarbetare ha låg inbäddning men ändå vara nöjd 

med sitt arbete. Däremot är risken större att medarbetaren säger upp sig vid exempelvis 

en kris på arbetsplatsen om denne har låg inbäddning, det vill säga - att vara inbäddad i 

ett företag associeras med minskad risk att lämna. Detta menar författarna stödjer 

tidigare forskning som visar att det är viktigt att företag är engagerade i sina anställdas 

liv både på och utanför jobbet. Det visar också att fokus på pengar och 

jobbtillfredställelse som dragplåster för att få folk att stanna kanske inte är tillräckligt, 

många saker utöver det kan vara viktigt för att företag ska behålla sina anställda. 

Resultatet visar att jobb-inbäddning förutser en persons intention till att lämna ett 

företag frivilligt. 

 

I en studie som Carless & Wintle (2007) genomförde undersöktes effekten av 

framträdande identitet, karriärväg och rekryterarens funktionsarea på hur synen är på 

organisatorisk attraktion med unga, oerfarna jobbsökande. 201 deltagare svarade på en 

enkät där attraktion till olika jobbannonser rankades jobbannonser. Resultat stödjer 

delvis den första hypotesen om att sökande såg på ett jobberbjudande i en organisation 

som erbjuder antingen en flexibel karriärväg eller en dubbel karriärväg som signifikant 

mer attraktiv än en position i en organisation som erbjöd en traditionell karriärväg. Det 

fanns inget stöd för att den andra hypotesen om att en identitet om framträdande skulle 

samspela med karriärvägen. Resultatet har visat att rekryterarens funktionsarea inte har 

någon effekt på attraktion till en organisation. Det konkluderas att flexibla HR-policy 

ökar de sökandes perception på organisatorisk attraktion genom de första stegen på 

rekryteringsprocessen. Det finns ökande bevis på att både yngre och äldre medarbetare 

har en stark dragning till arbetsplatser som låter dem ha en balans mellan arbetsliv och 

privatliv.  

 

Boswell, W. R., Roehling, M. V., LePine, M. A. & Moynihan, L. M. (2003) 

genomförde en studie som syftar till att bidra till förståelse kring hur arbetsval är gjorda, 

samt effektiv och ineffektiv rekryteringstillämpning i processen. Författarna har under 

studien följt 185 arbetssökande genom sökprocessen och studerat deras val. Vid några 

tillfällen har även strukturerade intervjuer genomförts på 109 arbetssökanden för att ta 

reda på hur de har valt och vilka faktorer som är viktiga för dem. Resultatet visar 

teoretiska och praktiska insikter på hur organisatoriska egenskaper är viktiga för 
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arbetsvalet, samt hur specifika rekryteringsprocesser kan ha en betydande påverkan på 

deras val. Resultatet visade även att faktorer som fördelar i form av exempelvis 

friskvård var viktiga för arbetssökande när de påbörjade rekryteringen men verkade 

spela en mindre roll när det faktiskt kom till att välja en arbetsplats. Även 

kompensation, som nämndes av den större delen av respondenterna som viktigt i början 

av rekrytering var mindre troligt att bli anledningen till att de tackade ja till ett arbete. 

Den viktigaste faktorn vid rekrytering var jobbattribut (exempelvis teamkänsla, 

karriärmöjligheter mm.) när de sökande skulle välja arbetsplats. Ett företags rykte 

verkar spelar stor roll sent i processen hos de sökande, mentaliteten tyder på att många 

vill ”jobba för en vinnare”. Personliga förhållanden mellan människor visade sig ha stor 

inverkan, både åt det positiva och det negativa hållet. 

 

Studien av Thomas & Wise (1999) berör rekrytering och dess vikt vid att få in rätt 

kompetens på företaget. Författarna menar att rekrytering är en kritisk personalaktivitet 

för organisationer, men effekten på de jobbsökande är dåligt förstådd. Mycket finns 

kvar att lära om de individuella skillnaderna i reaktioner på rekrytering. Studien hade en 

kvantitativ utgångspunkt där enkäter skickades ut och de fick in 93 svar. Deras artikel 

diskuterar resultaten av en studie på kandidater som undersöker två olika frågor. Den 

första frågan som ställdes var hur viktigt arbetet uppfattades vara, organisatorisk 

mångfald och rekryterarnas karaktär på utvärderingen av organisatorisk attraktion. Den 

andra frågan berörde till vilken grad dessa utvärderingar skiljde sig när de sökandes 

etnicitet och kön är beräknade. Resultatet visar att mellan organisatorisk mångfald och 

rekryterarens karaktär var jobbfaktorer (exempelvis lön, möjligheten att använda sin 

kompetens och att arbetet är utmanande) det som visade sig vara viktigast till 

organisationers attraktion. På arbetsplatsen var det däremot mångfald och 

rekryteringskaraktär det mest intressanta. Resultatet visar att jobbkaraktär är det som 

uppfattas som viktigast för organisatorisk attraktion, sedan kommer organisationskultur 

och mångfaldsprogram. Rekryterarens karaktärsdrag var det som visade sig vara minst 

viktigt. 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det inte är tillräckligt att använda sig av 

pengar som motivation för att få medarbetare att stanna kvar på arbetsplatsen. Det visar 

sig vara betydelsefullt med engagemang till medarbetarna och att jobbattribut som 

exempelvis teamkänsla och karriärmöjligheter är viktiga faktorer vid attraktion av 

organisationer.  

Teoretiskt perspektiv  

Nedan följer de teoretiska perspektiv som valts att studeras. Teorin ligger till grund för 

arbetet samt den enkät som utformats för insamling av empiri. Dessutom härleds våra 

variabler och den hypotes som vi kommer att testa från teorierna. 

Self Determination Theory 

I tidigare avsnitt har vi redovisat skillnaden mellan inre och yttre motivationsfaktorer 

med referens till Herzberg (2008) och Hsiu (2006). Vi antar dessa begrepp och deras 

definitioner som grund till vårt teoretiska ramverk. Deci & Ryan (1985) skapade den 

motivationspsykologiska teorin Self Determination Theory (SDT) vid Rochester-

universitetet i New York. Gagné & Deci (2005) beskriver SDT som att teorin utgör en 
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skillnad mellan autonom motivation och kontrollerad motivation. Autonom motivation 

innebär att individen gör någonting för att denne tycker det är viktigt eller roligt, medan 

kontrollerad motivation innebär att inidviden gör någonting för att det finns ett krav. 

Vidare förklarar författarna att den kontrollerade motivationen är när individen gör 

saker för att få en konsekvens eller att undvika en oönskad konsekvens, det vill säga 

någonting utförs endast för att konsekvensen av det är det viktiga. “Jag jobbar endast 

när chefen tittar på mig”. Den andra typen av motivation, autonom motivation, blir 

positiv eftersom personens beteenden ändras och uppgiften i sig känns viktig och 

värdefull för personens jag - det vill säga det blir internaliserat. Internalisering betyder 

att någon tar in värden och attityder i uppgiften och den kontrollerade motivationen kan 

då bli till en autonom motivation. Då krävs inte längre den kontrollerade motivationen – 

”jag jobbar även om inte chefen tittar på mig”. I studien framkommer att inre 

motivation och autonom yttre motivation är båda relaterade till effektivitet, 

tillfredsställelse, pålitlighet och välmående på arbetsplatsen. Dessa överlappar varandra 

eftersom kontrollerad motivation är en del av den yttre motivationen och autonom 

motivation handlar om egen vilja vilket relateras starkt till inre motivation.  

 

Sammanfattningsvis består SDT av yttre motivationsfaktorer som innebär att 

konsekvensen av en aktivitet är det viktiga, samt inre motivationsfaktorer som innebär 

att aktiviteten i sig känns meningsfull. 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning handlar enligt Beer, M., Spector, B., Lawrence, P. R., Quinn-

Mils, D. & Walton, R. E. (1984) om att tillgodose en organisation med rätt kompetens. 

Vidare beskriver författarna att i processen ingår att attrahera de medarbetare som anses 

vara rätt för företaget samt introducera, behålla, utveckla och avveckla de medarbetare 

som lämnar organisationen. Pinnington & Edwards (2005) illustrerar 

kompetensförsörjning som tre faser: IN, I och UT ur organisationen. 

 

 
Figur 1. Kompetensförsörjning (Beer et al. 1984), 

 

Enligt Boswell et al. (2003) handlar IN-fasen om att företaget ska väcka intresse hos 

potentiella medarbetare genom att attrahera dem. Detta kan ske genom marknadsföring 

av exempelvis organisationskultur för att personer ska känna att det är en bra arbetsplats 



 

 15 

som de vill vara en del av. Boswell et al. (2003) menar vidare att olika faktorer har visat 

sig mer eller mindre viktiga beroende på var i rekryteringsprocessen individen befinner 

sig. Exempelvis har faktorer som förmåner och utvecklingsmöjligheter visat sig vara 

viktigare i början av processen medan organisationens rykte, sektor och storlek är mer 

betydelsefullt i slutet av rekryteringsprocessen. Enligt Thomas & Wise (1999) tycks det 

också vara viktigt att de faktiska förhållanden som råder på arbetsplatsen som 

exempelvis medarbetares möjlighet att använda sin kompetens och att uppgifterna i 

arbetet är utmanande och intressanta. De menar också att rekryteringen i sin tur har i 

uppgift att säkerställa att tillräckligt många personer söker en tjänst men även att de som 

söker har den kompetens som krävs. 

 

I nästa fas, I organisationen, blir strävan efter att behålla och utveckla de befintliga 

medarbetarnas kompetens. Nilsson et al. (2011) menar att arbetet innefattar flera olika 

aktiviteter som att introducera nya medarbetare samt utveckla, utvärdera och belöna i 

syfte att behålla medarbetarna. Denna process beskriver författarna som inbäddning av 

en medarbetare. Det bör finnas ett väl fungerande introduktionsprogram för att så snabbt 

som möjligt få den nya medarbetaren att prestera och öka viljan att stanna kvar i 

organisationen.  Utvecklingen sker genom kompetensutveckling och för att uppnå bästa 

resultat bör detta sedan utvärderas. För att behålla medarbetare inom organisationen 

menar Mitchell et al. (2001) att tre dimensioner kan utläsas. Den första är relationer till 

andra medarbetare och aktiviteterna på arbetsplatsen. Den andra är hur väl arbetet och 

privatlivet hos medarbetaren passar ihop, det vill säga möjlighet till flexibilitet i arbetet. 

Den sista dimensionen utgörs av vad konsekvensen av att sluta på arbetsplatsen skulle 

bli. 

 

Den sista fasen handlar om när en medarbetare lämnar företaget, det vill säga UT ur 

organisationen. När detta sker menar Nilsson et al. (2011) att det löper stor risk att 

viktiga erfarenheter och kompetenser försvinner. När en medarbetare lämnar sker en 

avveckling och företaget behöver sedan genomgå en omställning. Det företaget kan 

göra i försök att behålla kompetensen som den avvecklade medarbetaren besitter är att 

under sista tiden i arbetet låta ersättaren följa medarbetaren i arbetet. Detta för att 

synliggöra kompetensen och försöka föra den vidare, i syfte att göra lärandet 

organisatoriskt istället för individuellt.  

 

Sammanfattningsvis ligger fokus i fortsättningen på IN-fasen och framförallt I-fasen i 

studien, detta för att inbäddningen mestadels sker i I-fasen och det är effekten av 

inbäddning som är en del av grunden till resultatet. Sambandet mellan processen av 

kompetensförsörjning studeras vilket är allt som företaget gör i syfte att behålla 

kompetens och effekten av kompetensförsörjningen (inbäddningseffekt) vilket är det 

som händer hos en medarbetare när denna process givit resultat. När resultatet är 

positivt har medarbetaren stannat kvar på arbetsplatsen och kompetensen har bibehållts. 
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Kompetensförsörjning och motivation  

 

 

 
 

Figur 2. Vår hypotes, helhetsbild.  

 

Utifrån tidigare forskning och teorier formulerar vi en hypotes angående sambandet 

mellan motivation och kompetensförsörjning i organisationer. Arbetar en organisation 

aktivt med kompetensförsörjning (KF) är vår hypotes att detta har en påverkan på 

medarbetarnas motivation (M). Detta eftersom kompetensförsörjning innebär ett aktivt 

arbete att bädda in en medarbetare i organisationen. Tidigare forskning visar att 

inbäddning i en organisation bidrar till minskad risk att medarbetare lämnar företaget 

och inbäddning sker när motivation finns. Kompetensförsörjningen har en observerbar 

effekt i termer av inbäddningen i organisationen. Inbäddningseffekten är resultatet av 

kompetensförsörjningsarbetet och målet är att bibehålla kompetensen inom 

organisationen. I inbäddningseffekt (IE) har vi valt att innefatta medarbetarens ålder, 

arbetslivserfarenhet, tid inom den nuvarande organisationen och framtida karriärplan. 

 

Vi förväntar oss att om inbäddningen fungerat kommer medarbetaren att vilja stanna på 

företaget längre, de har då arbetat inom organisationen en längre tid och uttrycker en 

vilja att stanna kvar. Vi är medvetna om att de som är närmare pensionen och uttrycker 

vilja att stanna på företaget inte nödvändigtvis vill stanna på grund av 

inbäddningseffekten utan för att de inte ser någon anledning att sluta tätt inpå 

pensionen. Detta är en osäker faktor som vi har i beaktande vid analysen av resultatet. 

Motivationen, som inkluderar både inre och yttre motivationsfaktorer, påverkar 

inbäddningseffekten hos medarbetare. 
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Tabell 1 illustrerar hur vi sammanställt yttre och inre faktorer samt 

kompetensförsörjning och inbäddningseffekt som ska studeras utifrån tidigare 

forskning. Rubrikerna är koden för varje variabel och under dessa redovisas de 

observerbara faktorerna som vi kopplar till respektive variabel.   

 

 
 

Tabell 1. Vår sammanställning av yttre och inre motivationsfaktorer, kompetensförsörjning samt 

inbäddningseffekt. 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att ta reda på vad som är viktigt för att en medarbetare ska stanna 

på sin arbetsplats i syfte att behålla kompetensen i organisationen. Vi vill undersöka 

inre och yttre motivationsfaktorer och hur dessa påverkar medarbetare. 

Kunskapsobjektet i studien omfattar motivationsfaktorer och studieobjektet består av 

medarbetare på företag inom It-branschen. Utifrån detta har en frågeställning 

formulerats: 

• Vad kan organisationen göra för att motivera medarbetare att stanna kvar på 

arbetsplatsen i syfte att behålla kompetens? 

 

  



 

 
18 

METOD 
I följande avsnitt presenteras det tillvägagångssätt och den metod som använts i studien. 

Först presenteras den sökstrategi som tillämpats och hur vetenskapliga artiklar samt 

annan relevant litteratur framtagits. Vidare beskrivs vilket urval som gjorts och hur detta 

blir representativt till den population som undersöks. Undersökningsinstrumentet och 

analysen presenteras och etiska överväganden tas i beaktande.  

Metodologiska utgångspunkter 
Vi har i denna studie utgått från ett kvantitativt förhållningssätt. I en kvantitativ metod 

studeras enligt Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010) variationen hos 

variabler och andra numeriska karaktärsdrag som önskas mätas. 

 

Den undersökningsdesign som är mest lämpliga för denna studie är en så kallad 

tvärsnittsdesign. Bryman (2011) beskriver tvärsnittsdesign som att forskningsfrågan 

besvaras genom att empiriska data samlas in. Denna design är lämplig på grund av att 

vår frågeställning inte är en fråga som behöver besvaras över tid utan går att ta reda på 

vid ett undersökningstillfälle. Detta är en hypotesgrundande studie vilket innebär att 

metodologin går ut på att vi testar vår framtagna hypotes. 

Planering och genomförande 

Nedan följer en grundlig beskrivning av hur planering och genomförande av studien sett 

ut. I sökstrategin presenteras hur vetenskapliga artiklar och litteratur tagits fram och i 

efterföljande del presenteras urvalet och de val som gjorts för att få detta representativt. 

Undersökningsinstrumentet som använts är i form av en enkät och under denna rubrik 

beskrivs tydligt hur denna har utformats. Vidare redovisas hur insamling av data skett, 

analysens innehåll och de etiska överväganden som gjorts.   

Sökstrategi 

Vid både tidigare forskning och vid definitioner av centrala begrepp användes 

vetenskapliga artiklar som utgångspunkt. Dessa eftersöktes och fanns i 

Universitetsbibliotekets databaser, främst Google Scholar, ERIC och PsycInfo. Även 

Libris har använts vid ett par tillfällen. Valet togs att söka på artiklar med Peer 

Reviewed för att säkerställa att samtliga artiklar är vetenskapliga och granskade av 

forskare. Valet togs även att avgränsa artiklarna främst till år 2000 och framåt för att få 

fram relativt aktuella studier. Sökord som använts vid sökning i databaser har skett 

genom olika kombinationer med ord som: motivation, intrinsic motivation, extrinsic 

motivation, workplace, employees, coworker, employer branding, maintain competence 

och organization. Vidare har även c-uppsatser och examensarbetens referenslistor samt 

kurslitteratur granskats för att hitta intressanta artiklar, avhandlingar och forskare.  

Urval 

Eftersom det sällan går att undersöka en hel population menar Djurfeldt et al. (2010) att 

viljan finns att nå statistisk inferens, det vill säga uppnå ett representativt urval för den 

population som finns. Bryman (2011) anser att urvalet är mycket viktigt för att i någon 

utsträckning kunna generalisera resultatet. Urvalet som gjordes i denna studie är ett så 
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kallat stratifierat slumpmässigt urval i form av ett klusterurval. Enligt Bryman (2011) 

innebär ett stratifierat urval att olika strata eller lager används. I vårt fall är detta region, 

stad, stora företag och små företag. Med slumpmässigt menas att slumpen avgör vilka 

som väljs ut. Djurfeldt et al. (2010) beskriver ett klusterurval som ett urval som sker i 

flera steg. 

 

Valet togs att göra ett stratifierat urval till It-branschen. Detta val togs för att en viss 

avgränsning krävdes och under de förutsättningarna som fanns gjordes valet att studera 

en bransch. Att It-branschen blev aktuell berodde på det undersökningsinstrument som 

tidigare valdes och för att få så bra svarsfrekvens som möjligt. Sannolikheten att 

medarbetare inom It-branschen har en arbetsmail är hög då det hör till deras 

arbetsuppgifter att arbeta mycket vid datorn. 

 

För att få fram ett representativt urval inkluderades hela Sverige. Vi började med att 

dela upp Sverige i tre delar vilket blev Norrland, Svealand och Götaland. Steg två blev 

att välja ut ett antal stora, mellan respektive små städer i varje region att ha med i vårt 

urval. Dessa valdes med utgångspunkt i befolkningsmängd i varje stad. Därefter valdes 

slumpmässigt sju städer ut, två från Götaland, två från Svealand och tre från Norrland. 

Vi valde att slumpa tre städer istället för två i Norrland på grund av den stora ytan och 

att det inte bor lika många personer i den regionen som i de andra. Därefter utgick vi 

från Hitta.se och slumpade It-företag i respektive stad genom att söka på ”It-företag i 

xxx”. Tre små företag och tre stora företag från varje stad valdes slumpmässigt ut och 

skrevs upp på en lista. Litet företag räknar vi som under 50 anställda och stort räknar vi 

som de med över 50 anställda. Tre små och tre stora företag i varje stad innebär sex 

företag totalt per stad vilket blir totalt 42 företag över hela Sverige. Dessa 42 företag 

kontaktades för att ge förfrågan om medverkan i studien. Av dessa företag ville 13 

stycken medverka i studien varav fyra var från Norrland, tre från Svealand och sex från 

Götaland.  

 

På Itotelekomforetagen.se fanns information om hur många människor som arbetar 

inom It och genom webbsidan Serveysystem.com räknades kravet av antalet 

respondenter ut för att nå statistisk inferens (Itotelekomforetagen, 2017). I detta fall blev 

uppskattningen av grundpopulationen 202 154 personer som arbetar inom It-branschen. 

Av de 13 företag av olika storlek togs enkäten emot av 447 personer. Av dessa 447 

svarade 173 personer på enkäten vilket är en svarsfrekvens på 38%.  

Undersökningsinstrument 

Det undersökningsinstrument som används är en enkät som skickades ut online via 

mail. Detta gjordes dels för att anonymiteten ökar vilket medför att respondenterna inte 

behöver känna sig obekväma att någon ser att det är de som svarar och dels för att 

underlätta processen utifrån urvalet. Till skillnad från enkäter som delas ut fysiskt 

kräver inte en online-enkät ett möte. En enkät i form av papperskopior hade krävt 

betydligt mer tid och pengar, en online-enkät når många människor under kort tid. För 

att säkerställa att enkätfrågorna var tydliga gjordes en pilotstudie före utskick av 

enkäter. 

 

Utifrån teorin har vi operationaliserat fem variabler. Den första variabeln är yttre 

motivation och denna definieras likt tidigare beskrivet som målstyrda faktorer där 
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resultatet av aktiviteten är det som motiverar. Utifrån denna variabel har fyra indikatorer 

i form av enkätfrågor tagits fram – alla med koppling till yttre motivation enligt teorin. 

Dessa indikatorer presenteras i Tabell 1. Dessa indikatorer är utformade utifrån en 

likertskala från 1 till 6. Likertskala har använts för att respondenterna ska kunna säga i 

vilken grad indikatorn är motiverande istället för att svara om den är motiverande eller 

inte. Värdet på variabeln är lika med summan av fråga 6 till fråga 9 dividerat med 4.  

 

Den andra variabeln är inre motivation som definieras som att valet av en aktivitet 

kommer från individens egna intresse. Utifrån denna variabel har sju indikatorer 

framtagits med koppling till inre motivation. Även dessa är i form av likertskala, dels 

för att vi vill veta i vilken grad respondenterna anser indikatorerna vara motiverande 

och dels för att det ska finnas samma struktur genom enkäten. Samma procedur gjordes 

här för att se i vilken grad inre motivation har för respondenterna. Detta har gjorts på 

samma sätt som vid variabeln yttre motivation med följande enkätfrågor. Värdet på 

denna variabel är lika med summan av fråga 10 till fråga 16 dividerat med 7.  

 

Genom att göra på detta sätt får vi ut en siffra där 1 betyder att inre respektive yttre 

motivation inte motiverar respondenterna och 6 betyder att inre respektive yttre 

motivation är mycket motiverande för respondenterna. 

 

De två första variablerna användes för att konstruera en tredje kategorisk variabel som 

vi kallar motivation. Svaret på varje respondents värde på inre respektive yttre 

motivation jämförs för att se vilket värde som är högst och respondenten alltså är mer 

motiverad av antingen inre eller yttre motivation (värde Y eller I). Ett tredje möjligt 

värde kan här framkomma vilket är Z (yttre och inre motivation sammanslaget) vilket 

innebär att respondenten visar sig bli lika motiverad av inre motivation som av yttre.  

 

Den fjärde variabeln består av kompetensförsörjning. Kompetensförsörjning definieras 

som tidigare behållning och förvaltning av den befintliga kompetensen i organisationen. 

Utifrån kompetensförsörjning tog vi fram tio indikatorer i form av frågor i enkäten, 

även dessa i form av likertskalor. För att få ett mått på kompetensförsörjning tar vi 

värdet av variabelns totala summa av fråga 18 till fråga 27 och dividerar det med 10.  

 

Den femte variabeln är inbäddningseffekt vilket innefattar respondentens ålder, 

arbetslivserfarenhet, tid inom den nuvarande organisationen och framtida karriärplan. 

Har en person arbetat en lång tid på samma företag och vill fortsätta kan det vara ett 

tecken på att kompetensförsörjning haft effekt. Är medarbetaren nära sin pension blir 

resultatet inte lika sanningsenligt eftersom kvarstannandet kan bero på att personen inte 

ser mening att byta arbete innan pensionen. Dessa variabler är kvantitativa och 

innefattar fråga 2, 3, 4 och 29. Fråga 2 och 3 hör ihop och ska adderas, medan fråga 4 

och 29 hör ihop och multipliceras. Fråga 4 och 29 ska sedan divideras med fråga 2 och 

3 (F4*F29)/((F2+F3)/201). Om värdet för F4*F29 är hög och värdet för F2+F3/20 är 

låg innebär det att inbäddningseffekten hos respondenterna troligen är stark.  

                                                 
1 Koefficienten 20 valde vi för att göra frågorna mer jämförbara. 
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Analys 

Analysen som används i denna studie är en multivariat analys. Det innebär enligt 

Bryman (2011) att tre eller fler variabler analyseras. Djurfeldt et al. (2010) menar vidare 

att multivariat analysteknik möjliggör ytterligare klarhet av orsakerna till den händelse 

som studeras.  

 

Kompetensförsörjning (KF) och motivation (M) är oberoendevariabler eftersom dessa 

antas påverka den beroende variabeln. Inbäddningseffekt (IE) är beroendevariabel vilket 

innebär den variabel som vi antar påverkas av oberoendevariablerna. Utifrån tidigare 

nämnda teorier har en hypotes utformats. Hypotesen är att M innebär en skillnad i 

korrelationen mellan KF och IE. Vi tror vidare att respondenterna med inre motivation 

har starkare korrelation mellan KF och IE än respondenterna med yttre motivation. 

Båda grupperna antas vara positiva men korrelationen antas att vara olika stark. 

Skillnader i korrelationer mellan de två grupperna studeras.  

 

I analysen av variablerna tittar vi på korrelationskoefficienter vilket David & Sutton 

(2016) beskriver handlar om att mäta samvariation mellan två variabler.  Vidare menar 

David & Sutton (2016) att analysen innebär beräkning av Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient (Pearson’s r). Korrelationskoefficientens värde 

kommer variera mellan -1.00 och +1.00 vilket speglar styrkan och riktningen på det 

samband variablerna har. +1 innebär ett perfekt positivt samband mellan de två 

variablerna och -1 visar ett negativt samband mellan variablerna. Innan beräkningen av 

korrelationskoefficienten sker bör ett spridningsdiagram utformas eftersom det 

möjliggör att vi kan visualisera kovariansen mellan variablerna. Detta eftersom 

korrelationskoefficienten enbart kan beräknas på linjära relationer, vilket är en relation 

som bildar en rät linje. Skulle spridningsdiagrammet visa att korrelationen inte är linjär 

kan det finnas grunder för att ifrågasätta Pearson’s r som tillämpligt analysverktyg. 

Etiska överväganden  

Utgångspunkten har under hela undersökningsprocessen varit i Vetenskapsrådets (2002) 

fyra etiska forskningsprinciper. Dessa har följts till ytterst möjliga grad under hela 

processen. I utformandet av enkätfrågorna har vi sett till att inga frågor kränker eller 

diskriminerar någon och tydlighet har varit viktigt då kontakten skett endast genom 

skriftligt mail. För att ge deltagarna möjlighet att ställa frågor till oss eller vid eventuella 

funderingar om studien skickade vi med våra kontaktuppgifter i mailet. Vi har tagit 

hänsyn till informationskravet och nyttjandekravet exempelvis då den första kontakten 

med företagen skedde via telefon med en chef där vi förklarat syftet med studien, vart 

den kommer publiceras och vad som gäller för medarbetarnas deltagande. Chefen 

skickade i sin tur ut enkäten till sina medarbetare. På så vis tog vi hänsyn till 

konfidentialitetskravet då detta medförde att vi inte fick tillgång till medarbetarnas 

mailadresser och anonymiteten ökade. Vi skriver inte ut i studien varken vilka städer 

eller företag som medverkat i enkäten. Samtyckeskravet tog vi hänsyn till då vi i både 

mailet och enkäten som skickades ut återigen betonade deltagarnas anonymitet och 

frivilliga medverkan. 
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RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Först följer en univariat analys där varje 

variabel presenteras, därefter visas en korrelationsanalys av variablerna KF, IE och M 

och deras samband. 

Univariat analys 

Vidare presenteras varje variabel för sig med sammanfattning om vad vi kan utläsa från 

respektive variabel.  

 

 

 
Figur 3. Cirkeldiagram för variabeln kön. 

 

Figur 3 visar hur många procent av respondenterna som identifierar sig som man, 

kvinna eller annat. 67,63% av respondenterna identifierar sig som män, 31,79% av 

respondenterna identifierar sig som kvinnor och 0,58% har inte svarat på frågan. 

 

 
Figur 4. Stapeldiagram för variabeln ålder. 
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Figur 4 presenterar hur gamla respondenterna är. Den yngsta respondenten är 19 år 

gammal och den äldsta är 61 år, medelvärdet för respondenternas ålder är 41 år. 

Standardavvikelsen är 10,8 vilket innebär att de flesta som svarat är mellan 31,9 och 

51,5 år.  

 
Figur 5. Stapeldiagram för variabeln arbetslivserfarenhet. 

 

Figur 5 visar respondenternas arbetslivserfarenhet. Medelvädet för 

arbetslivserfarenheten är 20,6 år. Standardavvikelsen är 10,9 vilket innebär att de flesta 

har arbetat mellan 9,7 år och 30,3 år, detta visar på att få av respondenterna har en kort 

arbetslivserfarenhet och det är få som är mycket unga. 
 

Antal år inom företaget 

År inom företaget Antal svarande Procent 

Mindre än 5 år 89 51,4 

5-15 år 45 45 26,0 

Mer än 15 år 39 22,5 

Total 173 100,0 

 
Tabell 2. Tabell för variabeln arbetad tid inom organisationen. 

 

Tabell 2 visar hur många år respondenterna arbetat inom den aktuella organisationen. 

51% av respondenterna har arbetat inom organisationen i mindre än 5 år, 26% har 

arbetat 5-15 år och 22,5% har arbetat i mer än 15 år. Figur 6 och tabell 2 visar 

tillsammans att de flesta respondenterna har en lång arbetslivserfarenhet på 20 år, men 

majoriteten har inte arbetat mer än 5 år på sitt nuvarande arbete. 
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Figur 6. Cirkeldiagram för variabeln region. 

 

Figur 6 presenterar vilken region respondenterna arbetar i. 59,54% arbetar i Götaland, 

22,5% arbetar i Norrland och 17,92% arbetar i Svealand. Representation av Sveriges 

befolkning är inte helt korrekt eftersom det bor flest människor i Götaland och Svealand 

och färre i Norrland. 

 

Vad gäller könsfördelningen är vårt urval inte representativt för alla medarbetare i 

Sverige då männen är starkt överrepresenterade. Enligt jämställdhetsombudsmannen.se 

(2017) arbetar cirka 80% av alla kvinnor i Sverige och 86% av alla män. Denna statistik 

visar att det endast skiljer sex procentenheter mellan antalet arbetande kvinnor och män, 

vilket inte stämmer överens med vår studie. Gällande region är vårt urval något 

felrepresenterat. Enligt Statistiska centralbyrån (2017) bor den största delen av Sveriges 

befolkning i Götaland som har 4,8 miljoner invånare, den näst största delen bor i 

Svealand som har 4,4 miljoner invånare och den minsta delen bor i Norrland som har 

1,2 miljoner invånare. Totalt har Sverige 9,9 miljoner invånare vilket i procent innebär 

att Götaland står för 48%, Svealand av 44% och Norrland för 12% av befolkningen. 

Vad gäller region visar tabell 6 att Svealand är underrepresenterat och Norrland är 

överrepresenterat i vår studie. 
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Figur 7. Stapeldiagram för variabeln yttre motivation. 

 

Figur 7 visar variabeln Y och det genomsnittliga värdet av varje respondents svar från 

likertskalan 1-6. Medelvärdet är 4,6 vilket innebär att det genomsnittliga värdet 

respondenterna svarat är ganska högt och visar att yttre faktorer är viktigt för 

motivationen. Standardavvikelsen är 0,7 vilket innebär att de flesta svarat mellan 3,9 

och 5,3 på skalan att de motiveras av yttre faktorer. 
 

 
Figur 8. Stapeldiagram för variabeln inre motivation. 

 

Figur 8 visar variabeln I och det genomsnittliga värdet av varje respondents svar från 

likertskalan 1-6. Medelvärdet är 4,9 vilket innebär att det genomsnittliga värdet 

respondenterna svarat är högt och visar att inre faktorer är viktigt för motivationen. 

Standardavvikelsen är 0,6 vilket innebär att de flesta svarat mellan 4,3 och 5,5 på skalan 

att de motiveras av inre faktorer.  
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Figur 9. Stapeldiagram för variabeln kompetensförsörjning. 

 

Figur 9 visar variabeln KF och det genomsnittliga värdet av varje respondents svar från 

likertskalan 1-6. Medelvärdet är 4 vilket innebär att det genomsnittliga värdet 

respondenterna svarat är relativt högt och visar att KF varit befintlig i ganska stor 

utsträckning. Standardavvikelsen är 0,8 vilket innebär att de flesta svarat mellan 3,2 och 

4,8 på skalan att organisationen arbetar aktivt med kompetensförsörjning. 

 

 
Figur 10. Stapeldiagram för variabeln inbäddningseffekt. 

Figur 10 visar variabeln IE. Graden av inbäddningseffekt varierar mellan minimivärdet 

0 och maximivärdet 6. Medelvärdet är 2,5 vilket innebär att det genomsnittliga värdet 

respondenterna svarat är ganska lågt och visar att inbäddningseffekten är strax under 

medelnivå. Standardavvikelsen är 1,4 vilket innebär att de flesta svarat mellan 1,1 och 

3,9. Detta visar på en stor variation bland svaren och det har inte varit någon enhetlig 

tendens, därför vill vi också titta på specifika frågor för att få en tydligare bild av hur 
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inbäddningseffekten ser ut. Vidare kommer vi att presentera ytterligare två alternativa 

sätt att betrakta inbäddningseffekt.  

 
Figur 11. Stapeldiagram för variabeln IE2.  

 

Figur 11 redovisar det andra alternativet att betrakta inbäddningseffekt. I detta 

stapeldiagram studerades relationerna mellan frågorna ”Hur länge har du arbetat på din 

nuvarande arbetsplats?” och ”Hur troligt är det att du arbetar kvar på din nuvarande 

arbetsplats om fem år?” Här har vi inte tagit hänsyn till ålder och den totala 

arbetslivserfarenheten. Detta benämner vi som IE2 och här blir inte skalan 1 till 6 utan 1 

till 18 då två frågor är inräknade. Medelvärdet är 7,1 vilket innebär att det 

genomsnittliga värdet respondenterna svarat är relativt låg och visar att 

inbäddningseffekten är strax under medelnivå. Standardavvikelsen är 4,5 vilket innebär 

att de flesta svarat mellan 2,6 och 11,6. Om IE studeras på det här sättet blir den 

genomsnittliga effekten likvärdig med alternativ 1. Följande studerar vi det tredje 

alternativet att betrakta inbäddningseffekt vilket är sannolikheten att medarbetarna 

kommer stanna kvar på arbetsplatsen i fem år, vilket berörs i fråga 29 (F29).  
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Figur 12. Stapeldiagram över hur troligt det är att medarbetaren arbetar kvar inom organisationen om fem 

år.  

 

Figur 12 presenterar hur troligt det är att medarbetarna kommer arbeta kvar på sin 

nuvarande arbetsplats om fem år. Diagrammet visar att majoriteten av medarbetarna 

kommer att arbeta kvar om fem år, medelvärdet är 4 vilket är ganska högt. 

Standardavvikelsen är 1,5 vilket innebär att de flesta respondenterna svarat mellan 2,5 

och 5,5. Sammanfattningsvis innebär detta att de flesta respondenterna troligtvis 

kommer att arbeta kvar inom organisationen om fem år. 

 

I figur 12 kan vi se att om vi inte tittar på hur länge medarbetaren arbetat inom 

organisationen samt ålder tror de flesta att de kommer stanna kvar i minst fem år. Detta 

motsäger figur 10 och 11 som visar att IE är mycket spridd och ganska låg. Skillnaden 

mellan figur 12 och figurerna 10/11 kan betyda att många som svarat mellan 4 och 6 i 

(F29) inte har arbetat länge på den nuvarande arbetsplatsen. Detta gör att vi kan tro att 

IE inte är så stark i denna grupp. Slutligen visar det sig att de bästa sätten att förstå IE 

på är genom figur 10 och 11, dessa visar att inbäddningseffekten är låg i vårt urval. 

Korrelationsanalys  

Nedan presenteras variablernas korrelationer. Vidare beskrivs resultaten samt värdet 

och signifikansen studeras.  
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Figur 13. Spridningsdiagram över korrelationen mellan IE och KF i förhållande till M.  

 

Figur 13 visar att det finns en linjär korrelation mellan IE och KF, detta innebär att 

Pearson’s r är ett lämpligt analysverktyg.  

 
Variablernas korrelationer 

 

 

 

 

 

 
Tabell 3. Korrelationen mellan KF och IE, grupperad enligt M. (*=p<.05) 

 

Grupperna I, Y och Z beskriver resultatet för de som har svarat mest I och Y eller 

varken eller (Z). Total beskriver hela resultatet. I varje grupp beskrivs även Pearson’s r-

koefficienten mellan kompetensförsörjning och inbäddningseffekt samt korrelationens 

signifikans. Den starkaste korrelationen mellan KF och IE är i gruppen Z följt av Y och 

sist I. Z har dock så pass få fall (n=4) att denna går att bortse från.  

 

Tittar vi på Pearson’s r-koefficienten för gruppen I påvisar den att det finns ett positivt 

samband mellan KF och IE men relationen mellan dem är medelmåttlig till svag. 

Gruppen Y har ett starkare positivt samband med KF och IE men den är fortfarande 

medelmåttlig. Tittar vi på signifikansen ser vi att både I och Y är signifikanta. Y har 

däremot färre valida fall, det vill säga färre respondenter än gruppen I. För att kunna 

vara mer säker på gruppen Y:s resultat hade fler personer som motiveras av yttre 

faktorer behövts. Detta innebär att trots signifikanstestet kan vi inte utesluta att 

korrelationen är resultatet av en slump. Signifikansen i grupp I är okej och vi kan 

M Valida fall Pearson’s r Signifikans 

I 109 0,316 0,001* 

Y 50 0,409 0,003* 

Z 4 0,870 0,130 

Total 163 0,371 0,000* 
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försiktigt dra slutsatsen att korrelationen inte är slumpmässig. För att få en mer komplett 

bild ska vi nu studera hur grupperingen enligt variabeln M skiljer sig med avseende mot 

korrelationen mellan KF och IE2, samt korrelationen mellan KF och F29, som berör hur 

troligt det är att medarbetaren stannar kvar på arbetsplatsen i fem år. Detta för att visa 

hur motivationens roll skiljer sig om vi inte tittar på ålder (IE2) och hur länge 

respondenterna jobbat på deras nuvarande arbetsplats (F29). 

 

 
Figur 14.  Spridningsdiagram över korrelationen mellan sannolikheten att stanna kvar och KF. 

 

Figur 14 visar att det finns en linjär korrelation mellan sannolikheten att stanna kvar i 

minst fem år (F29) och KF, detta innebär att Pearson’s r är ett lämpligt analysverktyg.  
 

Variablernas korrelationer 

 

 

 

 

Tabell 4. Korrelationen mellan KF och IE, grupperad enligt M. (*=p<.05) 

 

Tabell 4 visar att korrelationen (Pearson’s r-koefficienten) i grupp I är något högre här 

än i tabell 3 vilket innebär att de personer som motiveras av inre motivation har ett 

samband mellan kompetensförsörjning och hur troligt det är att medarbetaren stannar 

kvar i minst fem år. Precis som enligt tabell 3 är denna korrelationen medelmåttligt 

svag. Signifikansen är även något bättre här än vad som visas i tabell 3 och detta kan 

bero på att vi har fler valida fall här. Korrelationen i gruppen Y har ökat och det har 

även signifikansen gjort. Sammanfattningsvis kan vi se en ökning av korrelationen och 

signifikansen både vad gäller gruppen I och Y när vi enbart tittat på hur troligt det är att 

M Valida fall Pearson’s r Signifikans 

I 111 0,366 0,000* 

Y 52 0,520 0,000* 

Z 4 0,271 0,729 

Total 167 0,456 0,000* 
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medarbetaren stannar kvar i minst fem år och kompetensförsörjning i förhållande till M. 

Trots skillnaderna motsäger även dessa resultat vår hypotes. Detta innebär att vare sig 

antagandet att ålder spelar roll för IE eller om man bara definierar den som vilja att 

stanna kvar på företaget verkar effekten vara den samma: Yttre och inre motivation 

verkar inte innebära en skillnad i inbäddningseffekt. 

 

 
Figur 15. Spridningsdiagram över korrelationen mellan IE2 och KF i förhållande till M. 

 

Till sist tittar vi på hur M påverkar korrelationen mellan KF och IE2, det vill säga 

inbäddningseffekten om vi endast betraktar sannolikheten att stanna kvar i relation till 

hur länge medarbetaren arbetat på företaget. Figur 15 visar att det finns en linjär 

korrelation mellan IE och KF, detta innebär att Pearson’s r är ett lämpligt 

analysverktyg.  

 
Variablernas korrelationer 

 

 

 

 

 

 
Tabell 5. Korrelationen mellan IE2 och KF, grupperad enligt M. (*=p<.05) 

 

Tabell 5 visar att korrelationen mellan KF och IE2 i grupp I är betydligt lägre här än i 

tabell 3, vilket innebär att de personer som motiveras av inre motivation har ett mycket 

svagt positivt samband mellan KF och IE2. Korrelationen mellan KF och IE2 för grupp 

I är inte signifikant. Även korrelationen i gruppen Y är mycket svag och icke-

signifikant. Sammanfattningsvis kan vi se en minskning av korrelationen och 

signifikansen både vad gäller gruppen I och Y när vi bortsett från de två frågorna om 

ålder och arbetslivserfarenhet. 

M Valida fall Pearson’s r Signifikans 

I 111 0,156 0,103 

Y 52 0,232 0,097 

Z 4 0,586 0,414 

Total 167 0,232 0,003* 
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Efter att vi studerat tre olika alternativ att definiera IE kan vi observera att både när 

inbäddningseffekt definieras som IE och bara i termer av F29 motsäger resultatet vår 

hypotes. Inre motivationsfaktorer verkar inte leda till en starkare korrelation mellan 

kompetensförsörjning och inbäddningseffekt. Det tredje fallet var inte statistiskt 

signifikant, därför kan detta uteslutas.  

DISKUSSION 
I följande avsnitt sker diskussioner kring studiens metod och resultat. Metoddelen 

diskuteras kritiskt och eventuella urvalsfel, risker och tillvägagångssätt tas upp. I 

resultatdiskussionen diskuteras det resultat som framkommit utifrån olika perspektiv för 

att titta på olika anledningar till att resultatet blev som det blev. Detta görs för besvara 

vår frågeställning: Vad kan organisationen göra för att motivera medarbetare att stanna 

kvar på arbetsplatsen i syfte att behålla kompetens? 

Metoddiskussion 

Majoriteten av de utvalda vetenskapliga artiklarna som använts som tidigare forskning 

är från år 2006 och framåt, men tre av dem är äldre. Vi beslutade att i den grad det är 

möjligt använda artiklar från de senaste tio åren, men vid tre fall bidrog artiklarna i så 

stor utsträckning till vår studie att beslutet togs att använda dem ändå. Artiklarnas ålder 

togs då i beaktande vid studerandet av deras resultat. De valda vetenskapliga artiklarna 

är utförda på olika branscher och vår studie är gjord på en specifik bransch. Detta kan 

påverka resultaten då den tidigare forskningen ger en generell bild medan vi endast kan 

uttala oss om en bransch. Däremot kan det vara svårt att representera olika branscher 

som de gjort med endast ett hundratal respondenter.  

 

Studien utfördes genom en kvantitativ online-enkät. Utformningen av enkäten gjordes 

med utgångspunkt i Bryman (2011) och Denscombes (2000) litteratur om hur man på 

ett lämpligt sätt bygger en enkät. Frågorna ska vara tydliga så att de inte missförstås och 

alternativen bör vara välarbetade för att undvika brister i enkäten. Valet togs utifrån 

Descombes (2000) råd att ha frågor i form av rangordnade punkter där respondenterna 

fick välja på en skala 1 till 6 från “I mycket låg grad” till “I mycket hög grad”. Detta 

gjordes för att senare kunna föra in svaren i SPSS och analysera dem. Var det någon 

fråga som respondenten inte ville svara på fanns möjligheten att lämna denna 

obesvarad. Innan enkäten skickades ut till företagen skickades en pilotstudie ut, detta 

för att säkerställa att enkäten var tydlig och minska risken för missuppfattningar. När vi 

fick in 12 pilotsvar och feedback från pilot-respondenterna kontaktades de utvalda 

företagen. Enkätens frågor är utformade utifrån teorierna om motivation och 

kompetensförsörjning, SDT och IN-I-UT, samt efter vår sammansatta hypotes om 

teoriernas samband. Enkätens frågor delades in i tre block varav det första blocket var 

en introduktion som behandlade individens kön, ålder, livserfarenhet och geografisk 

plats. Det andra blocket innehöll frågor om inre och yttre motivation och det tredje 

blocket behandlade frågor om kompetensförsörjning. Utformningen av block gjordes 

för att skapa en rymd i enkäten och för att den inte skulle kännas för massiv. 

Poängterandet av blocken kunde fått respondenterna att tro att enkäten var längre än den 

var och risken för bortfall kan ha ökat på grund av det. Detta försökte vi åtgärda genom 

att utforma enkäten på en sida för att respondenterna tydligare skulle se enkätens slut. 
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Svårigheten med att använda sig av en online-enkät är att risken för bortfall ökar 

markant. När en enkät hamnar i inkorgen finns risken att den slängs i skräpposten utan 

att den öppnas, detta var något vi behövde ha i beaktande vid utskick. 

Kontaktpersonerna på företagen var människor med chefs- eller HR-position och dessa 

kontaktades först via telefon för att vi skulle få chans att presentera oss och vår studie. 

Om kontaktpersonerna inte gick att få tag på via telefon skickades ett mail om förfrågan 

att delta i studien. Vi resonerade kring att om det framgått tydligt till chefen att deras 

medverkan är av stor betydelse för vår studie ökar chansen att chefen för det vidare till 

medarbetarna, samt att om medarbetarna får enkäten från sin chef ökar förtroendet för 

studien. Valet togs att i den mån det gick kontakta personerna i början av veckan och på 

förmiddagen. Detta gjordes för att vi tänkte att medarbetare vanligtvis har mer energi i 

början av dagen och veckan. Om kontaktpersonen tackade ja till medverkan bad vi även 

denne att skicka ut enkäten så snart som möjligt så att medarbetarna fick ut enkäten före 

lunch av samma anledning. Att mailet som skickades ut tillsammans med enkäten var 

välformulerat var också viktigt. Vi lade stor vikt vid att skriva att svaren är viktiga för 

studiens resultat och att enkäten inte tar mer än ett några minuter att genomföra, detta 

ökar chansen att medarbetarna tar sig tid att svara. Vid frågor om studiens resultat 

erbjöd vi återkoppling efter att uppsatsen är publicerad. Enkäten bifogades som en länk 

i mailet eftersom den är utformad i Google Formulär. Detta kan ha medfört att 

respondenterna inte klickat på länken, men vi tog den risken eftersom enkäten 

utformades bättre och tydligare med hjälp av Googles enkätprogram. Ett alternativ hade 

varit att lägga enkäten direkt i mailet, då hade respondenterna omedelbart sett vad 

enkäten handlat om och kanske hade det ökat svarsfrekvensen. Att samla data genom 

mail är dock svårare och hade krävt mer av både respondenterna och oss vid analysen 

av svaren. Vad gäller svarsfrekvensen svarade 38% av de tillfrågade på enkäten. En 

anledning till att svarsfrekvensen var relativt låg kan ha berott på utformningen av 

enkäten. Kanske hade en kortare enkät givit fler svar, problemet då hade blivit att vi inte 

fått med alla de faktorer vi ansåg vara intressanta och vi hade inte kunnat studera det 

som önskades lika omfattande. Något som också kunnat påverka svarsfrekvensen är den 

personen som kontaktades på organisationen och som blev ansvarig för att enkäten 

skickades ut. Hade mer tid lagts på att få tag på den mest lämpliga personen att ansvara 

för enkäterna hade kanske fler svarat. Detta gjordes inte på grund av tidsbristen, vi fick 

vara nöjda med de personerna som tackade ja till att medverka och som tog på sig 

ansvaret att skicka enkäten till medarbetarna.  

 

Att svarsfrekvensen inte var högre kan även ha påverkats av den befintliga 

tidsbegränsningen av enkäten. Exempelvis fick vi svar från ett av de tillfrågade 

företagen i Norrland två dagar innan enkäten var tvungen att stängas. Detta innebar att 

medarbetarna inom det företaget endast hade två dagar på sig att svara och det kan ha 

bidragit till att svarsfrekvensen blev lägre än önskat. För att undvika detta skulle vi 

börjat kontakta organisationer om förfrågan att delta tidigare. Tiden på året kan också 

påverka svarsfrekvensen. Vi fick information av kontaktpersoner att medarbetarna är 

under hög arbetsbelastning under denna tid vilket bidrog till att företag valde att inte 

medverka. Även i de företag som valde att medverka kan medarbetarna själva valt att 

inte delta på grund av arbetsbelastningen. Vad gäller valet av städer och företag i 

Sverige hade vi kunnat göra annorlunda. För att få fram ett mer representativt urval 

hade fler städer kunnat väljas ut, både geografiskt och storleksmässigt. 
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Vad gäller instrumentets reliabilitet undersöktes detta i SPSS för att ta reda på om 

respondenterna har förstått enkätfrågorna på samma sätt eller om de var svåra att förstå. 

Reliabilitetstestet gjordes för att undersöka om resultatet är oberoende av vem som 

svarar på enkäten för att visa hur tillförlitligt resultatet som framkommit är. 

Reliabiliteten mäts på en skala mellan 0 och 1 och för att studien ska vara reliabel bör 

instrumentets index vara över 0,7. Ligger det under 0,7 tyder det på att instrumentets 

reliabilitet är begränsad och respondenterna kan ha förstått enkätfrågorna på olika sätt 

vilket kan ha påverkat resultatet. Instrumentets index vad gäller reliabilitet hamnade på 

0,541 vilket betyder att det är begränsat och frågorna i enkäten kan ha tolkats på olika 

sätt. Vi studerade detta närmare och upptäckte att det var två frågor som drog ner det 

totala indexet. Dessa frågor var ”Hur gammal är du?” och ”Hur länge har du varit 

yrkesverksam?” När dessa frågor togs bort och vi analyserade igen blev det nya indexet 

0,827.  

 

Reliabilitetstest 1   Reliabilitetstest 2 

Cronbach’s 

Alpha 

Antal 

enkätfrågor 

Cronbach’s 

Alpha 

Antal 

enkätfrågor 

0,541 25 0,827 23 

Tabell 4. Tabell för reliabiliteten i studien.  

 

Anledningen till att dessa två frågor gjort att reliabiliteten minskat har med hur 

respondenterna svarat på frågorna. I dessa frågor har respondenterna fått svara i fritext, 

det vill säga svaren kan bli helt olika och det finns ingen konsistens i dessa svar. Detta 

är inget vi kunde påverka utan att utesluta dessa frågor och något vi får bortse från. 

Hade det varit frågorna i likertskala som minskat reliabiliteten hade det varit ett problem 

eftersom frågorna kunnat misstolkats och tillförlitligheten för instrumentet hade 

minskat. I detta fall påverkas det inte eftersom frågorna som minskade indexet var 

introduktionsfrågor och inte de som ligger till grund för resultatet. 
 

Det mått som konstruerats för att mäta inbäddningseffekten är ett mått vi själva 

konstruerat och har aldrig tidigare använts. Av resultatet som visas i figur 10 

framkommer att det är en stor variation i svaren och det finns ingen enhetlig tendens. 

Detta tyder på att inbäddningseffekten påverkas av fler faktorer än de vi inkluderat som 

exempelvis individuella faktorer. Detta gör att vårt instrument om IE inte är tillräckligt 

omfattande och detta får vi acceptera. Faktorerna vi byggt måttet på har ett samband till 

inbäddningseffekten och visar på en koppling men förmodligen finns det fler faktorer 

och det gör att vårt mått IE inte är helt komplett.  

Resultatdiskussion 

I följande avsnitt förs en diskussion kring det resultat som framkommit. Vi börjar med 

att diskutera resultatet i relation till den tidigare forskning som presenterats, följt av 

diskussioner kring resultatet med vår hypotes och problemformulering som 

utgångspunkt.  
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Resultatet i relation till tidigare forskning 

Resultatet som framkommer i denna studie strider delvis mot tidigare forskning, 

exempelvis beskriver Berge (2016) att den främsta motivationen är att få en säker 

anställning vilket förstås som inre motivation. Vidare beskriver han att trygghet är en 

viktig inre motivation för medarbetaren. Vanthournout et al. (2014) beskriver att 

medarbetare som drivs av inre motivation ger en positiv påverkan på djupinlärning. 

Vidare beskriver författarna att om viljan finns lär sig individen bättre och kompetensen 

ökar. Detta är något som företaget vill bibehålla genom ett aktivt arbete med 

kompetensförsörjningen. Däremot beskriver Kyndt et al. (2012) att både inre och yttre 

motivation är positivt för medarbetarnas lärande i organisationen. Detta blir intressant i 

vår studie eftersom resultatet visar att både inre och yttre motivationsfaktorer motiverar 

medarbetare till lärande vilket kan vara en bidragande faktor till viljan att stanna kvar på 

företaget. Både Berge (2016) och Vanthournout et al. (2014) menar att inre 

motivationsfaktorer är det mest framgångsrika, dock diskuterar ingen av dem 

motivation i förhållande till viljan att stanna på arbetsplatsen. Detta kan skilja sig och 

kan vara en anledning till att vårt resultat strider mot deras. 

 

Vad gäller kompetensförsörjningen visar studien av Thomas & Wise (1999) att yttre 

motivation har de främsta faktorerna för organisationers attraktion. Det framgår dock 

inte vad som motiverar en medarbetare att stanna kvar men en tanke kan vara att om 

man går in med en tillräckligt stark yttre faktor som exempelvis hög ingångslön kan 

detta leda till att medarbetaren stannar. Dock är detta problematiskt då det inte säger 

någonting om medarbetarens kompetens vilket är det som organisationen vill bibehålla. 

Mitchell et al. (2001) visar att medarbetare kan vara nöjda med sitt arbete utan att vara 

inbäddade, däremot är risken större att medarbetare lämnar organisationen vid 

exempelvis en kris om denne har låg inbäddning. Följande menar författarna att det är 

viktigt att företagen är engagerade i medarbetarnas liv samt att fokus på exempelvis 

pengar som attraktion för att få medarbetarna att stanna inte är tillräckligt. Detta säger 

emot resultatet i vår studie då yttre motivationsfaktorer har ett starkare samband och kan 

då vara tillräckligt för att en medarbetare ska stanna kvar. Detta eftersom 

branschtillhörighet och organisatoriska strukturer möjligen kan vara en orsak till att 

medarbetare motiveras mer av yttre faktorer. Resultatet i vårt studie visar på att den 

generella bild som finns över teorierna om kompetensförsörjning inte alltid stämmer 

överrens med verkligheten då bransch, arbetsuppgifter med mera kan spela roll för vad 

som motiverar en medarbetare mest. Kanske kan det förhålla sig som så att den 

generella bilden i vissa situationer behöver ta hänsyn till kontexten och andra 

strukturella faktorer för att vara korrekt. 

 

Likt Mitchell et al. (2001) betonar Carless & Wintle (2007) att både unga och äldre 

arbetstagare har en stark dragning till arbetsplatser som låter medarbetare ha en balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Kopplingen mellan arbetsliv och privatliv ser vi som 

möjligheten till flexibel arbetstid vilket är kopplat till yttre motivation. Detta har visat 

sig i vår studie genom att det fanns ett samband mellan yttre motivation, 

kompetensförsörjning och inbäddningseffekt. Boswell et al. (2003) kom i sin studie 

fram till att friskvård och bonus var anledningar till att medarbetare attraheras av en 

arbetsplats. Den främsta faktorn var dock jobbattribut som exempelvis teamkänsla och 

karriärmöjligheter vid val av arbetsplats. De menar också att företagets rykte har visat 

sig spela stor roll. Vad gäller friskvård, bonus och kärriärmöjligheter är detta kopplat till 
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yttre motivationsfaktorer vilket stödjer resultatet i vår studie. Företagets rykte kan vara 

kopplat till både inre och yttre motivation beroende på vilka faktorer en organisations 

rykte är känt för vilket också stärker vårt resultat som har visat att både inre och yttte 

motivationsfaktorer har ett samband med kompetensförsörjning och inbäddningseffekt.  

 

Anledning till att denna studies resultat inte helt stämmer överens med tidigare 

forskning kan bero på vårt urval. Studien har genomförts på medarbetare inom It-

branschen, denna bransch är mansdominerad och av respondenterna som svarade i vår 

studie är 68% män. En möjlig faktor till att yttre motivation kan vara viktigare än inre 

motivation för att män ska stanna kvar på en arbetsplats kan vara att de lockas mer av 

pengar och frihet än vad kvinnor gör. Förr var mäns roll att införskaffa pengar för att 

försörja sin familj och kanske kan detta hänga kvar än idag. Yttre motivation inkluderar 

karriärmöjlighet och kanske kan detta också vara mer lockande för män än för kvinnor. 

För att kunna säga något om dessa samhälls-strukturer krävs djupare studier.  

 

Vad gäller region visar tabell 6 att Svealand är underrepresenterat och Norrland är 

överrepresenterat i vår studie. Detta kan ge en felaktig bild av hur det ser ut i Sverige 

och det har vi i beaktande. Kanske har detta bidragit till att resultatet blivit som det 

blivit. 

 

It-branschen handlar om att lösa problem av olika slag vilket kan ha en betydande 

påverkan på studiens resultat. Eftersom branschen är målinriktad innebär det att 

resultatet av arbetet är det viktiga vilket är starkt förknippat med yttre motivation. Då är 

det inte själva processen eller arbetsuppgiften i sig som är det mest motiverande utan att 

se det färdiga resultatet är det som motiverar. Inom It-branschen arbetar många 

självständigt med sitt projekt vilket också kan ha effekt på resultatet då den inre 

motivationen handlar om samhörighet med kollegor och bekräftelse vilket kanske inte 

spelar lika stor roll i ett arbete inom It. En annan anledning kan vara att yttre 

motivationsfaktorer som exempelvis utbildningsmöjligheter är något medarbetare i It-

branschen anser blir särskilt betydelsefulla då deras arbete kräver ständig 

kompetensutveckling för att matcha trender och nya tekniker som kommer ut på 

marknaden. 

Resultatet i relation till vår hypotes 

Resultatet som framkommit är att inre motivation har en korrelationskoefficient på 0,3 i 

samband med kompetensförsörjning vilket inte är starkt då 0 är den svagaste 

korrelationen och 1 är den starkaste. Yttre motivation har en korrelationskoefficient på 

0,4 i samband med kompetensförsörjning vilket inte heller är starkt, dock starkare än 

den inre motivationen. Detta strider mot vår hypotes som säger att inre motivation är 

mer betydelsefullt för kompetensförsörjning än vad yttre är. Antalet respondenter skiljer 

sig markant mellan I och Y grupperna vilket ger I en starkare signifikans än Y. 

Resultatet visar också att båda grupperna har ett positivt samband men för att vi ska 

kunna uttrycka oss om att Y har ett starkare samband krävs det fler respondenter som 

motiveras av yttre motivationsfaktorer. 

 

Vad gäller vår variabel ålder visade resultatet att de flesta av respondenterna är 31,9 och 

51,5 år och medelvärdet är 41 år. Samtidigt ser vi under variabeln arbetslivserfarenhet 

ett medelvärde på 20 år. Det betyder att de flesta personerna är i mitten av sin karriär, 
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varken nyutexaminerade eller nära pensionen. Vi kan utifrån detta anta att 

respondenternas svar är någorlunda tillförlitliga eftersom de arbetat ett antal år, vet vad 

de själva motiveras av i arbetet och vet om att de ska arbeta under ett antal år till. Hade 

medelvärdet legat på 25 år har de inte lika stor arbetslivserfarenhet och vet inte på 

samma sätt vad de motiveras av. Om medelåldern varit runt 50-60 år hade risken funnits 

att resultatet blivit missvisande. Detta för att medarbetarnas svar att inte vilja lämna 

företaget då kunnat bero på att de inte ser någon mening att sluta på arbetsplatsen tätt 

inpå pensionen vilket gör att det inte beror på inbäddningseffekten. Vad gäller antal 

arbetade år inom den nuvarande organisationen ser vi att 51% av respondenterna har 

arbetat mindre än fem år. Detta samband kan visa att många av respondenterna vet vad 

de motiveras av. Detta medför att det är viktigt att arbeta aktivt med 

kompetensförsörjning både med människor som motiveras av inre och yttre faktorer, 

detta ökar inbäddningseffekten och viljan att stanna kvar på sin arbetsplats.  

 

Resultatet visar även att majoriteten av respondenterna troligtvis kommer att arbeta kvar 

inom organisationen om fem år. Detta går att tolka som att medarbetarnas 

organisationer arbetar med kompetensförsörjning och att medarbetarna inte ser någon 

anledning till att byta arbetsplats för tillfället. Eftersom majoriteten av respondenterna 

inte befinner sig närmare pensionen tolkar vi även resultatet att viljan till 

kvarstannandet möjligen kan bero på att organisationen aktivt arbetar med 

kompetensförsörjningen och effekten av inbäddningsprocessen alltså 

inbäddningseffekten bidrar till kvarstannade av medarbetaren. När vi studerade 

inbäddningseffekten utifrån alternativ 2 kunde vi se att det gav ett likvärdigt resultat 

som alternativ 1. Det är intressant på grund av att när vi tittar på resultatet om viljan att 

stanna kvar på arbetsplatsen (F29) ser vi att en stor del av medarbetarna troligtvis 

kommer att stanna kvar. Detta kan uppfattas ha en koppling till inbäddningseffekten, 

dock ser vi genom våra tre alternativa sätt att studera inbäddningseffekt på att denna är 

låg. Detta tyder på att medarbetarna vill stanna kvar på arbetsplatsen men vi kan inte 

säga om det beror på inbäddningseffekten eller på någon annan faktor. Eftersom 

alternativ 1 inkluderar fler faktorer i inbäddningseffekten än alternativ 2 gör ser vi 

alternativ 1 som mer sanningsenligt. Anledningen till att alternativ 2 kan vara 

missvisande är för att respondenterna som svarat att de troligtvis kommer att stanna 

kvar på arbetsplatsen i fem år kan vara de som inte arbetat en längre tid. Dessa 

medarbetare värderas inte lika högt som de som arbetat en längre tid. 
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Slutsats 

Denna studie redovisar sambandet mellan kompetensförsörjning och inbäddningseffekt 

i relation till en medarbetares motivation att stanna kvar på sin arbetsplats. Studiens 

resultat visar att både inre och yttre motivationsfaktorer har ett positivt samband med 

inbäddningseffekt, dock var yttre faktorer något starkare i relation till inbäddningen 

vilket motsäger vår hypotes. Utifrån detta resultat drar vi slutsatsen att inbäddningeffekt 

är ett mer komplext fenomen än vad vi först trott där många faktorer kan spela in. Målet 

med kompetensförsörjning är att skapa ett organisatoriskt lärande genom att arbeta med 

att få medarbetarna att utvecklas och stannar inom organisationen, detta i syfte att 

bibehålla kompetensen. Resultatet i vår studie har bidragit till större förståelse för 

kompetensförsörjningsprocessen i organisationer. Förslag till vidare forskning inom 

området är att tydligare definiera kompetensförsörjningens inbäddningseffekt genom att 

inkludera kulturella och organisationiska strukturer i samhället. 

 

För att besvara vår frågeställning kan det vara viktigt att organisationer inte endast 

fokuserar på de generella teorierna om motivation och kompetensförsörjning utan ser 

till kontexten, branschen och individerna i organisationen. Görs detta ökar det 

organisatoriska lärandet och skapar förutsättningar för en lyckad organisation med goda 

resultat och tillfredsställda medarbetare.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missiv 

 

Brev till en ansvarig/chef på de kontaktade företagen. 

 

Hej!  

 

Vi heter Maria och Linnea och är två studenter på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi 

studerar personal och arbetslivs-programmet och skriver nu vårt examensarbete om 

motivation och kompetensförsörjning på företag. Vi har utformat en enkät och vi skulle 

bli så glada om ni vill medverka genom att svara på några frågor. Enkäten tar cirka 2 

minuter att genomföra. Er medverkan är helt frivillig och ni kan när som helst välja att 

avbryta deltagandet. Enkäten är anonym och uppgifterna kommer behandlas 

konfidentiellt och endast i denna studie.  

 

För att svara på enkäten trycker ni på länken nedan. Har ni några frågor eller 

funderingar får ni gärna kontakta oss. 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr3m0KPEWFtKyyAUHiS6tHkm5nFs7hntCyPCafOk

ztVriRyw/viewform?usp=sf_link 
 

Tack för er hjälp.  

 

Varma hälsningar 

Maria Appelqvist, xxxx@student.lnu.se, 073-xxxxxxx 

Linnea Edgren, xxxx@student.lnu.se, 073-xxxxxxx 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr3m0KPEWFtKyyAUHiS6tHkm5nFs7hntCyPCafOkztVriRyw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr3m0KPEWFtKyyAUHiS6tHkm5nFs7hntCyPCafOkztVriRyw/viewform?usp=sf_link
mailto:xxxx@student.lnu.se
mailto:le222nh@student.lnu.se
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Bilaga 2 - Enkät 
 

Studien syftar till att undersöka om vad som motiverar medarbetare i arbetslivet. Ditt 

svar är helt anonymt och kommer inte kunna urskiljas, enkäten är frivillig och du kan 

när du vill avbryta deltagandet. Uppgifterna som samlas in kommer endast att användas 

i denna studie och kommer behandlas konfidentiellt. 

Vid frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss. 

Maria Appelqvist, xxxx@student.lnu.se, 073-xxxxxxx 

Linnea Edgren, xxxx@student.lnu.se, 073-xxxxxxx 

Enkäten tar ca 2-3 minuter att besvara. Tack för din medverkan! 

Om du inte vet vad du ska svara på någon fråga eller om du inte vill svara, lämna frågan 

obesvarad. 

 

Introduktion 

Fråga 1. 

Vilket kön identifierar du dig som? 

Kvinna.  Man.  Annat. 

Fråga 2. 

Hur gammal är du? 

_____ år 

Fråga 3.  

Hur många år har du varit yrkesverksam? 

_____ år 

Fråga 4.  

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Mindre än 5 år.  5-15 år.  Mer än 15 år. 

Fråga 5. 

I vilken del av Sverige arbetar du i dagsläget?  

Norrland.   Svealand.  Götaland. 

Del 1 

Fråga 6. 

I vilken grad tycker du att lön motiverar dig i ditt arbete? 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6    I mycket hög grad 

Fråga 7. 

I vilken grad tycker du att bonus motiverar dig i ditt arbete? 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6    I mycket hög grad 
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Fråga 8. 

I vilken grad tycker du att flexibel arbetstid motiverar dig i ditt arbete? 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6    I mycket hög grad 

Fråga 9. 

I vilken grad tycker du att karriärsmöjligheter motiverar dig i ditt arbete? 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6    I mycket hög grad 

Del 2 

Fråga 10. 

I vilken grad tycker du att personlig bekräftelse motiverar dig i ditt arbete? 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 

Fråga 11. 
I vilken grad tycker du att gemenskap och sociala relationer med medarbetare motiverar dig i 
ditt arbete? 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 12. 
I vilken grad tycker du att ett specifikt ansvarsområde motiverar dig i ditt arbete? 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 13. 
I vilken grad tycker du att intressanta arbetsuppgifter motiverar dig i ditt arbete? 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 14. 
I vilken grad tycker du att personlig utveckling motiverar dig i ditt arbete? 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 15. 
I vilken grad motiveras du av att ditt arbete är roligt? 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 16. 
I vilken grad motiveras du av att ditt arbete är viktigt för dig? 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 17.  
Utöver de ovan nämnda motivationsfaktorer, finns det någon annan faktor som motiverar dig i 
ditt arbete? 
 

 
Del 3 
 
Fråga 18. 
När du började på din nuvarande arbetsplats genomgick du ett välutvecklat 
introduktionsprogram. 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 19. 
Din arbetsplats erbjuder dig kontinuerligt interna utbildningar. 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 20. 
Din arbetsplats erbjuder dig kontinuerligt externa utbildningar. 
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I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 21. 
Din arbetsplats erbjuder dig att arbeta utanför ramarna för dina uppgifter. 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 22. 
På din arbetsplats sker kontinuerligt medarbetarsamtal. 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 23. 
Du är medveten om befintliga mål för dig och din organisation. 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 24. 
Du känner att du blir belönad för arbetet du utför, genom exempelvis evenemang, konferenser, 
bonus mm. 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 25. 
Du känner en samhörighet med dina kollegor. 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 26. 
Du känner att du kan kombinera ditt arbete med ditt privatliv. 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
Fråga 27. 
Du upplever att din arbetsplats arbetar för att vara attraktiv för medarbetarna. 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
 
 
Fråga 28. 
Denna fråga gäller endast om ditt nuvarande arbete inte är ditt första: 
Vilken var anledningen att du slutade ditt förra arbete? 
 

 
Fråga 29. 
Hur troligt är det att du arbetar kvar på din nuvarande arbetsplats om 5 år? 
I mycket låg grad     1    2    3    4    5    6      I mycket hög grad 
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