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ABSTRAKT 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan Work-life balance och 

arbetsmotivation, samt medvetandegöra innebörden av begreppen. Arbetsmotivationen 

delades upp på inre och yttre faktorer för att studera om de enskilda komponenterna hade 

ett samband med Work-life balance. Det här studerades genom en enkätundersökning 

med 75 respondenter. Skalan som användes för work-life balance var ‘’Work-Family 

Conflict Scale and Family-Work Conflict Scale’’ (Netemeyer, 1996). Skalan för 

arbetsmotivation var ‘’ The Multidimensional Work Motivation scale’’ (Gagné et al., 

2015). Studien tittade även på deltagare fördelat på arbetsledande position och ej 

arbetsledande position. En bivariat korrelationsanalys visade inget signifikant samband 

mellan arbetsmotivation och work-life balance. Däremot fanns ett samband mellan yttre 

motivation och work-life balance för deltagare med arbetsledande position. Yttre 

motivation visade även svaga samband med work-life balance uppdelat på både ej 

arbetsledande position och samtliga deltagare. Inre motivation visade inget samband med 



 

 

work-life balance. Studiens slutsats blev att det kan vara möjligt för organisationer att 

motivera de anställda med yttre motivationsfaktorer för att främja work-life balance. 

 

Nyckelord: work-life balance, arbetsmotivation, inre motivation, yttre motivation, balans 

i arbetsliv och privatliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

The aim of the study was to investigate the relationship between work-life balance and 

work motivation, and to create awareness of the concepts. Work motivation was divided 

into intrinsic and extrinsic factors to study whether the individual components were 

related to Work-life balance. This was studied through a survey with 75 respondents. The 

scale used for work-life balance was ''Work-Family Conflict Scale and Family-Work 

Conflict Scale'' (Netemeyer, 1996). The scale used for motivation at work was ''The 

Multidimensional Work Motivation scale'' (Gagné et al., 2015). The study also 

investigated participants divided by leading position and non-leading position. A bivariate 

correlation analysis showed no significant relationship between work motivation and 

work-life balance, however, the strongest link was found between extrinsic motivation 

and work-life balance for participants with leading position. Extrinsic motivation also 

showed a weak relationship with work-life balance divided by both non-leading position 

and all participants. Intrinsic motivation showed no relation to work-life balance. The 

conclusion was that it may be possible for organizations to motivate employees with 

extrinsic motivational factors to promote work-life balance. 

 

Keywords: work-life balance, work motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation.  
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INTRODUKTION  

Bakgrund 

Psykisk ohälsa ökar alltmer i det svenska samhället och är i dagsläget den vanligaste 

orsaken till sjukskrivningar (Institutet för stressmedicin, 2019), då 46 procent av 

sjukskrivningarna utgör psykisk ohälsa och den ökade med 129 procent från år 2011 till år 

2017 (Försäkringskassan, 2017). Hantering och reaktion på svår stress står för 50 procent av 

påbörjade sjukskrivningar inom området för psykisk ohälsa (Institutet för stressmedicin, 

2017). En av anledningarna till dessa ökade ohälsotal kan bero på en förändrad balans 

mellan arbetsliv och privatliv.  

Arbetsmarknaden är i ständig rörelse och förändras i takt med samhället. Roller som 

tidigare varit en självklarhet har försvunnit och ny teknik har skapat möjligheter för ett mer 

flexibelt arbetsliv. Det finns många fördelar med det föränderliga arbetslivet, men det har 

även gjort att gränsen mellan fritid och arbetsliv har blivit mer otydliga. Människor är idag 

ständigt uppkopplade på grund av digitaliseringen genom smartphones, bärbara datorer och 

andra tekniska föremål som gör det möjligt att ta med arbetet hem (Allvin, Aronsson, 

Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Att arbeta allt fler timmar på dygnet är varken bra 

för arbetsgivaren eller arbetstagaren, och att även behöva oroa sig för familjen, hemmet eller 

andra privata relationer gör att stressnivån enbart ökar (Houston, 2005).  

Eftersom organisationer tvingas följa med i konsumenters efterfrågan har en 

oreglerad arbetstid vuxit fram. Ju mer flexibla medarbetare och organisationer är desto mer 

oskarp blir avgränsningen för dem gentemot privatlivet. Det blir då upp till en själv att dra 

gränsen och försöka upprätthålla den för att känna balans. Gränsen kommer att se olika ut 

för alla eftersom det varierar i individuella förutsättningar och preferenser om vad som anses 

vara viktigt i livet, samt hur medarbetaren förväntas förhålla sig till sitt arbete. De 

hälsoproblem som kan uppstå med detta är att medarbetaren frestas att anstränga sig över sin 

förmåga och sina resurser eftersom arbetet inte har några distinkta ramar. Det resulterar 

alltmer i att människor inte vet hur de ska hantera de oformulerade och ibland orimliga krav 

som de ställs inför (Allvin et.al, 2006). Work-life balance är därför ett viktigt begrepp för att 
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både stärka individens prestation på arbetet och för hälsan. Det handlar alltså om balansen 

mellan privatliv och arbetsliv som kan vara svårt för många att hitta. Men det innebär inte att 

människor ska arbeta mindre, utan i stället hitta strategier som gör det möjligt att arbeta på 

ett smart sätt. Det ska finnas energi kvar att utföra de mål och krav som finns både privat 

och på arbetet (Houston, 2005). Studiens syfte blev därför att påvisa hur viktigt det är för 

både individer och företag att ha kännedom om balansen mellan arbetsliv och privatliv. 

Även betydelsen av hur det påverkar individer, samt  på vilket sätt arbetsmotivation kan ha 

en inverkan.  

Begreppsförklaring 

Work-life balance (WLB) innebär att individen ska uppleva balans både i arbetslivet 

och privatlivet utan att en av dessa underminerar den andra. Det handlar därför om att skapa 

förutsättningar för goda prestationer och hållbarhet på jobbet och privat. Det är innebär alltså 

inte att fördela dygnets timmar jämnt, utan istället ha tillgång till resurser som får personen 

att uppnå sina mål i båda delarna (Berg, 2011, 9 november). Work-life balance grundas på 

den egna upplevelsen och är unik för varje persons tankar kring livsmål, värderingar och 

prioriteringar (Kossek et al., 2014) 

Nationalencyklopedin förklarar motivation som ‘’en psykologisk term för de faktorer 

hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” 

(Nationalencyklopedin, 2019). Från ett arbetsperspektiv definieras då arbetsmotivation som 

en drivkraft som skapar handling mot önskade mål på arbetsplatsen.  

 

Tidigare forskning 

Work-life balance 

En av de största förändringar som den moderna människan har genomgått är den 

ständiga uppkopplingen på grund av ny teknik och digitalisering. Hjärnforskaren Anders 

Hansen (2019) har poängterat hur den ökade digitaliseringen har påverkat människor och 

samhället. Hansen menar att det höga informationsflödet kan kopplas till psykisk ohälsa och 

att människan aldrig tidigare har förändrat sin livsstil så snabbt. Tillgängligheten ger 

individer möjlighet att arbeta mer och ställa högre krav på varandra, vilket i sin tur kan leda 
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till att balansen mellan arbetsliv och privatliv blivit alltmer otydliga. WLB är ett begrepp 

som flera forskare har försökt definiera. Begreppet berör människan, organisationer, familj 

och samhälle vilket är faktorer som ständigt förändras över tid. Det har gjort att definitionen 

av WLB hela tiden får nya perspektiv att anpassa sig till (Kossek et al., 2014). Den 

traditionella synen på begreppet benämns som work-family och har sina rötter i att 

industrisamhället hade fokus på en klassisk kärnfamilj där mamma, pappa och barn ingår. 

Idag benämner forskare och företag begreppet istället för work-life på grund av att samhället 

inte längre präglas av en traditionell kärnfamilj på samma sätt, utan större inslag av icke-

traditionella familjestrukturer eller av ensamstående. WLB anses vara en mer inkluderande 

term men innebär fortfarande stort fokus på hur familjeliv hamnar i konflikt med arbetsliv 

(Kossek et al., 2014). I Kosseks et.al. (2014) artikel poängterar de hur mångsidigt begreppet 

faktiskt är. I grov beskrivning nämner det att WLB handlar om att människor vill prestera 

bra inom alla områden som är betydelsefulla för individen. Det innebär att varje individ har 

olika mål, värderingar och krav på sig från närstående. Alltså blir upplevelsen och känslan 

av att en individ känner att det finns tid och resurser att hinna med förväntade roller, i både 

privatlivet och arbetslivet, mycket viktig för att känna en god WLB. Artikeln kommer fram 

till att betydelsen av upplevelser i en roll också kan förbättra prestanda och tillfredsställelse i 

andra roller. 

Begreppet WLB har vuxit fram i takt med att samhället har förändrats. Förr ansågs 

det att kvinnor skulle stanna hemma för att ta hand om hushållet och barnomsorg. Idag deltar 

kvinnan och tar sin plats på arbetsmarknaden. Trots att kvinnor har småbarn arbetar de kvar 

på sin arbetsplats och vid barnafödsel tar de mammaledigt och återinträder så snart barnet 

vuxit till sig. Samhället räknar med kvinnan idag på ett helt annat sätt än tidigare och 

åtgärder för jämställdhet är mycket centralt (Jones, burk, Vestman, 2006). Idag förs det 

diskussioner om att WLB ska hanteras som ett könsneutralt begrepp, däremot finns det en 

del studier som visar på att det flexibla arbetet som är ämnat att främja en god balans, istället 

ger kvinnor utrymme att ta ännu mer ansvar i hemmet. I en artikel av Chung & Van der 

Lippe (2018) menas det att en stor utveckling har skett, men att det fortfarande ligger i 

kvinnans roll att ta det största ansvaret vid barnomsorg, hushållssysslor och relationer till 

anhöriga. För att anställda ska hinna med både hem och arbete har företag utvecklat flextid. 

Flextid innebär att arbetstiden på åtta timmar förläggs inom en viss ram med utrymme att 
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själv styra över när dina arbetstimmar ska genomföras. Chung et.al (2018) talar om att det 

flexibla arbetet har visat att män istället arbetar fler timmar, än vad kvinnor gör. Det är 

istället mer sannolikt att kvinnor använder det flexibla arbetet till barnomsorg och 

hushållsarbete i form av att kvinnor ‘’stämpla ut’’ tidigare från arbetet för att ta hand om 

hemmet. Det kan resultera i att kvinnan arbetar vidare i hemmet utan betalning medan 

partnern kan vara kvar på arbetet längre med full betalning. Dessa sociala normer och 

förväntningar på en mamma respektive pappa och kvinna respektive man, formar hur 

flexibelt arbete utförs och appliceras in i vårt samhälle. Chung et al. (2018) menar att 

oreglerad arbetstid är en strategi som är ämnat att främja balans mellan arbetsliv och 

privatliv, men att det också kan locka kvinnor att ta ännu mer ansvar i hemmet, vilket i sin 

tur kan leda till obalans (Chung et.al, 2018).  

Arbetsmarknaden har utvecklats globalt och ekonomin i hushållen har förbättrats 

över tid. Genom att människor har en mer stabil ekonomi kan de också göra fler medvetna 

val. Företag utmanas då av kunder som har ökade förväntningar av tillgång till tjänster och 

varor 24 timmar om dygnet. Det här leder till att organisationer tvingas planera och förlägga 

arbete utanför de traditionella arbetstiderna, såsom kontorstider. Efterfrågan av varor och 

tjänster har alltså ökat och fördelats på dygnets timmar. Det gör att arbetsgivare söker 

medarbetare som kan arbeta flexibel arbetstid. Det flexibla arbetet betraktas som ett sätt att 

främja en god WLB, medan de organisatoriska fördelarna blir minskade övertidskostnader 

för de anställda (Houston, 2005).  

En känsla av stress uppstår när individen själv bedömer att kraven är för höga och 

brist på resurser att bemästra det. Oförmåga att hantera dessa ökade krav från omgivningen 

kan bidra till överansträngning eller utmattning i någon form eftersom människan i relation 

till sin omgivning då hamnar i obalans (Allvin, et al. 2006). Robert Karaseks har i samarbete 

med Töres Theorell, utvecklat en modell som bidrar med att förstå hur personer hanterar 

överstimulans respektive understimulans. Modellen heter Krav-kontrollmodellen (Allvin, et 

al. 2006). Den visas i Figur 1. Understimulans innebär till exempel att individen har för lite 

arbetsuppgifter att genomföra, brist på utmaning och kan leda till att utveckling hämmas. 

Överstimulans kan innebära för högt tempo i arbetet, hög arbetsbelastning eller konflikt 

mellan flertal olika krav och förväntningar som individen önskar att uppfylla. Modellen 

handlar om att medarbetaren ska ha tillräckligt med handlingsutrymme, stöd och kontroll 

över de krav som ställs på individen på en arbetsplats. Med kontroll menar de att 
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medarbetaren behöver tillräckligt med kompetens och resurser för att kunna prestera i en 

situation. Utan kontroll över en situation är det mycket sannolikt att stress uppstår. Delen 

gällande krav innebär att medarbetaren sätter krav på sig själv men också från chefer, ledare 

och medarbetare. Det kan gälla vid till exempel produktionskrav, effektivitet och goda 

prestationer. När en medarbetare känner sig tillfreds med tillräcklig kontroll över en 

situation som uppstår i arbetet samtidigt som de krav som finns uppfylls, hamnar individen i 

god balans. Skulle medarbetaren uppleva låg kontroll över situationen samt höga krav som 

är svåra att nå under längre tid innebär det att obalans skapas. Om en individ befinner sig i 

stressdimensionen under lång tid, det vill säga låg kontroll och höga krav från omgivningen, 

skapas ohälsa. Modellen är kopplad till hur en individ upplever intensitet i sitt arbete (Allvin 

et al., 2006). 

 
 

Figur 1. Krav-kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) 

 

 En god hälsa och ett välmående hos individer är mycket centralt för en god WLB. 

För arbetsgivare har det funnits ett intresse av hälsobeteenden som direkt påverkar antingen 

arbetsmiljön eller prestationer i arbetet. Fokus har då funnits på företagshälsovård eller 

droganvändning såsom, rökning eller alkoholkonsumtion. Välmående i privatlivet har 

tidigare inte behövt uppmärksammats på samma sätt som det behövs idag. Med tanke på hur 

gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut alltmer har det bidragit med ett ökat intresse 
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för hela människans välmående. Alltså har det blivit viktigare att medarbetare mår bra 

psykiskt såväl som fysiskt. Därav är en balans mellan arbete och privatliv av intresse både 

för organisationen och medarbetaren (Jones et.al, 2006). Genom att fokusera på betydelsen 

av hälsoinsatser i organisationer kan det bidra med lägre sjukfrånvaro, lägre 

personalomsättning, samt ökad produktivitet och energi hos medarbetarna (Jones et.al, 

2006).   

Socialt stöd innebär att en individ är omgiven av socialt umgänge till exempel familj 

och vänner som personen kan vända sig till i svåra situationer. Ett sådant typ av stöd har stor 

betydelse för hälsan och kan påverka hur en person hanterar stressfyllda situationer (Rydén 

& Stenström, 2015). I studien av Agosti et al (2017) undersöks flera komponenter som kan 

ha en påverkan att främja WLB. Enkätformulär användes och 631 respondenter deltog. De 

kom fram till fem stycken huvudsakliga faktorer, positiv livssituation, återhämtning, trivsel 

på jobbet, trivsel i privatlivet och välmående. Det fanns även viktiga underkomponenter som 

kan bidra till en god balans. Dessa var ett hälsofrämjande ledarskap, socialt stöd från 

privatlivet och reflektion över vardagen. Syftet med den här studien var att lyfta fram 

hjälpmedel till företag för att synliggöra de delar som bidrar till WLB. 

Det talas om att personer som inte upplever en god balans mellan arbetsliv och 

privatliv löper större risk att drabbas av utbrändhet. När en individ känner att krav från 

privata eller arbetsrelaterade faktorer blir för höga och allt svårare att uppnå ökar 

stressnivån. I en studie som genomfördes på läkare i Atlanta, USA undersökte man hur 

betydelsefullt det var att de anställda upplevde god balans för att inte drabbas av utbrändhet. 

Undersökningen visade ingen signifikant utbrändhet bland läkarna men däremot visade 

frågeformuläret work-life survey hur bristen på betydande arbetsengagemang kan leda till 

utbrändhet i framtiden (Dasgupta & Border, 2018).  

 

Arbetsmotivation 

Motivation är en drivkraft som är nödvändig för att vi människor ska överleva och 

det är en viktig del i vardagen. Det ger individen viljan att sträva framåt och utvecklas. Utan 

den här mekanismen hade de dagliga sysslorna varit betydligt svårare att genomföra. Enkla 

saker som att umgås med vänner, städa, tvätta eller laga mat hade varit ett stort problem om 

människor inte hade motivation (Holt et al., 2015). En annan sak som skulle påverkas 
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markant är arbetslivet. Att ha en motiverad arbetskraft kan vara extremt viktigt för företag 

och organisationer i dagens samhälle. Utan medarbetare som har drivkraften att utvecklas 

och arbeta effektivt så kan det vara svårt för en organisation att överleva på arbetsmarknaden 

idag (Veliu, Manaxhari & Ujkani, 2015). I artikeln av Veliu et al. (2015) undersöktes 

arbetsmotivation i relation till prestation på arbetsplatsen. Studien använde ett frågeformulär 

som skickades ut till chefer på små samt medelstora företag i Kosovo.  

Resultatet visade att det fanns en signifikant relation mellan god arbetsmotivation 

och hög prestation på jobbet. Artikeln nämner att motivation är den drivkraft som gör att en 

person är villig att utföra en uppgift. Om då motivationen är hög så leder det till att individer 

presterar bättre eftersom de är mer villiga att utföra arbetsuppgifter. En teori som studien 

anför är att chefer som vill stärka sin ekonomiska situation blir mer motiverade och presterar 

bättre, men deras motivationen kan även påverkas av att de får visa sin kunskap och lära 

andra att utvecklas. Om en chef eller arbetsledare upplever att de inte tjänar tillräcklig med 

pengar, samtidigt som hen inte får utnyttja sina förmågor på arbetsplatsen så anser Veliu et 

al. (2015) att det resulterar i en sämre prestation på jobbet. Det kan dock vara svårt att 

fastställa exakt vad som motiverar en person som jobbar eftersom alla individer har olika 

mål, värderingar och förutsättningar. Motivation är därför individuellt för varje person, en 

faktor som motiverar en medarbetare kan istället ha motsatta effekt på en annan (Veliu et al., 

2015).  

Artikeln av Veliu et al (2015) poängterar betydelsen av inre och yttre motivation. 

Inre motivation innebär viljan att utföra en uppgift kommer inifrån, personen gör något för 

sin egen del eftersom de tycker det är kul, utmanande eller givande. Yttre motivation innebär 

istället att aktiviteten utförs eftersom personen vill erhålla extern belöning eller undvika 

bestraffning. I ett arbetssammanhang kan det betyda att en medarbetare utför sina 

arbetsuppgifter enbart för att få högre lön eller för att undvika kritik från kollegor eller chef 

(Holt et al., 2015).  

Frederick Herzberg var en av de som tidigt forskat på området kring 

arbetsmotivation. Tvåfaktorsmodellen eller även kallad motivation-hygienteorin, skapades 

av Herzberg år 1959. Den visas i Figur 2. Den här modellen innebär att det finns olika 

faktorer som påverkar de anställdas arbetsinsats. Motivatorerna fokuserar på den inre 
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motivationen, det kan vara tillfredsställelse i form av lyckad bedrift, ansvar, utveckling, 

förtroende och individens känsla för arbetet. Hygienfaktorer är istället inriktat mot den yttre 

motivationen som innefattar bland annat lön, förmåner, arbetssäkerhet, företagspolicy och 

relation till kollegor eller chef. För att få ut den ultimata arbetsinsatsen menar Herzberg att 

det krävs både motivatorer och hygienfaktorer. Det innebär att det inte går att ta bort det som 

orsakar missnöje med hjälp av hygienfaktorer, det kommer i så fall enbart leda till ett 

neutralt tillstånd. Alltså, om en medarbetare inte får inre bekräftelse i form av till exempel 

utveckling och ansvar eller igenkännande, så fungerar det inte att enbart öka lönen för att 

främja bättre motivation. (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993).  

 

 

Figur 2. Motivation- och hygienteorin (Herzberg, 1993).  

 

I en studie av Ramlall (2004) påpekas också vikten av inre och yttre motivation i 

arbetet. Det beskrivs att motivation kan växa genom elementära förändringar i 

arbetstagarens jobb. För att en anställd ska utveckla optimal motivation ska därför arbetet 

innehålla utmaningar, ansvar, utveckling, personlig tillväxt och erkännande (Ramlall, 2004). 

Eftersom arbetsplatsen har förändrats och företag idag kräver att deras anställda är 

mer självstyrande så betyder det i sin tur att det krävs eget initiativ och engagemang från 

personalen. På grund av dessa ökade krav på individen krävs det att det finns en djupare 

vilja och motivation för att nivåerna ska uppnås. Yttre motivation räcker inte till i samma 
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utsträckning som det gjorde förr. Det läggs istället större vikt på att medarbetarna ska känna 

en passion för sitt arbete och själv ha viljan att utveckla. En individ med inre motivation 

finner sitt arbete roligt, utmanande och meningsfullt och den inre belöningen kommer från 

det jobb som utförs i form av lycka eller stolthet. Individen känner alltså tillfredsställelse när 

nya idéer uppstår, ny kunskap tillkommer eller utveckling av företaget. Den här typen av 

gottgörelse är oftast mer givande än den yttre belöningen som till exempel pengar eller 

förmåner (Thomas, 2000).  

I en annan studie av Kuvaas et al (2017) undersöktes om inre och yttre motivation 

påverkar resultatet på jobbet olika. De två motivationsfaktorerna undersöktes på chefer för 

att se utfallet på prestation, effektivitet och engagemang, utbrändhet, och work-family 

conflict. Resultatet visade att inre motivation associerade med positiva attributer som 

arbetsprestation, effektivitet och engagemang, medan yttre motivation som relaterade till 

negativa faktorer som utbrändhet och work-family conflict inte hade någon relation till de 

positiva attributerna (Kuvaas, Buch, Wiebel, Dysvik & Nerstad, 2017). Det här innebär 

däremot inte att de yttre belöningarna ska uteslutas helt. Från början trodde forskare att yttre 

belöningar drev bort den inre motivationen, men senare forskning har visat att båda 

belöningsfaktorerna stödjer varandra. De yttre faktorerna ger den inre motivationen en knuff 

i rätt riktning (Thomas, 2000).  

Det har också visats att personer som motiveras av inre faktorer känner mer passion 

och engagemang för sitt arbete. Istället för att tvinga sig till jobbet på morgonen så tar 

medarbetare istället hem arbetsuppgifterna efter en arbetsdag. Det här kan vara både i fysisk 

form eller mentalt (Thomas, 2000). Att fler anställda tar med arbetsrelaterade uppgifter eller 

funderingar hem kan i sin tur leda till att medarbetaren upplever sämre WLB. Dock finns det 

åtagande som företag kan göra för att motarbeta det här problemet. Som tidigare nämnts 

förknippar företag ofta WLB med flexibla arbetstider. Det här kan vara en strategi för 

företag att försöka främja och förbättra de anställdas upplevda WLB (Houston, 2005).  I 

studien av Setiyani et al. (2019) undersöks inflytandet av flexibla arbetstider och 

arbetsmiljön som finns på medarbetarnas engagemang i arbetslivet med arbetsmotivation 

som en mellanliggande variabel. Ett frågeformulär användes för att samla data med 110 

deltagande där urvalet var unga chefer. Resultatet visade att flexibla arbetstider hade en 
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positiv effekt på både engagemang och motivation. Ett företag som inför flexibel arbetstid 

kan därför främja och utveckla sina medarbetares arbetsmotivation och engagemang. Även 

en bra arbetsmiljö kan leda till att personalen visar större engagemang för sina 

arbetsuppgifter samt leder till ökad motivation på arbetet (Setiyani, Djumarno, Riyanto & 

Nawangsari, 2019).  

Det finns även fler studier som har hittat ett samband mellan arbetsmiljön och 

motivation på jobbet. I en undersökning av Mazahir et al (2017) analyseras relationen 

mellan arbetsmiljö och motivation bland läkare i offentlig verksamhet. Resultatet visade att 

olika faktorer i arbetsmiljön hade en påverkan på de anställdas motivation. Det diskuterades 

att en tillförlitlig miljö som att ha förtroende för sina kollegor och chefer kan påverka både 

direkt och indirekt. Respekt, belöning, igenkännande och kommunikation kan också ha en 

inverkan på viljan att prestera på arbetet. Det här innebär att om de anställda inte har en god 

relation med sina kollegor så kan det leda till minskad prestation och engagemang (Mazahir 

&Kahlid,2017).  

 

            Syfte och frågeställning/ar 

I samband med att samhället moderniseras och arbetsmarknaden fokuserar på 

framgång och effektivisering, blir människans förmåga att hålla god balans mellan arbetsliv 

och privatliv allt viktigare. Studiens syfte är därför att medvetandegöra hur viktigt det är för 

individer och företag att känna till WLB men också huruvida arbetsmotivation kan påverka i 

sammanhanget. Studiens första hypotes var en stabil WLB främjar god arbetsmotivation hos 

individer på arbetsplatser. Den andra hypotesen var att inre motivation hos arbetsledare 

påverkar WLB mer än yttre motivation. Med anledning av hypoteser och bakgrund i ämnet 

formulerades frågeställningarna följande: 

Finns det ett samband mellan WLB och arbetsmotivation hos individer i arbete? 

Påverkar yttre eller inre motivation WLB fördelat på arbetsledande position och ej 

arbetsledande position? 
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METOD 

Urval 

I undersökningen användes bekvämlighetsurval av deltagare genom digital insamling 

på Facebook. Valet av metod grundades sig i den tidsbegränsning som fanns. Urvalet bestod 

av arbetande med varierande yrken i Sverige, med åldern 18–67 år. Medelåldern på 

deltagarna var 34 år med lägst ålder på 19 år och högst på 62 år. Standardavvikelsen blev 

12,65. Det totala deltagandet blev 75 individer varav 18 var män och 57 var kvinnor. De 

som hade partner var 60 personer medan 15 individer inte hade partner. Det var 26 personer 

som hade barn och 49 hade inte barn. De flesta hade också en heltidsanställning som 

grundmått varav enbart 11 deltagare arbetade deltid. Det var däremot relativt jämnt fördelat 

när det handlade om arbetsledande position, då 58,7 procent inte hade en arbetsledande 

position och 41,3 procent hade det.  

 

Instrument och procedur 

Enkätundersökningen började med en inbjudan där deltagaren fick information om 

studiens syfte, de etiska förutsättningarna och vad som undersöktes. Frågeformuläret var en 

digital version som skapades i Google Documents. De aktuella begreppen definierades för 

att respondenterna skulle få förståelse inför deltagandet. Det var även obligatoriskt att 

godkänna deltagandet i studien för komma vidare i den digitala enkäten och sedan kom 

avsnittet om demografiskdata. I den här delen ställdes frågor om kön, ålder, civilstånd, barn, 

befattning, ledarposition på arbetet och arbetsmått. Informationen om arbetsmått samt 

befattning var ämnade för oss att få en överblick över våra deltagare och analyserades därför 

inte vidare. Frågeformuläret var sedan uppdelat i två olika avsnitt som undersökte WLB och 

arbetsmotivation. Båda delarna utgjordes av tidigare beprövade skalor med hög reliabilitet. 

Respondenterna fick ett påstående som de själva skulle skatta genom en Likert-skala från 1-

7. 1 = Stämmer inte alls, 2 = Stämmer väldigt lite, 3 = Stämmer lite, 4= Stämmer 

någorlunda, 5 = Stämmer mycket 6 = Stämmer väldigt mycket och 7 = Stämmer fullständigt.  
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I stycket om WLB användes ‘’Work-Family Conflict scale and Family-Work 

Conflict Scale’’ framtagen av Netemeyer, Boles, James & McMurrian (1996) där 10 items 

användes för att undersöka personers upplevda WLB. Skalan översattes till svenska av 

studiens författare. Fem frågor fokuserade på arbetets överskridande på familjelivet och fem 

frågor på familjelivets överskridande på arbetet. Eftersom den aktuella studien undersökte 

privatlivet istället för det traditionella familjelivet så gjordes små ändringar i formuleringen 

på några items för att de skulle passa bättre in i studien. I vissa items byttes ordet ‘’familj’’ 

ut mot ‘’nära relationer’’ och ‘’familjeliv’’ byttes mot ‘’privatliv’’. Dessa ändringar gjordes 

också eftersom att den klassiska kärnfamiljen inte längre är lika vanligt förekommande samt 

att många människor lever ensamstående. Några exempel på hur dessa items såg ut var “Mitt 

jobb skapar belastning som gör det svårt att uppfylla skyldigheter i nära relationer”, 

“Kraven från mina nära relationer stör arbetsrelaterade aktiviteter”, “Belastning av mitt 

privatliv stör min förmåga att utföra jobbrelaterade uppgifter”, “Kraven på mitt arbete 

påverkar mitt hem och privatliv”, “Mitt privatliv stör mitt ansvar på jobbet som att komma i 

tid, utföra dagliga uppgifter och arbeta övertid” etc. 

Skalan ‘’The Multidimensional Work Motivation Scale’’(MWMS) framtagen av 

Gagné, Forest, Vansteenkiste, Crevier-Braud, Van Den Broeck, Aspeli & Molstad (2015) 

användes för att mäta deltagarnas arbetsmotivation, där fokus var att utvärdera inre 

motivation, yttre motivation samt icke motivation, det här gjordes genom 19 items. Eftersom 

original skalan var skriven på engelska och sedan översattes till svenska gjordes även här 

små förändringar i språket. Anledningen till det var att få en bra ordföljd i det svenska 

språket och för att minska förvirring hos deltagarna. I det här kapitlet av enkäten ställdes 

frågor som “Jag anstränger mig eftersom jag har kul när jag jobbar”, “Jag anstränger mig 

för att få andras godkännande (t.ex. ledare, kollegor, familj, klienter...)”, “Jag anstränger 

mig inte, för jag känner att jag slösar bort min tid på arbete”, “Jag anstränger mig eftersom 

jag personligen anser att det är viktigt att vara driven på jobbet”, “Jag anstränger mig på 

jobbet eftersom det stämmer överens med mina personliga värderingar” etc. Vid analys i 

SPSS behandlas skalan både som helhet men även uppdelat som inre och yttre motivation i 

separata variabler.  Uppdelningen gjordes genom att ta ut de items som undersökte inre 

motivation och sammanställde det till en variabel och likaså med yttre motivation. 

Resultatet av undersökningen analyserades av SPSS där en korrelationsanalys 

användes för att mäta sambandet mellan WLB och arbetsmotivation. Ytterligare 
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korrelationsanalys gjordes med arbetsledande position och ej arbetsledande position för att 

undersöka om den variabeln kunde ha en påverkan på WLB och inre/yttre motivation. 

Eftersom det gjordes små förändringar i båda skalorna användes Cronbach’s alpha för att 

utvärdera reliabiliteten i de aktuella items. Avsnittet i enkäten som mätte WLB visade ett 

Chronbach’s alpha på .87 och skalan för arbetsmotivation visade .84. De båda resultaten 

visar att det är hög reliabilitet i frågeformulärets items. Deltagarna kunde som högst få 70 

poäng och minst 10 poäng på WLB-skalan. På arbetsmotivation-skalan kunde de få 133 

poäng och som lägst 19 poäng. 

 

 

Etiska överväganden 

Undersökningen tog noga hänsyn till de etiska kraven genom att skydda deltagarnas 

konfidentialitet, delge information och respektera deltagandet. Respondenterna förblev 

anonyma genom hela studien och hade fri möjlighet att avbryta formuläret när som helst. 

Det var även helt frivilligt att delta och svara på frågeformuläret. Information om rättigheter, 

studiens syfte och användning delgavs respondenterna innan de kunde gå vidare i 

undersökningen. De fick även möjlighet att aktivt godkänna deltagandet i studien för att 

minska missförstånd och visa hänsyn till medverkandet. Frågeformulärets items var noga 

utvalda och tidigare prövade för att minska känsloladdade eller missvisande svarsalternativ.   

 

RESULTAT 

I Tabell 1 visas deskriptiv statistik över medelvärdet och standardavvikelse för 

deltagarnas WLB, arbetsmotivation samt inre och yttre motivation över det totala resultatet. 

Resultatet för WLB visade ett medelvärde på 5,29, vilket innebar att deltagarna upplevde en 

relativt god WLB. Arbetsmotivation fick ett liknande medelvärde på 5,27 som även tyder på 

att deltagarna hade en god arbetsmotivation. Respondenterna rapporterade också om en 

relativt god inre motivation, M = 5,28 med ett aningen lägre resultat på yttre motivation M = 

4,12.  
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Tabell 1. Deskriptiv data för totala urvalet.  

 N Mean std.dev Min Max 

Work-life balance 75 5,29 1,12 1,50 7,00 

Arbetsmotivation 

 

Inre motivation 

 

Yttre motivation  

75 

 

75 

 

75 

5,27 

 

5,28 

 

4,12 

0,77 

 

1,01 

 

1,30 

3,45 

 

2,40 

 

1,00 

6,73 

 

7,00 

 

6,50 

 

 

 I tabell 2 visas medelvärdet av WLB och arbetsmotivation uppdelat mellan kön. 

Eftersom urvalet inte var jämnfördelat låg inte fokus på en vidare analys, trots att 

medelvärdet var lika mellan könen. Ytterligare jämförelser hade därför inte varit pålitliga.  

 

Tabell 2. Deskriptiv data kön. 

 N Mean Std.dev  N Mean Std.dev   

  Man    Kvinna    

Work-life 

balance 

18 5,49 1,35  57 5,22 1,05   

Arbets- 

motivation 

 

Inre 

motivation  

 

Yttre 

motivation 

18 

 

 

18 

 

 

18 

5,40 

 

 

5,25 

 

 

4,03 

1,00 

 

 

1,31 

 

 

1,36 

 57 

 

 

57 

 

 

57 

5,23 

 

 

5,29 

 

 

4,03 

0,70 

 

 

0,90 

 

 

1,36 
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Undersökningens mål var att undersöka om det fanns ett samband mellan WLB och 

arbetsmotivation. Resultatet av en bivariat korrelationsanalys mellan variablerna visas i 

Tabell 3. Korrelationskoefficienten mellan arbetsmotivation och WLB indikerade en mycket 

svag negativ korrelation som inte var statistiskt signifikant, r = -145, N = 75, p = ,214. Det 

här innebar att korrelationen var för svag för att förkasta nollhypotesen. Värdet visade ett 

negativt värde eftersom poängen på WLB skala vändes för att få likvärdiga värden som blir 

jämförbara. Sambandet mellan WLB och inre motivation, r = -,099, N = 75, p = ,399, visade 

ingen signifikant korrelation. Däremot fanns en negativ signifikant korrelation mellan WLB 

och yttre motivation, r = -,417, N =75, p < ,001. 

 

Tabell 3. Pearson’s Correlation. Korrelation mellan WLB, arbetsmotivation, inre 

motivation och yttre motivation över samtliga deltagare. 

Work-life balance Pearson’s r p N 

Arbetsmotivation 

 

Inre motivation  

 

Yttre motivation 

-,145 

 

-,099 

 

-,417 

,214 

 

,399 

 

<,001* 

75 

 

75 

 

75 

*Signifikant på nivå 0,01 two tailed.  

 

Tabell 4 visade samband mellan WLB och arbetsmotivation uppdelat på 

arbetsledande position och ej arbetsledande position. Motivationen delades också upp som 

inre och yttre faktorer. Deltagarna med en arbetsledande position visade ett signifikant 

samband mellan WLB och yttre motivation, r = -,507, N = 31, p = ,004. Den inre 

motivationen visade inget signifikant samband med WLB, r = -,157, N = 31, p = ,398. 



 

21 

 

Arbetsmotivation som hel visade inte heller ett signifikant samband med WLB, r = -,241 , N 

= 31, p = ,192. 

Deltagarna som ej hade arbetsledande position visade ett negativt svagt samband mellan 

WLB och yttre motivation, r = -,337, N = 44, p = ,025. Däremot visade den inre 

motivationen i samband med WLB och ej arbetsledande ställning en nästintill obefintlig 

korrelation, r = -,054, N = 44, p = ,727. Likaså var det för sambandet mellan 

arbetsmotivation och WLB för deltagare med icke arbetsledande ställning, r = -,079, N = 44, 

p = ,612. 

 

Tabell 4. Pearson’s Correlation. Korrelation mellan WLB, inre motivation, och yttre 

motivation fördelat av arbetsledande position och ej arbetsledande position.  

Arbetsledande  

position 

Pearson’s r p N 

Work-life balance * 

Arbetsmotivation 

 

Work-life balance * 

Inre motivation  

  

Work-life balance * 

Yttre motivation  

-,241 

 

 

-,157 

 

 

-,507 

 

 

 

,192 

 

 

,398 

 

 

,004* 

 

 

 

31 

 

 

31 

 

 

31 

 

 

 

Ej Arbetsledande  

position  

 

 

  

Work-life balance * 

Arbetsmotivation 

 

-,079 

 

 

,612 

 

 

44 
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Work-life balance * 

Inre motivation  

 

Work-life balance * 

Yttre motivation  

-,054 

 

 

-3387 

,727 

 

 

,025* 

44 

 

 

44 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Den första hypotesen i studien var att det fanns ett samband mellan god WLB och 

arbetsmotivation. Resultatet visade ingen signifikant korrelation mellan dessa variabler 

vilket innebär att den första nollhypotesen inte kunde förkastas. Med anledning av tidigare 

forskning tror vi att det skulle finnas ett samband mellan arbetsmotivation och WLB om vi 

hade haft möjlighet att undersöka ett betydligt större urval. Eftersom motivation på arbetet är 

en väsentlig del för individers personliga utveckling. Genom utmanande men spännande 

arbetsuppgifter skapas stimulans för individen och som tidigare visat leder det till 

motivation och trivsel i arbetet. När trivsel upplevs ger det möjlighet för individen att känna 

balans mellan arbetsliv och privatliv. Det skulle också kunna vara så att sambandet finns på 

ett mer negativt sätt. Till exempel att en person är så pass motiverad att hen arbetar alldeles 

för mycket och det påverkar i sin tur balansen. En möjlig tanke blir då att arbetsmotivation 

och WLB påverkar varandra i båda riktningar, antingen positivt eller negativt. Det krävs 

vidare forskning för att kunna dra några mer starka slutsatser.  

Även om ingen signifikant korrelation förekom svarade deltagarna både att de hade 

en god WLB samt en god arbetsmotivation. Det här kan därför betyda att arbetsmotivation 

inte enskilt samvarierar med WLB, men att deltagarna ändå hade en bra balans. Deltagarna 

visade även en god arbetsmotivation fördelat på inre och yttre items. I dagsläget kunde vi 

inte veta om resultatet hade blivit annorlunda om det slumpmässiga urvalet i stället hade 
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innehållit deltagare som upplevde en stark obalans mellan arbetsliv och privatliv samt hur 

arbetsmotivationen hade sett ut. Kanske hade då korrelationen blivit annorlunda.  

Det huvudsakliga fyndet ses i tabell 4 som visar en signifikant korrelation mellan 

yttre motivation och WLB för deltagare som hade en arbetsledande ställning. Det här 

innebär att personer med arbetsledande positioner på jobbet, samt drivs av yttre motivation 

har ett samband med en god WLB. Det här motbevisar hypotes två som innebar att inre 

motivation hade ett större samband med WLB, eftersom resultatet inte visade något 

signifikant samband alls mellan inre motivation och WLB. Veliu et al. skrev att arbetsledare 

som får högre lön samt får visa sin kunskap presterar också bättre på jobbet. Detta kan vara 

en indikation om att de yttre faktorerna är betydligt viktigare för individer än vad vi först 

trodde. Däremot argumenterar Thomas (2000) att inre motivation och yttre motivation ska 

samspela för att uppnå den bästa prestationen på jobbet. Vi kan inte argumentera om inre 

motivation påverkar prestationen, enbart att det inte visade ett samband med WLB. Kanske 

blev resultatet så eftersom det kan vara svårare för människor att se den inre drivkraften 

eftersom den ‘’bara finns där’’ och det kanske är enklare att sätta in yttre faktorer i 

perspektiv till sin egen motivation.  

Varför yttre motivation har ett samband med WLB kan ha att göra med flera 

faktorer. Som tidigare forskning av Agosti et al. (2017) har visat var socialt stöd en viktig 

del för att främja en god WLB. Socialt stöd präglas av individens omgivning, vilket kan 

räknas som yttre faktor. Genom att få bekräftelse från sin omgivning kan det bidra till en 

buffert för välmående som i sin tur påverkar balansen. Denna buffert av socialt stöd gör att 

individer kan hantera stressfyllda situationer på ett bättre sätt utan att hamna i obalans. Till 

exempel om en anställd har en stressig och hög arbetsbelastning, men är omgiven av 

positiva och peppande kollegor är det större chans att individen hanterar situationen bättre. 

Det sociala stödet har betydelse både från privatliv och arbetsliv.  

En annan yttre motivator som kan påverka WLB är flexibel arbetstid. Flextid ger en 

känsla av frihet under ansvar som anses påverka i positiv riktning. Det kan gynna de flesta 

anställda då de inte behöver känna press över de roller och krav som förväntas av individen. 

Till exempel kan en person uppleva större krav från privatlivet en vecka och vara mer 

tillgänglig, medan veckan därpå krävs det mer av individen på arbetsplatsen. Trots flera 

fördelar med flextid tror vi däremot att om en individ inte kan hantera den oreglerade 
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arbetstiden kan det få negativa effekter. Som Chung et al. (2018) påpekande att män arbetar 

fler betalda timmar och kvinnor använder den flexibla arbetstiden till obetald tid i hemmet 

istället. Vi misstänker därför att den flexibla arbetstiden som är ämnat att främja en god 

balans istället kan ge kvinnor tillfälle att ta ännu mer privat ansvar. En anledning till att det 

kan bli så här är samhällets förväntningar på könsroller. Dessvärre hade vår studie inte 

utrymme att titta på könsskillnader, men det hade varit intressant att undersöka.  

En ytterligare förklaring kan vara lön, som avses i dagsläget vara en yttre 

motivationsfaktor. Som tidigare nämnt är lön till för att motivera de anställda i en 

organisation. Vi tror att en medarbetare som är nöjd med sin lön kan bli mer accepterande 

inför krav i arbetet. Till exempel en anställd som har en tillfredsställande lön kan känna sig 

belönad för sitt arbete och har därför råd att spendera mer energi utan att det påverkar 

balansen negativt. Även om tidigare forskning har visat att den inre motivationen har störst 

betydelse så tror vi att de yttre faktorerna också är viktigt, för att stödja upp den inre 

motivationen. Anställda får en tydlig bekräftelse på att deras inre motivation har bidragit till 

något positivt. 

Även deltagarna som ej hade en arbetsledande position visade en svag signifikant 

korrelation mellan yttre motivation och WLB. Anledning till det här tror vi har att göra med 

bland annat lön. Vår uppfattning är att arbetsledare har högre lön än icke arbetsledare, vilket 

kan förklara att korrelationen blev betydligt svagare eftersom hög lön påverkar motivation. 

En annan uppfattning är att arbetsledare också har högre krav på sig och mer kontroll över 

sitt arbete än vad en icke arbetsledare har. Det kan ha påverkat sambandet eftersom dessa 

faktorer bidrar till positiv stimulans i arbetet. När vi analyserade på tabell 3 visade det 

samma fynd som ovanstående, alltså en svag korrelation mellan yttre motivation och WLB 

men fördelat på samtliga 75 deltagare. 

Utifrån resultatet av den deskriptiva datan visade deltagarna en god inre samt yttre 

motivation. Det här innebar att respondenterna låg på det optimala stadiet i Herzbergs 

Motivation- och hygienteori. De upplevde alltså att sitt arbete var kul och spännande enligt 

modellen. Teorin gav oss utrymme att förstå arbetsmotivation uppdelad på de inre och yttre 

faktorer. Men är den här teorin fortfarande aktuell? Teorin konstruerades på sent 50-tal och 

en del drastiska förändringar har hänt samhället under de senaste 60 åren. Människan kan ha 
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förändrats i takt med den snabbt växande digitaliseringen och förändringar på 

arbetsmarknaden. Individer kanske numera har högre prestationskrav och krav på 

tillgänglighet. De här kraven kan ha påverkat människan till att det inte längre är lika enkelt 

att dela upp arbetsmotivation i motivatorer och hygienfaktorer. Till exempel är pengar en 

stor del i människors vardag och kanske finns det flera personer som har en hög lön med bra 

förmåner som ett inre mål att nå och drivs av det för att skapa motivation. Till exempel kan 

hög lön vara ett ‘’kvitto’’ på den goda inre motivationen i arbetet vilket betyder att en sådan 

faktor kanske inte enbart är en hygienfaktor. Vi tror att de faktorer som tidigare 

kännetecknats som inre eller yttre motivation har istället flutit samman och det är mer diffust 

att fastställa en uppdelning. Det kanske är mer tydligt idag att inre och yttre komponenter 

bör samvariera för att sträva efter en god arbetsmotivation. 

Eftersom samhället och individen har förändrats, kanske det inte är lika aktuellt att 

använda Herzbergs teori för företag eftersom de flesta redan är så självgående och arbetar 

enligt de normer som arbetsmarknaden har idag. Arbetssituationen såg annorlunda ut för 60 

år sedan, då det var mindre vanligt med flextid och kontroll över den egna arbetsdagen. 

Kanske var det mer aktuellt att använda en sådan här modell förr i tiden genom att utvärdera 

sina anställda för att effektivisera produktionen? En annan del i Herzbergs teori som kan 

vara problematisk är att vi människor oftast inte stannar i ett optimalt stadie. Viktigt att 

poängtera är att det finns andra delar utanför privatlivet såsom humör och olika 

livssituationer kan påverka arbetsmotivationen trots att höga motivatorer och höga 

hygienfaktorer ändå existerar. 

Med tanke på att deltagarna upplevde en god WLB samt god arbetsmotivation, skulle 

det betyda en optimal nivå i Karaseks och Theorells Krav-kontrollmodell. Det innebar att 

individerna befann sig i en motiverad aktivitetsdimension, det vill säga upplevelsen av höga 

krav och hög kontroll. Trots att stressdimensionen verkar ha expanderat med tanke på 

ohälsotalet av psykisk ohälsa i Sverige, befann sig de flesta deltagarna inte i den här 

dimensionen. Expansionen kan ha ökat eftersom människor idag ständigt fokuserar på 

jämförelser med varandra inom flera delar såsom karriär, familj eller personlig utveckling. 

Även högre krav ställs idag på individer på grund av digitaliseringen och den förväntade 

kompetens som krävs för att hänga med i det moderna samhället. Ju mer digitaliseringen 

ökar, desto högre krav ställs på individer. Saknas kompetens inom teknik och digitalisering 

skulle låg kontroll och stress uppstått. Många företag vill effektivisera organisationer och 
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arbetssätt. Till exempel en ny programvara utvecklat för det dagliga arbetet, kan kännas som 

ett högt krav på medarbetaren fram till det att kompetens och kontroll om programmet 

utvecklas. Den ökande krav-delen i modellen kan alltså ge positiva effekter så länge 

kontroll-delen utvecklas i liknande hastighet för att behålla god balans.  

 

Som vidare forskning hade det varit spännande att undersöka om våra deltagare hade 

haft flextid som en förmån i sitt arbete. Då hade vi haft möjlighet att genomföra studier som 

undersöker huruvida flextid påverkar WLB, samt vilka för och nackdelar som det ger i 

sammanhanget. Vi tror att undersökningen av sambandet mellan WLB och arbetsmotivation 

studeras bäst genom en longitudinell studie eftersom människors upplevelse av WLB, samt 

grad av motivation förändras i takt med olika livssituationer. De båda begreppen är 

‘’flytande’’. Med det menas att både WLB och arbetsmotivation är föränderliga över tid. De 

här begreppen får ständigt nya perspektiv att anpassa sig till med anledning av samhällets 

förändring och människors värderingar. En annan intressant aspekt att titta på hade varit 

teknikens påverkan på anställdas balans mellan privatliv och arbetsliv. Till exempel hade en 

studie kunnat utföras på ett företag där de tekniska föremålen begränsas efter arbetsdagens 

slut. Alltså tillgång till mail, inloggning till jobbdator och jobbtelefon upphör. Det här skulle 

ge möjlighet att undersöka WLB när deltagarna blir neutrala från konstant tillgänglighet och 

begränsad användning av tekniska föremål.   

Metoddiskussion 

Den valda metoden av enkäter användes med fördel i den här studien. Det var ett 

tidseffektivt sätt att samla in data på ett bredare urval. Självskattningsformulär krävdes för 

att undersöka individens arbetsmotivation samt WLB eftersom de är individuella 

upplevelser. Eftersom att det enbart deltog 75 deltagare blev det svårt att hävda 

representativitet i urvalet samt att tydligt dra generella slutsatser som gäller en population. 

Det hade varit mycket intressant att undersöka ett betydligt större urval för att se hur 

resultatet då skulle bli istället.  

De nackdelar som uppstod när undersökning av två breda begrepp studerades kan ha 

varit problematiskt för respondenten att besvara trots tydliga definitioner. En person som är 
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van vid att hålla ett högt tempo i både arbetsliv och privatliv kanske inte är medveten om hur 

arbetet egentligen påverkar privatlivet och vice versa. Respondentens dagsform kan också ha 

påverkat hur svaren i enkäten blivit. Personen kan till exempel ha en mycket lugn och 

händelsefattig period vid tillfället och känner då att individen hade en god nivå av WLB. Vi 

menar alltså att känslan av balans kan pendla markant över tid. Även om det kan vara svårt 

att besvara en självskattningsskala ansågs det ändå vara det mest fördelaktiga 

tillvägagångssättet.  

Kön var en viktig faktor att inkludera i undersökningen just för att vår föreställning 

var att kvinnor tar mer ansvar i hemmet än vad män gör, vilket kan påverka WLB negativt. 

Därför ville vi studera eventuella könsskillnader också. Däremot var deltagarna i studien 57 

kvinnor och 18 män. Det motiverade oss att inte fördjupa oss i könsskillnader som först var 

önskat eftersom fördelningen av kön var mycket ojämn. Det fanns risk att påverka validitet i 

undersökningen, det vill säga generaliserbarhet till övrig population. Det skulle inte heller ge 

några pålitliga slutsatser om WLB och arbetsmotivation fördelat på kön. Det som kunde ha 

gjorts annorlunda var att använda ett mer kontrollerat urval av lika många män som kvinnor. 

Dock hade vi gått miste om de fördelar som finns vid ett slumpmässigt urval av kön såsom 

att det till exempel eliminerar systematiska fel.  

En annan nackdel med enkäten kunde vara att den översattes till svenska av oss 

själva och att små ord ändrades för att få ett bättre flyt i texten. Det här kunde gjort att 

reliabiliteten i de färdiga skalorna försämrades. Däremot utvärderades enkätens items av 

Chronbach’s alpha som visade goda resultat på de båda skalorna för arbetsmotivation och 

WLB. Det innebär att undersökningen mätte det som den var ämnad att mäta. Vi hade 

däremot önskat att fler deltagare kunde delta för att undersöka sambandet på ett större urval, 

då vi tror att det hade visat ett mer tydligt resultat och givit oss en större inblick. Genom att 

undersöka ett större urval tror vi det finns en möjlighet att vår undersökningsmetod hade 

kunnat visa fler tydliga signifikanta samband med hänsyn till tidigare forskning. Många 

studerar idag WLB på grund av dess relevans i det stressade samhället och motivation verkar 

vara en möjlig komponent som hör ihop med begreppet. 

Anledning till att Karaseks och Theorells Krav-kontrollmodell har använts i studien 

var för att vi ansåg att den fortfarande var relevant trots att det var en 30 år gammal modell. 

WLB är ett nytt begrepp som handlar till stor del om krav och förväntningar från sin 
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omgivning men också från personen själv. Genom att ta kontroll över dessa krav skapas en 

god balans och eventuell långvarig stress kan då förhindras. Det som utmärker sig med 

WLB är att det istället tar hänsyn till krav, kontroll och balans över hela livet och inte bara 

på arbetsplatsen. Även Herzbergs Motivation- och hygienteori användes i tidigare forskning 

för att förklara arbetsmotivation trots att det är en äldre modell. Anledningen till beslutet var 

att det inte fanns så stort utbud av väletablerade modeller inom arbetsmotivation, som låg 

rätt i tiden. Nya modeller för arbetsmotivation verkar inte utvecklas i så stor mån. Vår 

uppfattning var att många använder sig av Herzberg för att beskriva arbetsmotivation och att 

det i dagsläget trots allt är den bästa att använda sig av.    

 

Sammanfattning och slutsats 

Som det nämndes i introduktionen finns det en problematik i att fler insjuknar i 

psykisk ohälsa på grund av stress och hantering av problemet. Det innebär att människor 

faktiskt upplever låg kontroll och för höga krav. I takt med att stress har ökat har även 

arbetsmarknaden förändrats. På grund av digitalisering och efterfrågan från konsumenter har 

det flexibla arbetet blivit mer väsentligt. Den här sorten av arbetsform är idag något som har 

betydelse både för arbetstagaren och arbetsgivaren, eftersom människor värnar om att ha 

kontroll över våra egna liv samtidigt som de kan vara tillgängliga för organisationen. Med 

den här studien ville vi lyfta vikten av att uppnå en god balans för personer i arbete. Något 

som vi antog påverkade i sammanhanget var arbetsmotivation. Enligt studiens resultat kan 

det vara möjligt för organisationer att motivera de anställda med yttre motivationsfaktorer 

för att främja WLB. Den inre motivationen visade inget samband med främjandet av WLB i 

den här undersökningen. 

Vi tror att det är viktigt att både organisationen samt individen själv arbetar med 

olika strategier och vår förhoppning är att fler etablerade strategier utvecklas inom WLB. 

Kanske kan det här leda till ett förbättrat välmående bland människor och ett minskat 

ohälsotal.  
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Missiv 

Vi är två studenter som utbildar oss inom Personal och arbetsliv med inriktning psykologi på 

Linnéuniversitet i Växjö. Enkäten utgör underlag till vår kandidatuppsats där syftet är att 

undersöka det aktuella ämnet Work-Life Balance. Work-life balance är en strategi att skapa 

balans mellan privatliv och arbetsliv, vilket innebär att du som individ ska ha energi kvar efter en 

arbetsdag samt klarar av att uppfylla dina mål både på arbetet och på fritiden. I det moderna 

samhället idag har tekniken gjort att gränserna mellan privatliv och arbetsliv har blivit mer 

otydliga. Det här frågeformuläret kommer att undersöka Work-life balance och arbetsmotivation 

för att se om det finns ett samband. 

Begreppsdefinition: 

Work-life balance innebär att individen ska uppleva balans både i arbetslivet och privatlivet utan 

att en av dessa underminerar den andra. Det handlar därför om att skapa förutsättningar för goda 

prestationer och hållbarhet på jobbet och privat. Det är innebär alltså inte att fördela dygnets 

timmar jämnt, utan istället ha tillgång till resurser som får dig att uppnå dina mål i båda delarna.  

Arbetsmotivation är en drivkraft som skapar handling mot önskade mål på arbetsplatsen.  

 

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du kan avbryta när som helst. Resultatet 

kommer att hanteras konfidentiellt. Du kommer att förbli anonym under hela studien. Resultat 

kommer att redovisas och publiceras på Diva-portal.  

Har du några frågor om undersökningen eller vill ta del av resultatet går det bra att kontakta oss 

på mail: 

np222ez@student.lnu.se  

mk223uh@student.lnu.se 

 

Tack för din medverkan. 

Nellie Persson och Matilda Karlsson 
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Enkät 

Demografisk data  

Kön? - Kvinna/Man/Annat 
Ålder 

Har du partner? -Ja/Nej 
Vad har du för befattning? 

Har du en arbetsledande ställning? - Ja/Nej 
Arbetsmått i grundanställning? - Heltid/Deltid 

Work-life balance 

1. Kraven på mitt arbete påverkar mitt hem och privatliv. 
2. Saker som jag vill få gjort på jobbet görs inte på grund av min familj, partner eller andra 

relationer. 
3. Saker som jag vill utföra i hemmet går inte att genomföra på grund av de krav som mitt 

jobb har på mig. 
4. Den tid jag lägger på arbetet gör det svårt att uppfylla förpliktelser i nära relationer. 
5. På grund av arbetsrelaterade uppgifter måste jag göra ändringar i mina planer för privata 

aktiviteter . 
6. Kraven från mina nära relationer stör arbetsrelaterade aktiviteter. 
7. Belastning av mitt privatliv stör min förmåga att utföra jobbrelaterade uppgifter. 
8. Jag måste skjuta upp arbetsuppgifter på grund av den tid jag måste lägga hemma. 
9. Mitt jobb skapar belastning som gör det svårt att uppfylla skyldigheter i nära relationer. 
10. Mitt privatliv stör mitt ansvar på jobbet som att komma i tid, utföra dagliga uppgifter och 

arbeta övertid. 

Arbetsmotivation  

11. Jag anstränger mig eftersom jag har kul när jag jobbar. 
12. Jag anstränger mig för att få andras godkännande (t.ex. ledare, kollegor, familj, klienter 

...). 
13. Jag utför lägsta möjliga prestation, för jag tycker inte att arbetet är värt den påfrestningen. 
14. Jag anstränger mig för att undvika att kritiseras av andra (t.ex. ledare, kollegor, familj, 

klienter ...). 
15. Jag anstränger mig eftersom att mina arbetsuppgifter är spännande. 
16. Jag anstränger mig inte, för jag känner att jag slösar bort min tid på arbete. 
17. Jag anstränger mig eftersom andra kommer att belöna mig ekonomiskt om jag lägger 

tillräckligt med prestation i mitt jobb (t.ex. arbetsgivare, ledare ...). 
18. Jag anstränger mig för jag måste bevisa för mig själv att jag kan. 
19. Jag anstränger mig för det gör att jag känner mig stolt över mig själv. 
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20. Jag anstränger mig för annars kommer jag att skämmas över mig själv. 
21. Jag vet inte varför jag jobbar, det känns som meningslöst arbete. 
22. Jag anstränger mig för annars kommer jag att känna mig dålig. 
23. Jag anstränger mig eftersom andra kommer att respektera mig mer (t.ex. ledare, kollegor, 

familj, klienter ...). 
24. Jag anstränger mig eftersom jag personligen anser att det är viktigt att vara driven på 

jobbet. 
25. Jag anstränger mig på jobbet eftersom det stämmer överens med mina personliga 

värderingar. 
26. Att anstränga sig på jobbet har personlig betydelse för mig. 
27. Jag anstränger mig eftersom andra erbjuder mig större jobbsäkerhet om jag lägger 

tillräckligt med prestation i mitt jobb (t.ex. arbetsgivare, ledare ...). 
28. Jag anstränger mig eftersom jag riskerar att förlora mitt jobb om jag inte presterar 

tillräckligt bra. 
29. Jag anstränger mig eftersom det arbetet jag gör är intressant. 


