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Förord 
Följande studie är ett ämnesfördjupande arbete inom managementfördjupningen på 

civilekonomprogrammet vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet i Växjö. Studien är 

genomförd under vårterminen 2013 och innefattar 15 högskolepoäng.  

 

Ett varmt tack vill, vi som författare, rikta till vår handledare och examinator Anders Hytter som 

väglett oss i vårt arbete genom dialoger i syfte att göra studien bättre under tidens gång. Tack 

till Hans Lundberg – medbedömmande examinator. Vi vill även tacka våra respondenter, 

anställda inom Södrakoncernen, för deras empiriska bidrag till vår studie. Sist men inte minst 

vill vi rikta ett tack till våra opponenter som under vårens gång gett oss deras åsikter och tankar 

i syfte att utveckla samt förbättra uppsatsen.  

 

Linnéuniversitetet i Växjö den 28 maj 2013 

 

 

 

_____________________________    _____________________________ 

Ida Axelsson       Jens Borgqvist 
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___________________________________________________________ 
Inledning Att uppnå goda ekonomiska resultat är något de flesta företag arbetar för. En 

faktor som visat sig påverka det ekonomiska resultatet är de anställdas 

arbetsmotivation. Vanligt förekommande är att företag har förutbestämda 

motivationsfaktorer på arbetsplatsen och tar därmed inte hänsyn till vad som 

motiverar den enskilda individen. Om skillnader i vad som motiverar olika 

individer i deras arbeten existerar blir en studie av detta avgörande. Då tidigare 

forskning angående skillnader i vad som motiverar olika personer beroende på 

olika demografiska aspekter är näst intill obefintlig blir vår studie av detta 

nödvändig. I vår studie tar vi hänsyn till två demografiska aspekter - ålder och 

utbildningsnivå. 

 Syfte  Syftet är att öka förståelsen för skillnader och likheter mellan unga vuxna som är 

akademiskt utbildade och unga vuxna som inte är akademiskt utbildade när det 

kommer till vad som motiverar dem att utföra ett så bra arbete som möjligt. 

Metod  Studien är hermeneutisk med en abduktiv ansats. Fallstudier har använts för att 

samla in det empiriska materialet. Sex semi-strukturerade intervjuer har utförts 

med personer inom Södrakoncernen, varav tre med och tre utan akademisk 

utbildning. Samtliga respondenterna var i åldersintervallet 25 och 34 år.  

Slutsats De likheter vi fann när det kommer till motivationsfaktorer hos grupperna är 

”Frihet”, ”Målinriktat Arbete” och ”Uppskattning och Feedback”. Skillnader 

mellan grupperna är bl.a. att akademikerna motiveras av ”Ansvar och Karriär” 

medan icke akademikerna motiveras av ”Intressanta Arbetsuppgifter.” 
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Abstract 
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Title Work motivation – a thesis concerning what academics and non-
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Tutor  Anders Hytter 

Examiners Anders Hytter and Hans Lundberg  
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___________________________________________________________ 
Introduction Gaining profit is what most companies try to achieve. A factor proven to affect 

profit is the employees’ work motivation. From our experience, motivators 

offered by companies are often predetermined which hinder them from 

considering what motivates the individual employee. If there are differences in 

what motivates individuals in their work, research concerning this is crucial. 

Since previous research regarding what motivates individuals dependent upon 

demographic aspects are next to absent our research is needed. We considered 

two demographic aspects – age and educational level – in our research. 

Purpose  The purpose of this thesis is to increase the understanding about the similarities 

and differences between young adults with an academic background and those 

without concerning motivators which allow them to perform their best at work. 

Method  The study is hermeneutic with an abductive approach. We used a case study to 

collect the empirical material. Six semi-structured interviews have been 

conducted within Södra including three academic and three non-academic 

employees. All of the respondents were in the age range of 25 - 34 years. 

Conclusion The similarities found between the academics and non-academics regarding work 

motivation are “Flexibility”, “Goal-oriented Work” and “Praise and Feedback.” 

The differences between the groups are, for instance, that the academics are 

motivated by “Responsibility and Career” whereas non academics are motivated 

by “Interesting Tasks”. 
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1. Inledning 
I september 2010 stod vi tillsammans med ca 150 nyantagna, nervösa, och förväntansfulla 

civilekonomstudenter utanför sal Linné på Linnéuniversitetet i Växjö. Ingen av oss visste vad 

som skulle förväntas av oss och hur stor utmaningen skulle bli. I den spända miljön som rådde 

ställde vi oss följande frågor: 

 

Vad gör vi här? 

Varför är vi här? 

Vad har motiverat oss alla att ta steget att studera på universitetsnivå?   

 

Svaren på dessa frågor kommer att skilja sig beroende på vem av oss, 150 studenter, 

intervjupersonen hade ställt frågorna till. För vår del, som författare av denna uppsats, har vi 

lämnat dels en tillsvidareanställning på en stabil bank med goda utvecklingsmöjligheter, samt en 

karriär inom restaurangbranschen med en bra lön, och ännu bättre dricks. Vad motiverade oss att 

lämna dessa positioner för att ta steget att börja studera? Var den nuvarande positionen inom ett 

område som inte tilltalade oss? Arbetade vi inom en bransch som inte passade oss? Såg vi en 

potential i att våra mål och drömmar endast kunde uppfyllas genom att vidareutbilda oss på 

universitet? 

 

1.1 Bakgrund 
I vardagen är, liknande vår diskussion ovan, samtalsämnet om vad som motiverar vissa 

människor att börja studera på universitet eller högskola, i jämförelse med dem som inte gör det, 

återkommande då det finns mängder av frågetecken att reda ut. Begreppet motivation kommer 

fortsättningsvis, i vår studie, att ha sin utgångspunkt i nationalencyklopedins definition: ”de 

faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål” (Öhman, 2013). 

Vi tror att det som lockade oss ca 150 studenter till en universitetsexamen är dragningskraften till 

möjligheten att bygga en karriär, utbilda sig inom ett intressant område och utvecklas som 

människa. Fortsättningsvis kommer vi att benämna människor med minst tre års utbildning – 

kandidatexamen – på universitet och högskola akademiker. Alternativt kan liknande grad av 

utbildning nämnas som eftergymnasial utbildning.  
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Då vi är studenter som valt att utbilda oss på en akademisk nivå blir vår förståelse för dem som 

inte gjort samma val som oss begränsad. Vi har därmed svårt att sätta oss in i vad som motiverar 

icke akademiskt utbildade till deras val av exempelvis en tillsvidareanställning framför en 

utbildning på universitet eller högskola. Vår bristande förståelse har en viss grund i att vi anser 

oss investera i ytterligare humankapital vilket vi förknippar med en genväg till en karriär inom 

arbetslivet. Motsatsvis har icke akademiker troligtvis svårt att förstå det val vi gör när vi 

exempelvis väljer att avstå ett arbete med lön för att studera på universitet eller högskola och 

därmed, i de flesta fall, istället ådra oss ett berg av studieskulder. Liknande kanske de ser sin 

genväg att bygga en karriär genom att införskaffa arbetslivserfarenhet och på så sätt jobba sig 

uppåt inom organisationen. Det är i den här diskussionen det slår oss att både akademiker och 

icke akademiker, förmodligen, har en begränsad förståelse för varandras val och motivation. 

Successivt börjar vi lägga funderingarna på vad som motiverar vissa människor till 

eftergymnasiala studier åt sidan och istället diskutera om skillnader i motivation mellan 

akademiker och icke akademiker även utspelar sig i det senare skedet, dvs. i arbetslivet.  

 

Vi lämnar alltså vad det är som motiverar människor att utbilda sig på universitet eller högskola 

till att diskutera, och ställa oss frågan, om det finns olika preferenser när det kommer till vad som 

motiverar de två olika grupperna till att utföra ett så bra arbete som möjligt. När det kommer till 

arbetsmotivation – motivation inom arbetet – menar vi de faktorer hos individen som väcker, 

formar, och riktar denna till att utföra ett så bra arbete som möjligt mot de mål organisationen har 

satt upp. Om det finns skillnader i vad som motiverar de olika grupperna till att utföra ett så bra 

arbete som möjligt blir denna kartläggning kritiskt. Det eftersom Angelöw (2006) menar att det 

är arbetsmotivationen som får de anställda att utföra ett så bra arbete som möjligt, vilket i sin tur 

genererar goda resultat i företaget. Eventuella skillnader skulle innebära att företagsledare måste 

finna individanpassade vägar – varje individs personliga preferenser – till arbetsmotivation för 

att stimulera de anställda till att utföra ett bättre arbete. 

  

1.2 Problemdiskussion 
Att motivera de anställda och att göra det på ett individanpassat sätt blir, som ovan nämnt, viktigt 

för en chef eller en person med en ledande roll i ett företag. Ett problem vi stött på gällande 
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arbetsmotivation, på våra tidigare arbetsplatser, är att de motivationsfaktorer som finns ofta är 

förutbestämda och inte alls anpassade till den enskilde individen. Ehdin (2006) stödjer vår 

uppfattning och menar att företag ofta använder sig av samma personliga motivationsfaktorer – 

löneförhöjningar, förmåner, eller bonusar – i sitt försök att motivera samtliga anställda. 

Alternativt menar Ehdin (2006) att företagen använder sig av helt kollektiva motivationsfaktorer 

så som konferenser och events. Vidare förklarar Ehdin (2006) att chefer bör använda sig av 

motivationsfaktorer som berör varje anställds inre, som ett komplement till de yttre, ofta 

kollektiva, faktorerna som i många fall anses bristfälliga. Vår reflektion kring Ehdins uttalande 

är att även om personliga motivationsfaktorer anses vara individanpassade ur företagens 

synvinkel, i de fall då individen själv kan påverka storleken på t.ex. en bonus, bortser man från 

det faktum att alla individer förmodligen inte är motiverade av pengar.  

 

Tidigare forskning visar främst om det finns skillnader i hur motiverade anställda är i sitt arbete 

beroende på utbildningsnivå. Forskningen visar dock inte skillnader och likheter i vad som 

motiverar de anställda med hänsyn till utbildningsnivå. Eskildsen (2004) har gjort en 

undersökning på hur olika demografiska variabler har en inverkan på hur motiverade personer är 

i arbetet. När det gäller utbildningsnivå menar Eskildsen (2004) att personer med akademisk 

utbildning ofta har hög arbetsmotivation. Howard och Frink (1996) hävdar att det inte finns 

någon signifikant skillnad i hur motiverade personer är i sitt arbete när de jämför respondenter 

med fokus på utbildningsnivå. Studierna visar alltså inte på vad som, eventuellt, skiljer de två 

olika grupperna – akademiker och icke akademiker – åt när det kommer till arbetsmotivation. En 

förklaring till resultatet av Eskildsens (2004) studie kan vara att motivationsfaktorer som 

tillfredsställer akademiker existerade i deras arbete, men där faktorer som tillfredsställer icke 

akademiker saknades. Liknande kan resultatet i Howard & Frinks studie från 1996 förklaras 

genom att de motivationsfaktorer som var till förfogande i de undersökta organisationerna varken 

tillfredsställer akademiker eller icke akademiker. Även om Howard & Frink (1996) hävdar att 

det inte finns några skillnader i graden av arbetsmotivation beroende på utbildningsnivå finns 

fortfarande möjligheten till att skillnader i vad som motiverar dessa existerar. Gulevski & 

Talevska (2009) skriver att ”intressanta arbetsuppgifter” är det som främst motiverar 

akademiker. Dock nämner de inte vad som motiverar personer utan akademisk utbildning, dvs. 

ingen studie är utformad så att den kan visa på skillnader eller likheter i vad som motiverar icke 
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akademiker jämfört med akademiker i arbetet. Däremot skriver Theandersson (2000) att icke 

akademiker värderar lön, anställningstrygghet och sociala relationer högt då de väljer arbete och 

arbetsplats samtidigt som akademiker istället värderar arbetets karaktär högt. Vi vet alltså inte 

vad icke akademiker motiveras av i arbetet, vilket kan vara intressant att studera då företag kan 

vinna konkurrensfördelar genom att möjliggöra motivation i samtliga led inom organisationen. 

Vi anser därför det viktigt att kartlägga om det föreligger skillnader i vad som motiverar olika 

typer av individer med olika typer av bakgrund, t.ex. akademiker i jämförelse med icke 

akademiker. Det eftersom vi då på ett individuellt plan kan locka dessa individer till att höja sina 

prestationer i arbetet. 

 

Utöver utbildningsnivå visar studier att andra demografiska skillnader påverkar människor i 

deras preferenser om vad som motiverar dem i arbetslivet. En sådan demografisk variabel är 

ålder där Warr (1997) menar att ju äldre en människa blir ju mindre värderar denna strävan efter 

högre positioner, jobbvariation, och återkoppling. Motsvarande menar han att jobbsäkerhet och 

fysisk säkerhet värderas högre vid stigande ålder. Då motivation i arbetet, utöver utbildning, 

påverkas av variabeln ålder anser vi det nödvändigt att avgränsa denna i vår studie. Det eftersom 

att det annars blir svårt att avgöra om det är utbildningsnivå eller ålder som är den avgörande 

faktorn till skillnader eller likheter i vad som motiverar anställda. Åldersintervallet för personer i 

vår studie är därmed begränsat till personer mellan 25 och 34 år. Den här gruppen kommer vi att 

benämna som unga vuxna. Vi anser att den nedre gränsen, i åldersintervallet, är motiverbar då 

personer under 25 fortfarande har en hög sannolikhet att börja studera på högskola eller 

universitet (Lindqvist & Gärdqvist, 2011). Då vi inte vet om skillnader i vad som anses vara 

motiverande till att utföra ett så bra arbete som möjligt är relaterad till varför en person börjar 

studera på akademisk nivå eller inte, vill vi undersöka personer som med hög sannolikhet har 

bestämt sig för att utbilda sig på akademisk nivå eller inte. Den övre gränsen är satt med ett 10 

års intervall då vi anser det nödvändigt för att kunna finna tillräckligt många respondenter till vår 

studie. Vi anser att tidigare nämnda förändringar i motivation med stigande ålder inte har en 

avsevärd effekt på det valda intervallet. Ytterligare en anledning som ligger till grund för valet av 

unga vuxna är enligt Wilén och Ljungberg (2008) att kravet på akademisk utbildning vid 

nyanställning för de flesta positioner har ökat genom åren. Om vi inte begränsar åldersintervallet 

finns en sannolikhet att vi studerar äldre anställda som besitter tjänster där det idag skulle 
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efterfrågas en akademisk utbildning. Vi tror därför att skillnaderna i vad som motiverar anställda 

i arbetet kommer att variera till en större grad i en jämförelse mellan unga vuxna, jämfört med 

alla åldrar. Det eftersom, vi tror, att unga vuxna kommer besitta olika typer av positioner på 

grund av att de har en akademisk utbildning eller ej. 

 

1.3 Problemformulering 
Vad finns det för skillnader och likheter mellan unga vuxna som är akademiskt utbildade och 

unga vuxna som inte är akademiskt utbildade när det kommer till vad som motiverar dem att 

utföra ett så bra arbete som möjligt? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att öka förståelsen för skillnader och likheter mellan unga vuxna som är akademiskt 

utbildade och unga vuxna som inte är akademiskt utbildade när det kommer till vad som 

motiverar dem att utföra ett så bra arbete som möjligt. 

 

1.5 Avgränsningar 
Då vår tid var begränsad och vi inte ville göra avkall på kvalitén i arbetet valde vi att avgränsa 

vår studie till ett fall som vi kan använda för att besvara vår fråga. Vi valde koncernen Södra som 

fall vilken är en ekonomisk förening inom den tillverkande industrin (Södra, 2013). Södra är en 

stor förening och vi gjorde därför avgränsningar även inom koncernen. Vi valde dock att inte 

nämna vilka delar inom koncernen vi valt att avgränsa oss till då vi inte ville riskera 

respondenternas anonymitet. Akademiker och icke akademiker har intervjuats på respektive 

arbetsplats. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Då motivation härstammar ur psykologin – beskrivningar och förklaringar av 

människans beteende, tankar, och känslor – anser vi att tolkningsperspektivet, till skillnad från 

positivismen, hjälpte oss att skapa en bred förståelse i vår studie. Tolkningsperspektivet gav oss 

en syn på kunskap utifrån förståelse och tolkning av människor, vilket växte fram i oppositionen 

mot den positivistiska – naturvetenskapliga – synen på kunskap i samhället. Oppositionen menar 

att det positivistiska synsättet är förhärskat när forskaren använder sig av människor som 

studieobjekt då dessa gör subjektiva, sociala handlingar, och förhåller sig inte till 

naturvetenskaplig lag och ordning. Även om positivismen har fokus på att förklara, faktorer som 

i sin tur påverkar, det mänskliga beteendet, vilket ligger hand i hand med ovanstående 

beskrivning av psykologi, menar vi att detta inte var intressant för oss. Det eftersom att vi, i vår 

studie, ville öka förståelsen för människors beteende kring vad de anser vara arbetsmotivation 

för dem. För att försöka möjliggöra en ökad förståelse i vårt valda ämne behövde vi därför 

använda oss av en kunskapsteoretisk inriktning som gav mening för människorna, deras 

subjektiva tolkningar, och handlingar i den sociala verkligheten. (Bryman & Bell, 2005) 

 

En sådan kunskapsteoretisk inriktning, inom tolkningsperspektivet, är enligt Bryman & Bell 

(2005) fenomenologin. Inom fenomenologin vill forskaren studera och skaffa sig tillgång till hur 

individer skapar mening i sin vardag. Författarna menar att forskaren analyserar och tolkar de 

handlingar människorna gör genom att se situationen ur deras synvinkel (Bryman & Bell, 2005). 

På så sätt blir förklaringen av ett fenomen återberättad utan förvrängningar gjord av forskaren 

själv. Då vi själva är akademiker fanns det en risk att vi skulle ta en subjektiv, partisk, sida och 

skulle därmed få svårt att återberätta våra respondenters tolkning av vad som motiverar dem 

utifrån deras perspektiv. Vi ansåg oss även påverkade av våra tidigare arbetslivserfarenheter och 

vad som motiverade oss i dessa. Det skulle ha lett att vi, även här, hade fått svårt att återberätta 

respondenternas svar utan att lägga subjektiva tolkningar på dessa. Utifrån detta bedömde vi att 

vi skulle få svårt att hålla oss ifrån subjektiva tolkningar och det fenomenologiska 

tolkningsperspektivet förkastades. Vi ansåg det dock viktigt att skapa en förståelse för 

människan och deras handlingar i den sociala verkligheten. En närliggande kunskapsteoretisk 
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inriktning inom tolkningsperspektivet, som tar hänsyn till forskarens subjektiva tolkningar av 

respondenternas svar, är hermeneutiken (Norén, 1995).  

 

Norén (1995) beskriver skillnaderna mellan fenomenologin och hermeneutiken genom att den 

sistnämnda tillåter forskaren att ta hänsyn till förförståelse, medan den förstnämnda inte gör det. 

Fenomenologin använder sig istället av förståelse, där Norén (1995) menar att forskaren ska 

skapa förståelse för studieobjektet och dess handlingar genom att sätta sig in i dess situation. 

Med förförståelse menar Norén (1995) att alla forskare är befläckade med föreställningar och 

tidigare erfarenheter som gör att denna inte kan vara objektiv i sitt återberättande av en 

respondents handlande. Inom hermeneutik är det därför forskarens egen tolkning av 

respondentens handlingar, med bakgrund av förförståelsen, som är viktig vid framställning av 

resultatet. Norén (1995) berättar vidare att hermeneutiken på så sätt, genom förförståelsen, leder 

till nya insikter och omskapande. Andersson (1982) benämner den hermeneutikens förförståelse 

och tolkning som ”partiskhet” och menar att denna är positiv. Om alla såg världen på samma sätt 

menar Andersson (1982) att det inte skulle finnas några oklarheter, inga ytterligare studier 

behöver göras, och till sin spets skulle det inte heller vara meningsfullt att leva. Då vi ansåg oss 

vara påverkade av tidigare erfarenheter valde vi att använda oss av hermeneutiken och dess 

”partiskhet.” Vi kunde på så sätt bortse från de problem som skulle ha uppstått i samband med 

tolkningar av våra respondenter utifrån deras perspektiv och använda oss av våra egna tolkningar 

av deras sociala handlingar.  

 

Ytterligare en anledning till valet av hermeneutiken i vår studie grundade sig i vad Andersson 

(1982) benämner totaliteten. I studier av det sociala menar Andersson (1982) att målet inte är att 

generalisera studierna av det specifika utan att förstå helheten. Hermeneutiker försöker, enligt 

Andersson (1982), skapa en förståelse för delarna utifrån den sociala kontext de befinner sig i. 

Andersson (1982) benämner även detta skapande av en helhetsförståelse som konkretion. Han 

menar att fenomen är abstrakta – lösryckta – ting och kan endast förstås genom att sätta detta i 

dess sammanväxta form – konkretion. Andersson (1982) beskriver på så sätt att lösryckta 

meningar ur en textbok inte är meningsfull att analysera då dessa ändå inte kan tolkas eftersom 

de är en del av ett sammanhang. Dessa delar utgör tillsammans helheten och genom att förstå 

varje del i dess sammanhang så förstår betraktaren helheten (Andersson, 1982). För att få en 
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helhetsbild av en aktörs handling måste forskaren studera denna individ på detaljnivå utifrån den 

kontext denna befinner sig i. Då studien är i en specifik kontext menar Andersson (1982) att en 

generalisering av resultat inte är möjlig då olika individer befinner sig i olika kontexter. I vår 

studie ville vi alltså inte bryta ut det specifika och generalisera vad som motiverade 

respondenterna till att utföra ett så bra arbete som möjligt. Vi tolkade istället, utifrån vår 

förförståelse, aktörernas motivation till att utföra ett så bra arbete som möjligt på detaljnivå. 

Sedan försökte vi förstå helheten av deras motivation utifrån den kontext de befann sig i. Vi såg 

också till de särskilda egenskaper och det ”personliga” hos våra respondenter. Vi ville alltså inte 

bortse från det personliga genom att koda bakgrundsvariabler och på så sätt göra individernas 

egenskaper statiska och generella.  

 

2.2 Forskningsansats 

Forskningsansats beskrivs i Bryman & Bell (2005) som förhållandet mellan teori och praktik och 

de beskriver två olika typer av förhållande – deduktiv och induktiv teori. I det första förhållandet 

utgår forskaren från det denna vet inom ett teoretiskt område. Utifrån detta härleder forskaren en 

hypotes som sedan ska observeras i praktiken för att testa den befintliga teorin. I det andra 

förhållandet ska forskaren inte testa teorier utan genererar nya utifrån observationer av 

verkligheten. Johansson-Lindfors (1993) beskriver forskningsansats som ett sätt att närma sig 

den empiriska verkligheten och menar att detta val ofta är i anknytning till den kunskapssyn 

forskaren har. Hon menar att deduktivt angreppssätt, i regel, hör samman med en objektiv och 

positivistisk kunskapssyn där forskaren går från teori till empiri. Det eftersom att observationer 

av verkligheten är deducerade från teorin och de metodprocedurer, samt avgränsningar, som är 

nödvändiga för att möjliggöra en framställning av ett resultat kräver en objektiv och 

generaliserbar kunskapssyn. Motsatsvis ligger den subjektiva och hermeneutiska forskaren det 

induktiva angreppssättet nära. Johansson-Lindfors (1993) menar att den hermeneutiska spiralens 

ständiga tolkningar och omtolkningar av den sociala verkligheten uppstår genom empiriska 

observationer likt det induktiva angreppssättet. I detta angreppssätt ska forskaren undvika 

teoretisk styrning vid framställningen av sitt resultat. I praktiken anser Johansson-Lindfors 

(1993) att forskaren ofta har en förförståelse för befintliga teorier och kommer att ha svårt att 

bortse från dessa. Johansson-Lindfors (1993) presenterar därför den ”den gyllene medelvägen” 
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vilken är en växelvis skiftning mellan teori och verkliga observationer. ”Den gyllene 

medelvägen” – abduktivt angreppssätt – har också växt fram genom kritik riktad mot det 

deduktiva synsättet där oppositionen menar att teori som framställs genom detta angreppssätt 

omöjligt kan representera den verklighet som den vill beskriva. Det eftersom observationerna av 

verkligheten blivit teoretiskt avgränsade för att möjliggöra generaliserbara resultat. På så sätt 

menar oppositionen att deduktiva teorier blir praktiskt oanvändbara. Den växelvisa skiftningen 

mellan teori och empiri – verkliga observationer – i abduktionen minskar även riskerna för att de 

framtagna teorierna blir praktiskt oanvändbara enligt Johansson-Lindfors (1993).  

 

Då vi valde en hermeneutisk kunskapssyn borde vi enligt Johansson-Lindfors (1993) även valt 

ett induktivt angreppssätt. Vi ansåg att det skulle bli svårt att använda oss av det induktiva 

angreppssättet då vi hade en grundläggande förförståelse för motivation och de teorier som fanns 

inom detta område. Vår förkunskap hade på så sätt styrt vår materialinsamling på ett sätt som 

inte var allmänt accepterat inom det induktiva angreppssättet. Istället valde vi att använda oss 

utav det abduktiva angreppssättet då vi kunde utgå från de förkunskaper vi hade och sedan 

iterativt gå mellan materialinsamling och teori. Genom valet av abduktivt angreppssätt hade vi 

möjligheten att komplettera med nya teorier efter hand och på så sätt reducerade vi risken att vårt 

framtagna resultat inte blev praktiskt användbart. Den praktiska användbarheten var viktigt att ta 

hänsyn till för oss då det inte fanns några tidigare studier som visade på skillnader och likheter i 

vad som motiverar unga vuxna att utföra ett så bra arbete som möjligt. 

 

2.3 Forskningsstrategi 
Enligt Johansson-Lindfors (1993) finns det vetenskapliga dispyter när det kommer till kvalitativt 

och kvantitativt angreppssätt. Hon menar olika forskare talar om dessa två begrepp i olika 

sammanhang – ansatser, forskningsstrategier, och metoder – vilket gör att de blir tvetydiga och 

svåra att reda ut. Vi valde därför att hålla oss till Bryman & Bells (2005) benämning av kvalitativ 

och kvantitativ forskning. Bryman & Bell (2005) hävdar att den kvalitativa forskningen lägger 

stor vikt vid ord och den kvantitativa på kvantifiering vid insamling och analys av material. När 

det kommer till strategier menar Bryman & Bell (2005) att den kvalitativa forskningen använder 

sig av induktion, subjektivism, och tolkning. Motsatsvis använder sig den kvantitativa 
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forskningen av deduktion, objektivism, och naturvetenskapliga metoder. De tre kriterierna på 

både kvalitativa och kvantitativa är enligt Bryman & Bell (2005) riktlinjer för att skilja dessa åt. 

Det innebär att forskaren som antingen väljer kvalitativ eller kvantitativ forskning inte behöver 

förhålla sig till samtliga kriterier för att stödja sina val. 

 

Då vi valde att förstå våra respondenters sociala verklighet och återberätta denna utifrån våra 

tolkningar spelade orden en viktig roll för oss. Vi ansåg att motivation krävde ett djupt tankesätt 

hos våra respondenter och genom en kvantitativ forskning trodde vi att sannolikheten skulle bli 

för stor för att respondenterna, impulsivt, skulle komma att kontrolleras och styras av 

förutbestämda svar istället för att göra egna reflektioner. Vi ville heller inte kvantifiera våra 

respondenters svar för att i ett senare skede förklara samband och generalisera dessa. Det här, i 

samband med att tolka och förstå istället för att förklara fenomen genom naturvetenskapliga 

lagar, ledde oss till kvalitativ forskning. Ytterligare stöd för vårt val fann vi i ovan nämnda 

riktlinjer. Den kvantitativa forskningen inriktar sig i grunden, enligt Bryman & Bell (2005), på 

objektivitet, både när det kommer till epistemologiska – kunskapssyn – och ontologiska 

ställningstaganden – världens beskaffenhet. I det senare fallet innebär det att forskaren inom 

kvantitativ forskning anser att världen och människan är separerade, dvs. människorna måste 

anpassa sig till en förutbestämd verklighet. Den kvalitativa forskningen låg, för oss, närmare till 

hands då vi ansåg att det skulle vara svårt att hålla oss objektiva med tanke på vår förförståelse. 

Även respondenternas svar hade en subjektiv läggning då de är färgade av sina egna upplevelser 

och emotionella tankar. När det kommer till ett ontologiskt ställningstagande ansåg vi att 

människan kan påverka – konstruera – den själv genom sina interaktioner och handlingar med 

andra människor, vilket även här förde oss närmare kvalitativ forskning.  

 

2.4 Litteraturinsamling 
Då vi, som skribenter, hade en förkunskap i området arbetsmotivation med anledning av tidigare 

kurser hade vi en uppfattning om teorier som ligger till grund för detta. Därmed använde vi oss 

vår tidigare kurslitteratur för att läsa in oss djupare på området. Vi besökte även 

psykologiguiden.se då dessa skribenter, översiktligt, beskriver både grundläggande och 

avancerade teorier angående motivation och arbetsmotivation. Det underlättade insamlingen av 
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teorier då vi kunde få en övergripande bild för att sedan hitta samt använda oss av kurslitteratur 

som beskriver dessa djupare. När det kommer till kurslitteratur har vi framförallt använt 

sökmotorn på Linnéuniversitetets universitetsbibliotek, men även google.se. När vi i ett senare 

skede behövde komplettera teorier för att kunna matcha dessa med vår empiri använde vi 

sökmotorn Google och encyklopedin Wikipedia. Det gjorde vi för att skapa en förståelse kring 

eventuella teorier. Sedan använde vi kurslitteratur innehållande dessa teorier för att skapa en 

akademisk prägel på dessa. 

 

Vi har även letat efter vetenskapliga artiklar på området i OneSearch och Google Scholar. Dock 

var det svårt att hitta vetenskapliga artiklar med teorier som var användbara i vår studie. De 

artiklar vi hittade kändes inte speciellt relevanta då kurslitteraturen på området gav en tydligare 

beskrivning av befintliga teorier som var mer lämpade för vår studie. Likaså var det svårt att hitta 

tidigare forskning att ”basera” vår studie på då jämförelser i vad som skiljer olika människor åt 

när till kommer till arbetsmotivation är tämligen outforskade.  

 

För att definiera olika begrepp som motivation och arbetsmotivation har vi valt att utgå från 

Nationalencyklopedin då den gav en beskrivning likt vår. Vi har även använt oss av SCB – 

Statistiska centralbyrån – för att styrka vårt åldersintervall 25 – 34 år. För att göra en kort 

beskrivning av vårt fallföretag, Södra, använde vi oss av deras hemsida – sodra.se. 

 

2.5 Tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material 

2.5.1 Fallstudie 

Fallstudier är enligt Bryman & Bell (2005) en detaljerad och ingående studie av ett enda fall. Ett 

fall kan enligt deras mening vara en plats, lokal eller organisation. Vi valde att avgränsa oss till 

företaget Södra och därmed blev Södra vårt unika fall där vi utförde vår studie. Fallstudier är ofta 

förknippat med kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2005) och därmed fick vårt val av 

undersökningsdesign även stöd av vår valda forskningsstrategi. I en fallstudie är det specifika 

fallet i sig självt intressant då denna ofta har unika drag och forskaren vill därför göra en 

djupgående analys av just detta (Bryman & Bell, 2005). Södra var, för oss, en intressant 

organisation att studera då denna har en stor mängd anställda med vitt spridda demografiska 
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ursprung. Det gjorde att vi kunde finna det urval som var nödvändigt för att kunna utföra vår 

studie. Något som är omdiskuterat när det gäller fallstudier är reliabilitet, replikation, och 

validitet (Bryman & Bell, 2005). Det eftersom, framförallt, kvantitativa forskare hävdar att ett 

fall blir svårt att generalisera och den externa validiteten blir då svår att uppnå. Enligt Bryman & 

Bell (2005) kunde vi bortse från det här problemet då vår studie var av kvalitativ sort och där 

tanken inte var att generalisera resultatet.  

 

2.5.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Enligt Bryman & Bell (2005) är intervjuer den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning och 

det eftersom den till stor del rymmer flexibilitet. Kvalitativa intervjuer är till karaktären mindre 

strukturerade än kvantitativa – förutbestämda frågor – då den första lägger stor vikt på 

intervjupersonens egna uppfattningar (Bryman & Bell, 2005). Då kvalitativa intervjuer inte är 

strukturerad och där spontana uppföljningsfrågor ställs kommer olika intervjuer att röra sig i 

olika riktningar. Det ses som positivt då dessa ger en förståelse för vad intervjupersonerna själva 

upplever som viktiga. I kvalitativa intervjuer vill intervjupersonen ha djupgående svar, vilket 

underlättar om de förutbestämda frågorna, till antalet, är färre (ibid). Enligt Bryman & Bell 

(2005) finns det två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer – ostrukturerade och semi-

strukturerade. Den första innebär att intervjuaren använder sig av minnesanteckningar inom det 

område denna har för avsikt att studera och där intervjupersonen sedan får associera fritt. Den 

senare innebär att intervjuaren har en intervjuguide innehållande, till antalet, färre frågor. 

Intervjupersonen får på så sätt en relativt stor frihet att utforma egna svar och intervjuaren kan 

sedan ställa uppföljningsfrågor som inte ingår i intervjuguiden. Trost (2010) håller med Bryman 

& Bell (2005) och varnar för en alldeles för detaljerad intervjuguide då denna kan begränsa 

intervjupersonens frihet i svaren. Intervjuguiden bör enligt Trost (2010) fokusera på frågor inom 

stora ämnesområden. 

 

Vi använde oss det Bryman & Bell (2005) benämner semi-strukturerade intervjuer då vi på så 

sätt kunde få ett djup i respondenternas svar för att kunna skapa en förståelse för dessa, men där 

vi inte riskerade att hamna utanför vårt huvudämne – motivation. Vi skapade en intervjuguide 

med fem övergripande frågor inom ämnet och där vi sedan ställde uppföljningsfrågor där vi fick 

mer djupgående svar. Vi började varje intervju med vad Bryman & Bell (2005) kallar för 
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inledande frågor där vi lät respondenten först få berätta om sig själv och sedan om sina 

arbetsuppgifter. Genom att vi gick runt ämnet arbetsmotivation i början och där respondenterna 

fick berätta om sig själva, vilket för dem var en enkel uppgift, öppnade de upp sig samt avslöjade 

vilken uppgift i deras arbete de motiveras starkast av.  

 

I vår tredje fråga, vilken handlade om arbetsmotivation för dem, använde vi oss av en metod 

hämtad ur Trost (2010) och används när intervjuaren vill övergå till att ställa frågor kring det 

ämnesområde studien handlar om. Trost (2010) menar att denna övergång kan vara svår för en 

orutinerad intervjuare och en otymplig sådan kan leda till en mindre förtroendeingivande 

intervju. Metoden går ut på att respondenten skriver ner det de tänker på, alternativt definiera 

sina egna begrepp, när de hör ämnesområdet. Utifrån vad respondenten skrivit ner ställer 

intervjuaren sedan frågor och ber, ofta, respondenten att berätta vidare kring svaren. 

Respondenten får under intervjuns gång lägga till eller ta bort saker som de senare anser eller 

inte anser höra till ämnesområdet. Vi använde denna metod genom att respondenterna fick skriva 

ned på post-it-lappar vad de ansåg motiverade dem att utföra ett så bra arbete som möjligt. När 

respondenterna var klara bad vi dem placera ut dessa på ett A3-ark där arbetsmotivation stod i 

mitten. Om en lapp placerades nära ordet arbetsmotivation på arket bidrog denna starkt till 

arbetsmotivation och en lapp som placerades långt ifrån bidrog i en mindre skala till 

arbetsmotivation. Utifrån placeringarna av lapparna, angående vad som motiverar dem och hur 

starka dessa är, ställde vi frågor där de fick berätta mer djupgående kring dessa. Under 

intervjuernas gång fick respondenterna chansen att komplettera med lappar om de kände att 

något som motiverar dem saknades, men även ta bort lappar om de kände att de skrivit ned något 

som inte motiverar dem. Genom att de själva fick börja skriva ned vad som motiverar dem i 

arbetet och att vi endast ställde frågor utifrån de svar de angav gjorde att vi inte låste dem till 

våra tankar eller exempel. Respondenterna kunde på så sätt ha ett öppet sinne under hela 

intervjun.  

 

Avslutningsvis ställde vi frågor rörande chefens respektive Södras påverkan på deras 

arbetsmotivation. Där vi genom den förstnämnda frågan, chefens roll, kunde använda för att 

utvärdera McGregor’s Teori X och Teori Y. Valet av semi-strukturerade frågor grundade sig 
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även i att vi ville säkerhetsställa att svaren skulle vara jämförbara mellan respondenterna då 

dessa, genom valet, hamnade inom samma ämnesområden.  

 

2.5.3 Urval 

Enligt Bryman & Bell (2005) är urval de personer som väljs ut av en population som 

respondenter i en studie. När det kommer till kvalitativa urvalsmetoder hävdar Bryman & Bell 

(2005) att forskare ofta använder sig av bekvämlighetsurval – lättillgängliga respondenter – då 

urvalet inte behöver vara representativt för hela populationen. Enligt Trost (2010) är det dock 

viktigt för forskaren att finna urval med stor variation av människotyper inom den givna 

populationens homogenitet. Bryman & Bell (2005) talar även om att forskare kan hamna i 

bekvämlighetsurval då organisationer i fallstudier kan kräva att själva få välja ut personer för 

intervjuer. I vårt fall väljer HR-avdelningen på Södra ut vilka av deras anställda vi får intervjua. 

På så sätt hamnar vi, enligt Bryman & Bell (2005), i ett bekvämlighetsurval.  

 

Då vi ville öka en förståelse för vad som motiverar personer inom ett specifikt åldersintervall till 

att utföra ett så bra arbete som möjligt utifrån utbildningsnivå ställde vi krav på att dessa kriterier 

var tvungna att uppfyllas på det urval Södra gjorde. Enligt Trost (2010) benämns ett urval med 

specifika kriterier strategiskt urval. I den här typen av urval väljer forskaren ut karakteristiska 

drag som gör att personer ofta skiljer sig och som är av teoretisk relevans för de populationer 

denna vill undersöka. Ett karakteristiskt drag kan vara kön och där detta sedan delas upp i 

kategorierna man och kvinna. I vår studie valde vi därför kriteriet eftergymnasial utbildning och 

kategoriserade detta i personer med eller utan akademisk utbildning. Vi valde även kriteriet ålder 

där samtliga intervjupersoner måste tillhöra kategorin unga vuxna. Trost (2010) varnar dock för 

att använda sig av strategiskt urval i sammanhang då forskaren använder sig av tjänstemän för att 

få tag på intervjupersoner. Han menar att tjänstemännen ställer upp och hjälper till och att ställa 

krav på kriterier blir egendomligt i detta sammanhang. En av riskerna med att släppa 

tjänstemännen på egen hand kan vara att dessa medvetet försöker styra urvalet för att få 

”intressanta” eller ”kunniga” intervjupersoner (Trost, 2010). Genom att vi använde oss av 

bekvämlighetsurval i kombination med strategiskt urval kunde vi på ett smidigt sätt få tag på 

intervjupersoner som uppfyllde de kriterier som var nödvändiga för vår studie. Samtidigt 

minskade vi riskerna för att urvalet blev styrt till ”intressanta” och ”kunniga” intervjupersoner. 
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När det kommer till urvalsstorlek i kvalitativa intervjuer anser Trost (2010) att tid och kostnad 

ofta är en avgörande faktor. Han nämner att urvalsstorleken bör vara ganska liten med tanke på 

att materialet för varje intervju, av kvalitativ karaktär, är väldigt omfattande. En stor mängd 

intervjuer blir lätt ohanterliga och intervjuaren får svårt att se både detaljerna och helheten. Det 

menar Trost (2010) kan göra att skillnader och likheter, om det är det som forskaren har i åsikt 

att studera, blir svåra att upptäcka. I intervjuer liknande vår karaktär rekommenderar Trost 

(2010) mellan fyra och åtta intervjuer. Vi valde att använda oss av sex djupintervjuer, på en 

timme vardera, där tre av intervjupersoner var icke akademiker och de andra tre var akademiker. 

Den verkliga tiden för intervjuerna hamnade i ett intervall mellan 45 och 60 min. Samtliga 

intervjupersoner ingick även i vårt valde åldersintervall – 25 - 34 år.  

 

2.5.4 Anonymitet och konfidentialitet 

Konfidentialitet innebär, enligt Trost (2010), att forskaren inte ska avslöja vem som har sagt eller 

gjort vad i intervjun. Forskaren ska även försöka hålla sig undan att röja information kring 

respondenterna som kan avslöja deras identitet. Vi använde oss utav bokstäver istället för 

respondenternas namn för att säkerställa anonymiteten i vår studie. Vi avslöjade inte information 

som skulle kunna härledas till respondenterna, även om viss information kring arbetsuppgifter 

nämndes då dessa är starkt kopplade till respondenternas arbetsmotivation. Vi kommer 

fortsättningsvis inte avslöja vilken respondent som har sagt vad, även om Södra kräver så av oss. 

 

2.6 Tillvägagångssätt vid tolkning av empiriskt material 
Bryman & Bell (2005) anger kvalitativ materialanalys som den svåraste processen i kvalitativ 

forskning. Det eftersom att materialet ofta är omfattande och ostrukturerat. De varnar för att 

mängden av material kan leda till att forskaren misslyckas att gå igenom och analysera allt 

material i den mån det krävs. Vi använde oss av den hermeneutiska analysen för att 

säkerhetsställa en djupgående genomgång och tolkning av vårt empiriska material. 

 

I den hermeneutiska analysen menar Starrin & Svensson (1996) att forskaren måste vara familjär 

med den hermeneutiska cirkeln och spiralen. De förklarar att cirkeln och spiralen tillsammans 

hjälper till att öka förståelsen för kontexten av intervjumaterialet genom att förståelsen för 
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delarna klargör helheten och tvärtom. Genom att förstå helheten av en intervju ökar förståelsen 

för vad som skapar mening i intervjupersonens liv. Enligt Starrin & Svensson (1996) är det 

cirkeln, i tolkningsprocessen, som står för den växelvisa svängningen mellan delarna och 

helheten. Spiralen beskrivs sedan som resultatet av den cirkelns process genom att förståelsen 

ackumuleras och växer, efter hand, till nya höjder. Norén (1995) beskriver den hermeneutiska 

spiralen genom att forskaren tolkar en aktörs förståelse för sitt eget handlande med en 

förförståelse. Det leder till att forskaren skapar en förståelse för aktören. Efterkommande 

betraktare av forskarens studie kommer att använda sin förförståelse i sin tolkning av resultatet, 

vilken kommer att skapa ytterligare en förståelse.  

 

I vår analys använde vi oss av den hermeneutiska tolkningsprocessen där vi genom den 

hermeneutiska cirkeln analyserade de inre och yttre faktorerna (delarna) som resulterade till 

motivationen att utföra ett så bra arbete som möjligt (helheten) hos respondenterna. Genom att vi 

skapade en förståelse för vad motivation är för dem (helheten) kunde vi även förstå de inre och 

yttre faktorerna (delarna) som leder till denna. Det gjorde att vår förförståelse inför varje ny 

analys av våra intervjuer var mer omfattande. På så sätt kunde vi, genom den hermeneutiska 

spiralen som analysprocess, presentera en ökad förståelse inom vårt studieområde, vilket 

korrelerade med vårt syfte. 

 

2.7 Kvalitetsmått 

2.7.1 Eliminera intervjuareffekter 

En kvalitetssäkring vi använde oss av vid insamlingen av empirin var att vi, hela tiden, försökte 

hålla oss till vårt ämne – arbetsmotivation – och samtidigt eliminera intervjuareffekter. Bryman 

& Bell (2005) beskriver att det finns faktorer hos intervjuaren som kan påverka respondenternas 

svar. De menar att det kan ske genom att intervjuaren är av en annan etnicitet eller kön än 

respondenten och i de fall där intervjuaren använder sig av strukturerade frågor med ledande 

svar. Trost (2010) ger råden att aldrig påstå, föreslå, eller sammanfatta respondenternas svar då 

dessa kan leda till begränsningar och låsningar hos de intervjuade. Han ger istället rådet att 

intervjuaren ska bekräfta det denna vill ha bekräftat genom ytterligare uppföljningsfrågor som 

inte styr respondenternas svar. Något som Trost (2010) anser vara effektivt är att vara tyst och 
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låta respondenten fundera och reflektera över dels pågående svar, men även reflektioner av 

föregående. Han menar att många intervjuare har bråttom att fylla i och ge exempel när 

respondenten kör fast, vilket kan leda till att intervjun återigen blir styrd av intervjuaren. 

 

Vi eliminerade på så sätt intervjuareffekter genom att vi kunde öka förståelsen för 

respondenternas svar genom att vi ställde uppföljningsfrågor som inte påverkade de tidigare 

avlagda svaren. Vi använde oss även av tystnad där vi lät respondenterna få svara på frågorna i 

sin takt, och fyllde inte i eller avgav exempel som dessa kunde använda sig av. När det kom till 

arbetsmotivation och vad som motiverar respondenterna ville de ofta ha konkreta exempel på 

vad vi menade. Istället för att ge exempel förklarade vi för dem att vi ville veta vad det är som 

får dem att arbeta hårdare eller mer effektiv än vad de annars brukar göra. På så sätt undvek vi att 

påverka respondenternas svar av våra exempel. Genom att vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer med intervjuguide höll vi oss till det område vi ville undersöka samtidigt som 

intervjuerna blev så pass öppna att respondenterna inte blev påverkade av en struktur eller av 

ledande frågor. 

 

2.7.2 Respondentvalidering 

För att säkerställa de sammanställningar vi gjorde utifrån respondenternas intervjuer stämmer 

överrens med det, de anser, de hade sagt använde vi oss utav respondentvalidering. Begreppet 

förklaras enligt Bryman & Bell (2005) som en bekräftelse från de människor som ingått i 

undersökningen att den texten forskaren presenterar är riktig. Rent praktiskt innebär det att 

forskaren skickar ut resultatet av sin studie till respondenterna, vilka granskar och avger 

kommentarer, på den text som är skriven om dem. Forskaren har på så sätt möjlighet att 

korrigera texten utefter respondenternas kommentarer och studien anses därför mer trovärdig 

med denna process än utan. Vi gav våra respondenter möjligheten att kommentera den empiridel 

där de var inkluderade i vår studie, vilket alla utom en gjorde valde att göra. Utefter 

kommentarerna reviderade vi det vi tidigare skrivit i empirin och återkopplade återigen. Vår 

empiridel är på så sätt ”godkänd” av våra respondenter, vilket leder till en ökad kvalitet i vår 

studie.  
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2.7.3 Handledning och seminarier 

Enligt Fejes & Thornberg (2009) ställer forskningen krav på kvalitet i både avhandlingar och 

uppsatser. Ett sätt som de anser säkrar kvalitén är att studien, under tidens gång, granskas av 

handledare och andra studenter på seminarier. Det eftersom att studenterna opponerar på 

varandras studier, vilket innebär att skribenterna för en studie ska redogöra för de val de har gjort 

och samtidigt försvara dessa utifrån de synpunkter som ges från opponenterna. Under uppsatsens 

gång har vi haft tre seminarier där vi har fått feedback genom andra studenters kritiska 

granskning av vårt arbete samtidigt som vi har fått möjligheten att diskutera och försvara våra 

val. På seminarierna har vi tagit åt oss av den kritik vi har fått och korrigerat de delar vi ansåg 

var i behov av en revidering. Vi har även varit på handledningar med Anders Hytter, lektor vid 

Linnéuniversitetet, som har god kunskap när det kommer till praktik och teori inom vårt valda 

ämnesområde. På handledningarna har vi diskuterat och växlat idéer kring vår uppsats, vilket har 

öppnat vår syn och, tillsammans med seminarierna, skärpt kvalitén i vårt arbete. 

 

2.7.4 Generalisering och användbarhet 

Generalisering beskrivs i Fejes & Thornberg (2009) som en process där läsaren av en studie 

tolkar en unik situation och skapar en ny förståelse i något tidigare okänt. Läsaren kan sedan 

använda den nya kunskapen vid ett fenomen som är likt den föregående situationen. Den 

föregående studien har på så sätt blivit användbar och generaliserad till det senare fallet. En 

läsare som har tolkat vår studie, utifrån de förutsättningar den är skriven, kan på så sätt 

generalisera denna i en ny situation med liknande förutsättningar. Likaså kan vår studie 

generaliseras genom att läsaren, genom sina tolkningar, kan skapa en ny förståelse för skillnader 

och likheter i vad som motiverar personer med olika utbildningsnivåer och som denna sedan kan 

använda i situationer med andra förutsättningar. 

 

Användbarhet i kvalitativa studier innebär, enligt Fejes och Thornberg (2009), till vilken grad 

resultatet som presenteras är av relevans och nytta för vilka det ska presenteras. Om ökad 

förståelse och direkt tillämpning av studien kan påvisas, för dem som är tänkta att använda sig av 

den, anses den vara användbar. Då vår studie var avgränsad mot Södra försökte vi samarbete, 

framförallt när det gällde intervjuer och respondenter, för att vårt resultat skulle bli användbart 

för dem.   
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3. Teori 
Enligt Hedegaard Hein (2012) härstammar motivationsteorier från psykologin, vilket gör att 

dessa områden är besläktade. Inom motivation finns en rad olika teorier där John Watsons 

behaviorism – en psykologisk strömning som belönar ett gott beteende och bestraffar ett dåligt – 

är en av de tidiga teorierna, vilken har sitt ursprung i början av 1900-talet. I Johansson (2013) 

skrivs det om en annan känd motivationsteoretiker under denna tid – Sigmund Freud – som 

grundade den så kallade psykoanalysen där syftet var att förstå människans lidande med 

utgångspunkt i de egna erfarenheterna. Hedegaard Hein (2012) beskriver Abraham Maslows 

rangordning av människans sociala och fysiologiska behov där han menar att drivkraften för 

motivation endast finns för att komma till nästa steg i denna. Ovan beskrivet är, en övergripande 

bild av, grunden till dagens motivationsteorier. I följande teorikapitel kommer olika 

arbetsmotivationsteorier genom tiderna, som är relevanta för vår studie, presenteras i kronologisk 

ordning. 

 

3.1 Maslows behovspyramid 
I Hedegaard Hein (2012) beskrivs Abraham Maslows behovshierarkimodell, vilken har haft en 

stor betydelse för forskning inom motivation. Förutom just behovshierarkimodellen studerade 

Maslow humanistisk psykologi och han ställde sig starkt kritisk till delar i vad som tidigare sagt 

gällande motivation, exempelvis till Freuds tankar om att människan var aggressiv. Maslow ville 

rikta fokus mot den friska människan i stället för, som tidigare, på djur. Maslow menade att vara 

frisk innebar inte enbart att vara fri från sjukdomar utan även att vara självförverkligande och 

utnyttja sin fulla potential. Om människan hindrades till att utnyttja sin fulla potential blev 

människan sjuk. ”Maslows livsmission blev därför att utveckla en psykologi som kretsade kring 

att förstå de unika människorna, de bästa exemplaren av människoarten – allt med sikte på att 

skapa en bättre värld.” (Hedegaard Hein, 2012:68)  

 

Vidare säger Hedegaard Hein (2012) att grunden till Maslows behovshierarki ligger i 

människans olika behov, både tillfredställda och icke tillfredställda. Människan arbetar för att få 

icke tillfredställda behov tillfredställda. Då ett otillfredsställt behov slutligen blivit tillfredställt 

ses det inte längre som ett behov och är då inte längre motiverande att arbeta efter. När ett behov 
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är uppfyllt önskas ett nytt behov bli tillfredställt – denna gång på nästa nivå i rangordningen. 

Enligt Robbins & Judge (2012) fokuserar behaviorismen, som nämnts i inledningen till teorin, 

enbart på fysiologiska behov samt säkerhetsbehov. Maslow vidareutvecklar behaviorismens 

tankar kring mänskliga behov då han lägger till tre behov – gemenskap, uppskattning samt 

självförverkligande – och benämner denna ”behovshierarkimodell”, ”behovstrappa”, eller 

”behovspyramid”.  

 

Maslow & Frager (1987) benämner det första, och mest grundläggande, steget fysiologiska 

behov. Detta innebär att människor vill få de mest basala behoven – t.ex. hunger och sömn –  

tillfredställda. Det är först när behoven på steg ett är tillfredställda som en människa kan ta steget 

vidare till nästa nivå. Att ett behov på befintligt steg måste vara tillfredställt innan nästa kan tas 

gäller även för övriga nivåer i pyramiden. Steg nummer två är behovet av trygghet och kan 

exempelvis vara frihet, skydd, stabilitet och gränser (Maslow & Frager, 1987). Hedegaard Hein 

(2012) säger att trygghetsbehovet, vanligtvis, redan är uppfyllt i vår vardag och att det kan 

handla om att uppnå en fast anställning som alternativ till en projektanställning. Maslow & 

Frager (1987) benämner steg nummer tre som behov av gemenskap och innebär behovet av 

kärlek och tillhörighet. Är detta steg inte tillfredställt upplevs en känsla av ensamhet. Behov av 

uppskattning är steg nummer fyra och Maslow delar upp detta steg i två delar. Den första delen 

riktar fokus mot inre uppskattning – prestation, självsäkerhet och styrka –  och den andra delen 

fokuserar på yttre uppskattning – beröm, prestige och bekräftelse. Om dessa behov är 

tillfredställda kommer en känsla av själförtroende och duglighet att infinna sig. Om det däremot 

finns en avsaknad av detta behov föreligger istället en risk för en känsla av oduglighet och 

hjälplöshet. Det sista trappsteget benämns behov av självförverkligande – strävan efter att göra 

det man är bäst på – och skiljer sig nämnvärt från de fyra tidigare stegen då de tidigare stegen 

fokuserar på bristtillstånd, vilket det femte inte gör. Även om en människa har tillfredställt både 

de fysiologiska behoven, trygghetsbehoven, behovet av gemenskap, och behovet av uppskattning 

kan en rastlös känsla infinna sig hos denna. Maslow menar detta steg, till skillnad från de andra, 

inte kan mättas dvs. behovet försvinner inte utan finns inne i människan genom hela livet. Enligt 

Robbins & Judge (2012) riktas ibland kritik mot Maslow som säger att hans teori inte har något 

kvalitetsmässigt, empiriskt stöd och studier gjorda på området har inte haft någon vidare 

framgång. 
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Figur 1, en illustration av Mazlows behovspyramid baserad på Maslow & Frager (1987) 

 

3.2 Teori X och Teori Y 
I McGregor (1966) beskrivs en teori inom motivation som har kommit att kallas, Teori X och 

Teori Y. I grunden beskriver denna teori två olika sätt för ledningen att se på de anställda. Teori 

X baseras på tre antaganden om människan. Det första antagandet säger att människan är lat av 

naturen, vill inte arbeta och gärna maskar. Antagande nummer två säger att människan sätter sig 

själv i centrum före organisationens mål och eftersom människan inte vill arbeta måste de 

anställda kontrolleras och hotas med bestraffningar för att uppnå organisationens mål. Det tredje 

antagandet säger att de anställda föredrar att bli styrda, saknar vilja att ta ansvar, har inga 

ambitioner och är skeptisk till förändringar. Slutligen så är den anställdes primära fokus att 

uppnå trygghet. Hedegaard Hein (2012) säger att om ledningen inom en organisation väljer att se 

medarbetarna utifrån Teori X kommer medarbetarna handla därefter vilket leder till 

självuppfyllande profetia. Det ledningen väljer att motivera de anställda med, utifrån teori X, är 

yttre belöningar som enbart kan användas utanför arbetet –  lön och semester. Det leder till att de 

anställda utför sina arbetsuppgifter, inte för att de vill, utan för att få de belöningar som utlovats.  

 

McGregor (1966) beskriver Teori Y som den alternativa synen till Teori X. Ledningen ser då de 

anställda utifrån sex alternativa antaganden. Det första antagandet säger att människan inte är lat 

Behov av självförverkligande 

Behov av uppskattning 

Behov av gemenskap 

Trygghetsbehov 

Fysiologiska behov 
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av naturen utan har ett behov av dels fysiska och mentala arbetsinsatser, men även lek och vila. 

Om arbetet upplevs som tillfredställande är de anställda villiga att arbete, men undviker detta i de 

fall tillfredsställelsen inte är uppnådd. Antagande nummer två säger att ledningen ska låta de 

anställda kontrollera sig själva i syfte att uppnå organisationens mål. Anledningen till att de 

anställda vill uppfylla företagens mål är för att dessa genererar belöningar för dem – antagande 

nummer tre. Det fjärde antagandet säger att under de rätta förutsättningarna accepterar de 

anställda ansvar och kan till och med vilja ta ansvar. Det finns dock inget teoretiskt stöd för 

antagandet om att människan är ovillig att ta ansvar, utan grundar sig snarare på erfarenhet.  Om 

ledningen ser de anställda utifrån Teori Y blir deras viktigaste uppgift att skapa de rätta 

förutsättningarna för de anställda att själva utveckla egna mål som ligger i linje med företagets. 

Motivationen hos de anställda ska komma inifrån dem själva med stöd av ledningen.  

 

3.3 Inre och yttre motivation 
McGregor’s Teori X och Y har, som ovan nämnt, två vitt skilda sätt att som ledning se på de 

anställda. Hårddraget riktar Teori X fokus mot de yttre motivationsfaktorerna och Teori Y mot 

de inre. För att skapa en djupare förståelse, för hur företag genom tiderna motiverat sina 

anställda, följer ett avsnitt om inre och yttre motivationsfaktorer nedan. 

 

Ett vanligt sätt att dela upp motivationsfaktorer är enligt Hedegaard Hein (2012) i inre och yttre 

faktorer. De inre motivationsfaktorerna har sin grund i att motivationen skapas inom människan 

och kan exempelvis vara viljan att prestera och utvecklas. De yttre motivationsfaktorerna 

kommer, precis som ordet antyder, utifrån och individen kan inte själv kontrollera dessa faktorer, 

utan endast reagera på dem. Konkret innebär de yttre motivationsfaktorerna att belöning sker till 

följ av utfört arbete.  Till skillnad från de yttre motivationsfaktorerna har de inre faktorerna inte 

som syfte att motverka brister, utan handlar snarare om att motivationen kommer inifrån 

människan själv. En utveckling av inre motivation kommer att ske i slutet av detta teorikapitel.  

 

En vidareutveckling av yttre motivation ger Lindblom (1996) när han diskuterar lön som 

motivationsfaktor och menar att arbetsmotivation, arbetsresultat, lön och chefskap hänger 

samman. En hög lön leder på så sätt till ökad arbetsmotivation och en vilja att stanna kvar på 
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arbetsplatsen, enligt Lindblom (1996). Thomas (2002) skriver att yttre motivationsfaktorer delas 

ut i syfte att få de anställda att arbeta på ett korrekt sätt. De yttre motivationsfaktorerna kan 

exempelvis vara precis som tidigare nämnt lön men även bonus, provision och andra förmåner. 

Anledningen till valet av yttre motivationsfaktorer framför inre beror ofta på att de är 

lättillgängliga för ledningen. Även Söderfjell (2012) menar att moroten och piskan – som de 

yttre motivationsfaktorerna även kallas – är enkla metoder för att få de anställda att utföra sitt 

arbete. Vidare menar han att de även går fort att arbeta med samt har en omedelbar effekt på 

beteendet. Det är enkelt att som ledare anordna säljtävlingar där lön sätts baserat på utförd 

prestation. 

 

3.4 Hygien och motivationsfaktorer 

Som en vidareutveckling av de yttre och inre motivationsfaktorerna kom Frederick Herzberg, i 

sin tvåfaktorteori, att dela upp dessa i hygien- och motivationsfaktorer (Hedegaard Hein, 2012). 

Tvåfaktorteorin har sin grund i olika undersökningar där Herzberg kom fram till 14 faktorer som 

påverkade arbetsmotivationen, vissa som förutsättningar för motivation och andra som rena 

motivationsfaktorer. Enligt Hedegaard Hein (2012) förknippas hygienfaktorerna med 

otillfredsställelse i arbetslivet medan motivationsfaktorerna förknippas med 

arbetstillfredställelse. Herzbergs syfte var att förebygga friska människor att bli psykiskt sjuka 

och han insåg att om, vad som skulle komma att kallas, hygienfaktorerna inte var uppfyllda 

skulle ett missnöje infinna sig bland de anställda. Däremot menade Herzberg inte att motivation 

kunde skapas genom hygienfaktorerna utan att de enbart förebygger missnöje och dåliga 

arbetsprestationer. Herzberg et al. (1993) menar att dessa hygienfaktorer är extra viktiga i 

arbeten då arbetsuppgifterna är monotona eller rutiniserade eftersom arbetet blir mer uthärdligt 

när kringliggande faktorer fungerar. Motsatsvis menar Herzberg et al. (1993) att mer komplexa 

och varierande arbeten	  inte, alltid, kräver att alla hygienfaktorer måste vara uppfyllda då arbetet i 

sig är inspirerande. Den anställda kan i dessa fall förbise vissa otillfredsställda hygienfaktorer – 

exempelvis låg lön. Det är motivationsfaktorerna som gör att den anställde upplever 

arbetstillfredställelse, och till följd av det utför ett bättre arbete.  
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En av Herzbergs motivationsfaktorer som Hedegaard Hein (2012) nämner är ”bekräftelse” och 

kan både vara positiv och negativ. Bekräftelse kan innebära belöningar, beröm, erkännande samt 

acceptans – positiv bemärkelse – och brist på bekräftelse kan innebära ignorans av goda idéer 

samt kritik – negativa aspekter. Bekräftelsen kan komma från både chefer, anställda, och kunder. 

En annan motivationsfaktor Herzberg nämner är ”Ansvar” och handlar om att de anställda ofta 

blir tillfredställda då de får arbeta utan övervakning och kontroll samt att de tillåts ta det ansvar 

som krävs för att utföra arbetet utan kontroll. ”Prestationer”, som motivationsfaktor, innebär att 

tillfredsställelse uppnås då de anställda kan slutföra en arbetsuppgift, lösa ett problem, tjäna 

pengar åt företaget samt att se resultatet av det arbete som utförts. En annan motivationsfaktor är 

”Själva arbetet” och handlar om arbetets karaktär där denna kan ha både en positiv och en 

negativ riktning. Enligt Herzbergs studie beror riktningen på om arbetet är rutinartat, varierande, 

lätt, eller svårt. (Hedegaard Hein, 2012) 

 

”Ledning” är en hygienfaktor enligt Herzberg i Hedegaard Hein (2012). Under den tiden då 

Herzberg grundade dessa hygien- och motivationsfaktorer var ledningen oftast den anställdes 

närmsta förman på industrin. Vad denna hygienfaktor handlar om är chefens ledningsförmåga 

vilket kan innefatta delegering av ansvar eller att dela med sig av sin kompetens. Slutligen är 

chefens attityd – kritisering eller favorisering av vissa medarbetare – viktig i denna hygienfaktor. 

”Arbetsförhållanden” är en hygienfaktor som omfattar den fysiska arbetsmiljön så som 

ventilation, belysning och företagets beskaffenheter. Utöver det kan den även innefatta den 

sociala miljön – graden av arbetsbelastningen. ”Privata faktorer” är en hygienfaktor som enligt 

Herzberg kan påverka arbetsmotivationen i både positiv och negativ riktning beroende på om 

detta är stabilt eller inte. ”Lön” är en hygienfaktor som innefattar både väntad, oväntad och 

utebliven löneförhöjning samt andra förmåner. Interna relationer inom företaget till andra 

anställda, överordnade och underordnade kallar Herzberg för ”Interpersonella relationer” och är 

även denna en hygienfaktor. Mer specifikt handlar dessa relationer om både befintlighet och 

avsaknad av att finna stöd, att lyssna, och att vara ärliga mot varandra på arbetsplatsen. När det 

handlar om kollegor är det viktig att tycka om de man arbetar med samt att man är en del av 

gemenskapen. Slutligen nämner Herzberg ”Utvecklingsmöjligheter” som en hygienfaktor, vilken 

innebär att det måste finnas rum för mognad och utveckling för de anställda på företaget. I detta 

sammanhang handlar det om den objektiva händelsen snarare om den subjektiva känslan av 
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potentiella utvecklingsmöjligheter. Exempelvis kan det handla om situationer då de anställda får 

lära sig en ny teknik att arbeta med eller ett nytt sätt att utföra arbetet på. (Hedegaard Hein, 2012) 

 

Nedan följer en sammanfattad tabell över de faktorer som Herzberg nämner som hygien- och 

motivationsfaktorer: 

 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Företagspolitik Prestation 

Ledning Bekräftelse 

Lön Själva arbetet 

Interpersonella relationer Ansvar 

Arbetsförhållanden Befordran 

Utvecklingsmöjligheter  

Privata faktorer  

Status  

Anställningsskydd  
Figur 2, (Hedegaard Hein, 2012:138) 

 

Robbins och Judge (2012) riktar viss kritik mot Herzbergs teori då dennas metod är begränsade 

eftersom den bygger på ”self-report” – en metod där data samlas in utan forskarens närvaro 

vilket kan ge validitetsproblem. Författarna riktar också kritik mot avsaknaden av mått på 

tillfredställelse då en anställd i en undersökning kan säga arbetet generellt är bra, men att 

personen ändå ogillar en specifik arbetsuppgift. 

 

3.5  Målinriktat arbete 

3.5.1 Specifika mål 

Ett effektivt sätt att utforma mål är att göra dem specifika. Kreitner & Kinicki (2010) menar att 

ledaren, genom specifika mål, kan göra dessa tydligare än vad de annars skulle vara, vilket leder 

till att de blir mer effektiva i praktiken. De menar att en anställd skulle göra bättre ifrån sig om 

de får utmaningen att sälja fyra hus under en månad istället för att bara gå ut och sälja så många 
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de kan. Det finns tre positiva effekter med att utforma specifika mål. Den första är att målen 

skapar en direkt uppmärksamhet, vilket innebär att resurser kommer att läggas på målrelevanta 

arbetsuppgifter i stället för, utifrån målen, irrelevanta arbetsuppgifter. Målen gör att de anställda 

vet hur de ska prioritera sina arbetsuppgifter, även om chefen är frånvarande i det dagliga 

arbetet, då de har ett mål att sikta mot. Den andra innebär att företaget, genom specifika mål, kan 

reglera de anställdas arbetsinsatser, vilket innebär att större ansträngningarna kan riktas på stora 

mål och mindre på små mål. På så sätt kan de anställda lägga sin energi på rätt saker. Slutligen 

leder specifika mål till en ökad envishet, vilket innebär att mål kommer att uppnås även om de 

anställda stöter på problem då de vet åt vilket håll de ska gå åt. (Kreitner & Kinicki, 2010) 

 

3.5.2 SMART-mål 

Ett användbart sätt att utforma ett mål på är enligt Kreitner & Kinicki (2010) SMART- modellen. 

Varje bokstav i ordet SMART innefattar en förutsättning för att målet ska bli bra utformat. S 

betyder – specifikt, M – mätbart, A – uppnåeligt, R – relevant och T – tidsbegränsat. Ett exempel 

på ett effektivt sätt att använda denna metod är att sätta ett mål att segla runt jorden innan den 1 

januari nästa år i stället för att säga att man ska segla runt jorden i framtiden. Anledningen till att 

denna modell är bra att använda sig av beror på att målen blir meningsfulla, tydliga och på så sätt 

möjliga att uppnå. (Kreitner & Kinicki, 2010) 

 

3.6 Arbetsutvidgning 
Arbetsutvidgning är en metod som en organisation kan använda sig av, enligt Kreitner & Kinicki 

(2010), när de utformar strukturen för hur en anställd ska arbeta. Grunden i arbetssättet ligger i 

att en anställd ska ha flera typer av arbetsuppgifter inom olika områden och på så sätt ett ökat 

ansvarsområde. Syftet med metoden är att minska den monotonitet som kan uppstå när en person 

arbetar med endast en eller ett fåtal arbetsuppgifter. Genom denna metod blir den anställdas 

arbete mer varierande. Utökandet av arbetsuppgifter sker horisontellt och inte vertikalt, vilket 

innebär att de extra arbetsuppgifter som en anställd tilldelas är på samma ”hierarkiska nivå” som 

de nuvarande arbetsuppgifterna i företaget. Ett problem med metoden är att samordningen av tid 

och människor kräver stor erfarenhet och kunskap. Däremot är det relativt enkelt för de anställda 

att utvidga sina arbetsuppgifter till närliggande område då dessa ofta är bekanta för den anställda. 
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Sammanfattningsvis finns det tre fördelar med arbetsutvidgning. Den första resulterar i att 

monotoniteten minskar – hur intressant en arbetsuppgift än är kommer det i längden leda till att 

arbetet känns monotont om det endast är en specifik arbetsuppgift som utförs. Den andra leder 

det till arbetsflexibilitet – det sker ett tillägg av arbetsuppgifter för den anställda. Slutligen är 

arbetsutvidgning positiv då ingen upplärning krävs eftersom de, oftast, redan är bekanta med 

arbetsuppgifterna. (Kreitner & Kinicki, 2010) 

 

3.7 Arbetsrotation 
Att använda arbetsrotation som arbetssätt på ett företag för att minimera tristess är ett effektivt 

sätt menar Robbins & Judge (2012). Metoden fungerar på så sätt att de anställda skiftar 

arbetsuppgifter där dessa är av liknande karaktär och svårighetsgrad. Många fabriker har använt 

denna metod med positiv utgång då antalet frivilligt uppsagda minskat och flexibiliteten ökat. 

Metoden har också använts för nyanställda chefer i syfte att få dem att förstå helheten inom 

organisationen då de får prova på olika arbetsuppgifter. De främsta fördelarna med 

användningen av arbetsrotation är att den ökar motivationen samt får de anställda att se helheten 

i företaget och vad deras bidrag i organisationen leder till. Det blir även lättare för cheferna på 

företaget att schemalägga personalen då de är kapabla till att utföra flertalet uppgifter. Nackdelar 

med metoden är att den upplärning som krävs, i syfte att lära sig de olika arbetsuppgifterna, 

kostar pengar. Både när det gäller utbildning för de anställda samt den minskade produktiviteten 

när anställda arbetar med nya arbetsuppgifter. (Robbins & Judge, 2012)  

 

3.8 Arbetsglädje 
Segerfeldt & Waxberg (2006) skriver att det är i magen en anställd känner arbetsglädje. Det är 

arbetsglädjen som är skillnaden mellan att gå till arbetet och att vilja gå till arbetet. En 

industritjänsteman berättar i Angelöw (2006) om de positiva effekterna av upplevd arbetsglädje 

som ”Bättre resultat och effektivitet, lägre sjukfrånvaro, högre moral och bättre ansvarstagande, 

miljön för gemenskap ökar, psykiskt välmående, respekten mot ledning och medmänniskor ökar” 

(Angelöw, 2006:16). Arbetsglädje är en primär förutsättning för en organisation att nå framgång 

och vanliga svar på frågan i vilka arbetssituationer de anställda upplever arbetsglädje är ofta:  
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1. ”Vid olika typer av framgångar såsom att uppnå sina mål, få lyckade resultat, genomföra 

förbättringar, bidra med kompetens, hitta lösningar på problem 

2. Vid positiv feedback, beröm och uppskattning 

3. Vid god stämning och gemenskap bland arbetskamrater och till kunder 

4. Vid meningsfulla, utmanande, motiverande, ansvarsfulla och utvecklande arbetsuppgifter 

5. Vid bra kommunikation; att kunna vara öppenhjärtig och förtroendefull i relation till 

arbetskamrater, ledning och till dem man arbetar med 

6. När andra (chef, arbetskamrater, kund/målgrupp) blir glada och stolta, mår bra, gör ett 

bra arbete 

7. När man kan vara med och påverka, vara delaktig, ha kontroll över situationen 

8. När man har tillräckligt med tid och resurser, lagom arbetsbelastning 

9. När man ha en tydlig arbetsbeskrivning, tydliga förväntningar och avgränsningar, 

meningsfulla och tydliga mål” (Angelöw, 2006:21) 

 

Robbins och Judge (2012) skriver att det som i högst utsträckning leder till att människor finner 

arbetsglädje är intressanta jobb med utvecklingsmöjligheter, självständighet, variation och 

kontroll. Det finns en stark koppling mellan människans arbetsliv och privatliv, trivs människan 

på arbetet så trivs personen ofta med privatlivet. Andra faktorer som är viktiga för att känna 

arbetsglädje är återkoppling, självständighet samt socialt stöd. Som synes finns det många 

likheter mellan Angelöw (2006) och Robbins & Judge (2012) i vad de menar skapar 

arbetsglädje. För arbetsgivare är det, som ovan nämnt, viktigt att ständigt arbeta för ökad 

arbetsglädje hos de anställda – inte bara för det sociala sammanhangets nytta – utan även för det 

ekonomiska resultatet skull.  

 

3.9 PERMA 
PERMA är en modell beskriven i Seligman (2010) och beskriver en rad faktorer som behöver 

vara uppfyllda för att en människa ska uppleva ett långvarigt välmående. Varje bokstav i 

PERMA står för en faktor. Första bokstaven står för ”Positive emotion” vilket betyder positiva 

känslor och innebär fred, tillfredställelse, inspiration och hopp. Det är viktigt som människa att 

stanna upp och leva i nuet. E står för ”Engagement”, vilket betyder engagemang och innebär ett 
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tillstånd där en person är totalt engagerade samt uppslukade i en uppgift och stänger på så sätt 

den övriga världen ute. Då detta engagemang upplevs infinner sig en positiv känsla hos den 

berörde. Ett sätt att öka engagemanget i arbetet är att försöka minimera de faktorer som på ett 

eller annat sätt kan störa dig i arbetet, men också genom att öka koncentrationen. Bokstaven R 

står för ”Positive relationships” – positiva relationer – vilket är viktigt för människan då denna är 

en social varelse och kärnan i människans välmående. De människor som har positiva relationer i 

sin tillvaro, oavsett om det är till kollegor, familj eller andra i ens närvaro, mår bättre än de som 

inte har det. M står för ”Meaning” – mening – och lägger vikten vid att finna mening i sin 

tillvaro i syfte att uppnå långvarig glädje i livet. Slutligen står A för ”Achievment” – prestation - 

och handlar om stävan att hela tiden bli bättre, vilket för olika personer innefattar olika saker. 

(Seligman, 2010)   

 

3.10 Den postmoderna synen på arbetsmotivation 
För att vandra vidare inom arbetsmotivationsteoriernas uppkomst har vi nu kommit fram till de 

yngsta teorierna kring arbetsmotivation. Här är piskan och morötterna inte längre aktuella även 

om företagen fortfarande i stor utsträckning använder dem för att motivera sina anställda i 

arbetet. Anledningen till att de förkastas förklaras genom följande citat: ”Den yttre motivationen 

går ut på att skjuta och knuffa på bakifrån samtidigt som man lockar framifrån med belöningar. 

Men i den stund man lägger undan piskan och slutar vifta med morötterna stannar, som alla vet, 

åsnan.” (Boëthius & Ehdin, 1993:39)  

 

Enligt Hedegaard Hein (2012) innebär en av de nya influenserna att den anställde idag, i högre 

utsträckning än förut, själva har ett större ansvar att hitta den inre motivationen. Förut sågs det i 

större utsträckning som ledningens angelägenhet att ha motiverad personal men idag är det också 

individens. 

 

Två andra författare som diskuterar relevansen av att hitta motivationen inom sig är Martin 

Ehdin och Stefan Boëthius. I deras bok Myten om moroten (1993) skriver de att ledningen 

lämnat moroten och piskan och att man som anställd ska hitta sin egen mening i arbetet. De 

menar att chefen ska ge de anställda de rätta förutsättningarna för att hitta den inre motivationen, 
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men där de anställda själva sedan måste finna denna. De två förutsättningar som måste existera 

för att detta ska fungera är att företaget först måste hitta ett fungerande värdesystem som de 

anställda är väl förtrogna med och vilket tydligt beskriver företagets riktning samt att de 

anställda måste reflektera över sina egna värderingar. De anställdas och företagets värderingar 

måste matcha för att dessa ska kunna känna inre motivation. Boëthius & Ehdin (1993) nämner att 

det är viktigt att ha roligt i arbetet och att inte alltid vara allvarligt inriktad i allt som görs. Ehdin 

(2010) skriver, som ett steg i en ny riktning inom motivationsteorin, att det som ledare är viktigt 

att försöka frånkomma hopfogandet av de anställda som en grupp och istället se dem som olika 

individer med olika behov. Många ledare tror sig veta hur de ska motivera sina anställda och de 

har kanske inte alltid reflekterat över huruvida det är det mest effektiva sättet eller inte. Vad 

Boëthius & Ehdin, (1993) avslutar sin bok med är att sammanfatta sin tanke om att människan 

själv måste ta ansvar för sin egen motivation samt mening i arbetet och att våga välja den väg 

denna själv önskar i livet.   

 

3.11 Tidigare forskning 
Gulevski & Talevskska (2009) har i sin kandidatuppsats studerat arbetsmotivationsfaktorer hos, 

vad de benämner, högutbildade utifrån olika demografiska variabler. Dock finns det i studien 

ingen definition på vilken utbildning en högutbildad besitter. Den ålderskategorisering de valt är 

under 26 år, mellan 27 och 30 år samt 31 år och uppåt. De motivationsfaktorer som till största del 

motiverade de mellan 27 och 30 år var ”Intressanta arbetsuppgifter” (34 %), 

”Befordringsmöjligheter” (20 %) samt ”Delaktighet i beslutsfattande” (16 %). De som är under 

26 år samt över 31 år hade en betydligt högre procentandel som valde ”Intressanta 

arbetsuppgifter” som det som motiverar dem mest i arbetet. En slutsats Gulevski & Talevskska 

(2009) drar i sin studie är att de faktorer som de flesta nämner som motiverande, gäller för 

samtliga åldersintervall, är de som Herzberg nämner som motivationsfaktorer. Detta innebär att 

Maslows övre delar i pyramiden är det som de anställda uppfattar som mest motiverande i 

arbetet (Gulevski & Talevskska, 2009).  

 

I Theandersson (2000) har en studie gjorts som berör hur faktorer i och utanför arbetet påverkar 

de anställdas inställning till arbete. De valde att studera tre fenomen – varför en person väljer att 
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påbörja en anställning, avsluta en anställning och vad som är viktigt för att de anställda ska 

känna sig tillfredsställda i deras arbete. Studien utfördes mellan 1992 och 1994 och innefattade 

både industri, vård och omsorg samt offentlig förvaltning. I studien framkom det att icke 

akademiskt utbildade prioriterade faktorer som ”lön”, ”anställningstrygghet” och ”kamratskap” 

samtidigt som akademiskt utbildade prioriterar ”avancemangsmöjligheter” samt ”arbetets art och 

innehåll” då de väljer arbetsplats.  

 

3.12 Sammanfattning av teorikapitlet   
Ovanstående teorikapitel har, i kronologisk ordning, behandlat de olika motivationsteorierna 

genom tiden. En forskare som lämnat stora avtryck på motivationsteorin är Abraham Maslow 

och den behovshierarkimodell som han skapat som presenteras i Hedegaard Hein (2012) vilken 

består av fem steg där varje steg består av en typ av behov. Maslows fjärde nivå i modellen 

benämns ”behov av uppskattning” enligt Maslow (1987) vilket, kopplat till arbetsmotivation, kan 

handla om chefens roll i att motivera de anställda genom exempelvis uppskattning. Enligt Teori 

X och Teori Y – beskriven i McGregor (1966) – kan ledningen välja att se de anställda utifrån 

två olika perspektiv. Antingen med utgångspunkt i Teori X där de anställda är lata till naturen 

och behöver bli styrda för att arbeta eller i Teori Y där det istället handlar om eget ansvar hos de 

anställda att hitta sin motivation då ledningen utgår från att människan i grunden vill prestera. 

Ovan kan vi tydligt se ledningens två alternativ när det kommer till att motivera de anställda, 

antingen kan de använda sig av piskan och moroten, Teori X, eller kan den låta de anställda finna 

den inre motivationen genom att skapa goda förutsättningar för detta, Teori Y.  

 

När det kommer till vad de facto människor motiveras av i arbetet kan en indelning i yttre och 

inre faktorer göras. De yttre faktorerna kan enligt Thomas (2002) vara lön, bonus samt provision 

samtidigt som de inre faktorerna enligt Hedegaard Hein (2012) är sådan motivation som skapas 

inom människan. Herzberg gör en uppdelning av vad det är som bidrar till motivation samt 

demotivation i arbetet i hygien- och motivationsfaktorer, dessa beskrivna i Hedegaard Hein 

(2012). Det Herzberg menar är att vissa faktorer inte leder till motivation, så som lön, men de 

leder däremot till att missnöje elimineras. Skulle en person inte få lön menar Herzberg att denna 

skulle bli missnöjd, men får personen lön leder det inte till arbetsmotivation. Alltså förkastar 
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Herzberg den tidigare tanken om att lön skulle vara motiverande för de anställda och benämner 

den istället som en hygienfaktor. Det som istället, enligt Herzberg kan leda till arbetsmotivation 

är bekräftelse på utfört arbete vilken är en av hans motivationsfaktorer.  

 

Att arbeta mot mål är ett ytterligare sätt att uppnå arbetsmotivation enligt Kreitner & Kinicki 

(2010), detta kan göras genom specifika mål eller så kallade SMART-mål. Likaså kan 

arbetsrotation eller arbetsutvidgning införas i syfte att minimera tristess, skapa flexibilitet samt 

variation i arbetet. Något forskare funnit viktigt för arbetsmotivationen är trivsel på 

arbetsplatsen. Angelöw (2006) berättar att i de situationer som arbetsglädje ofta uppstår är när en 

anställd får feedback – precis som Herzberg nämnde – men även då de anställda få vara 

delaktiga. PERMA, beskriven i Seligman (2012), kan ses som en variant eller vidareutveckling 

av det som i Angelöw (2006) beskrivs som arbetsglädje. PERMA fokuserar dock mer på hur man 

på lång sikt kan bygga upp ett välmående i allmänhet i livet och inte bara på arbetet som i 

Angelöw (2006). De tankar som idag florerar inom arbetsmotivation handlar huvudsakligen om 

att de anställda på egen hand ska finna den inre arbetsmotivationen med stöd från ledningen. 

Dessa tankar finns presenterade i Boëthius & Ehdin (1993) där de också berättar att det är upp 

till varje individ att själv ta ansvar för att välja den väg i livet som känns rätt – det kan ingen 

annan styra. Sammanfattningsvis har teorin alltså gått från att fokusera på piskan, moroten och 

ledningens ansvar i att motivera de anställda till att idag lägga över detta ansvar på de anställda 

att själva hitta arbetsmotivationen med stöd från ledningen. Med utgångspunkt i dessa teorier 

vandrar vi nu vidare till empirin. 
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4. Empiri 
I följande kapitel presenterar vi en sammanfattning av våra intervjuer med sex olika personers 

syn på arbetsmotivation. Personerna innehar olika positioner inom koncernen Södra. Först 

introduceras tre akademiker, vilka innehar en eftergymnasial utbildning, för att sedan fortsätta 

med tre icke akademiker, vilka har valt att avstå eftergymnasial utbildning.  

 

4.1 Akademiskt utbildade 

4.1.1 Person T 

Bakgrund 

Person T är akademiskt utbildad och arbetar som inköpare på Södra. Under en vanlig arbetsdag 

förekommer många möten speciellt med leverantörer men även uppföljning av befintliga köp för 

att säkerställa att allt är korrekt. Den uppgift som T finner som mest givande är att finna nya 

affärslösningar genom exempelvis nya samarbetsformer och leverantörer. Lösningarna kan 

hjälpa både Södra och leverantörerna då dessa ”titt som tätt” fastnar i samma gamla mönster 

enligt T och som, utan en ny lösning, ofta leder till ett missnöje. 

 

Mänskliga relationer 

Att T:s arbete skapar mening för någon annan, genom att underlätta i dennas arbete, är viktigt för 

hans/hennes arbetsmotivation. Att kunna leverera ”det lilla extra” känns meningsfullt för T. T 

finner det motiverande att arbeta tillsammans med andra människor och när T vet att andra 

människor är beroende av honom/henne är det svårt att vara omotiverad. Som inköpare arbetar T 

mot dem som ”arbetar i verkligheten” – beställarna – och det är relationen samt arbetet mot dessa 

som T uppskattar mest. Då T arbetar på en serviceorganisation menar T att han/hon vill se 

frukten av arbetet. En stor del av arbetet kan skötas via kontoret men den personliga relationen är 

viktig för T och vill därför möta beställarna ansikte mot ansikte, speciellt om ett problem uppstått 

som de behöver hjälp med. Även om ett problem inte löstes på bästa sätt så menar T att en god 

relation har uppstått, vilket T prioriterar högt, då detta kan leda till ett gott samarbete i framtiden. 

Beställaren litar då på T och det gör att hans/hennes arbetsmotivation höjs då denna känner att ett 

förtroende uppstått emellan dem. Att ha en god social kontakt nämner T som viktigt även när det 
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kommer till information då T menar att en god sådan ofta leder till att denna snabbare delges. 

Det leder till att T snabbare kan serva sina beställare, vilket T anser ger ytterligare 

arbetsmotivation då denna kan vara mer till lags. 

 

Att arbeta tillsammans med andra leder till att T blir lite mer fokuserad i sitt arbete och menar att 

om den största delen skulle vara individuellt arbete skulle det troligtvis snabbt bli tråkigt. T 

nämner flera faktorer till varför denna trivs att arbeta med andra, dels så ser människor olika 

saker på olika sätt samt att dessa kan driva varandra och få mer gjort när de hjälps åt. Kollegorna 

och arbetsmiljön är viktig för att T ska känna arbetsmotivation då den största delen av dagen 

spenderas på arbetet. T har tidigare i livet även stött på situationer där teamwork har haft en 

negativ effekt. Det främsta problemet enligt T var att de han/hon arbetade med hade olika 

målsättning och ville åt olika håll. T tror dock att dessa problem uppstår mer sällan i arbetslivet 

då det är mer reglerat och gruppen vet målen samt vilken som håller i pengarna. T nämner att det 

förmodligen skulle kunna ske att vissa gruppmedlemmar arbetar mindre hårt när han/hon kämpar 

hårt vilket det skulle vara negativt för arbetsmotivationen. 

 

Social samvaro mellan kollegorna även utanför arbetet är något T uppfattar som positivt. På en 

tidigare arbetsplats nämner han/hon att ”after work” var vanligt förekommande och som i det 

fallet ökade motivationen hos de anställda. Under dessa tillfällen samtalades det kring arbetet 

och ”after worken”, i sig, ledde till en ”annan atmosfär” enligt T. 

 

Mål och effekten av arbetet 

Om arbetsinsatsen ger en snabb effekt genererar det arbetsmotivation för T. Det finns vissa 

uppgifter som T inte förstår syftet med vilket för blir demotiverande för denna. T har inga 

problem med att utföra arbetsuppgifter som är tråkiga så länge det finns ett syfte med dem. Det 

är också viktigt för T att arbetet har tydliga mål eftersom arbetet, i sig, är väldigt fritt. När T går 

till arbetet på morgonen vet han/hon inte alltid vad som ska göras och då är det av största 

relevans att riktningen för arbetet är tydlig. Vidare nämner T att målen ibland kan handla om att 

spara pengar, men det är inte det som motiverar honom/henne att arbeta hårdare. För T är det 

viktigare att hitta en passande lösning som fungerar för de som jobbar i fabriken. T vill ha tydliga 



42 

 

mål under fritt agerande och inte bli styrd för mycket. För T är det viktigt att känna varför 

han/hon går till arbetet, är känslan ”vad gör jag här?” blir arbetet mindre motiverande.  

 

Arbetsuppgifter 

Att ha varierande arbetsuppgifter är viktigt för T. I vissa stunder kan en komplex upphandling 

vara motiverande för att i nästa stund vara demotiverande där i stället en kontrollering av 

asfalteringen kan vara tillfredställande. Arbetsuppgifterna måste, enligt T, ibland vara lite akuta 

för att det ska kännas givande att arbeta med dem. Ibland kan det hända att T känner sig 

omotiverad att utföra de arbetsuppgifter som han/hon för tillfället arbetar med. Det fria ansvaret 

gör att T istället kan välja att arbeta med andra uppgifter som för honom/henne är mer givande 

för stunden och därmed göra dessa till 100 %. De andra uppgifterna som T tidigare arbetat med 

får då vänta till dagen därpå.  

 

Chefens roll och den inre motivationen 

Chefen är viktig för T genom både sin frånvaro och närvaro. Då chefen inte finns på plats sker 

mycket förankring via mail och telefon vilket fungerar bra, även om T tror att det i vissa lägen 

hade varit enklare om fallet inte hade varit så. Enligt T ska en bra chef ge de rätta 

förutsättningarna för de anställda och efter det ska de inte lägga sig i den anställdes arbete. Med 

rätt förutsättningar menar T att chefen ska delge befogenheter, kontakter och hjälpmedel. Senare 

hävdar T att chefen och dess roll i arbetsmotivationen trots allt inte är så viktig då den största 

delen av T:s motivation kommer från samarbetet med beställarna. T tror att motivationen mer 

kommer inifrån än utifrån. Slutligen säger T att ökning på lönen skulle kunna vara motiverande 

de första dagarna och känslan av att man ska arbeta extra hårt för dessa, men ganska snart 

därefter försvinner denna.  

 

4.1.2 Person S 

Bakgrund 

Person S arbetar som inköpare på Södra och innehar en akademisk utbildning. När person S 

sökte den nuvarande tjänsten kände S att han/hon hade rätt erfarenhet och att jobbet passade 

person S både erfarenhetsmässigt och utbildningsmässigt. Befogenheterna för S har ökat med 

tiden vilket denna trivs med då S gillar att ta större ansvar. Person S har ett rörligt arbete och 
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reser mycket till andra platser där Södra bedriver verksamhet för att göra inköp även åt dessa. S 

berättar att det är enklare att göra inköp åt en fabrik om denna befinner sig samma plats och 

förstår de tekniska aspekterna. Vid lugnare dagar, som spenderas på kontoret, arbetar S med att 

gå igenom brister i mindre omfattande inköp som inte görs av inköpsavdelningen. Att arbeta med 

större investeringsprojekt och som projektledare är det S trivs bäst med av arbetsuppgifterna. S 

anser att ett projekt där det rör sig om mycket pengar är mer spännande än ett arbete där det rör 

sig om mindre.  

 

Ansvar och karriärmöjligheter 

Ett stort ansvar och att det finns möjlighet att göra karriär är viktigt för S arbetsmotivation. Att 

projekten är meningsfulla och innefattar större summor är också något som, för S, är viktigt. S 

berättar att när han/hon började sitt arbete på Södra hade chefen stort inflytande på vad S gjorde. 

Det eftersom att chefen i slutändan skulle skriva på avtalen och det gjorde att S ofta gick på det 

som chefen rekommenderade för att vara till lags. Detta ledde till att S hade mindre motivation 

och S menar att det är bättre att chefen helt släpper tyglarna eftersom S då skulle vara mer 

kreativ och självständig i sitt arbete. Att se möjligheten till en karriär i företaget är viktigt för S. 

När han/hon började på företaget arbetade dubbelt så många med inköp än det gör idag och S 

kände att det skulle ta lång tid innan ett ytterligare steg på karriärstrappan skulle kunna tas. Det 

eftersom att många inom företaget arbetat längre än S och på så sätt skulle ha förtur till ”nästa 

steg” uppåt. Detta ledde till att S kände att han/hon inte kunde stanna så länge på Södra eftersom 

det inte, enlig S, fanns chans till en fortsatt karriär. Så blev det dock inte då organisationen har 

gjort omorganisationer under det senaste året och personal tvingades gå. S var en av dem som 

fick stanna kvar och är idag nöjd med de arbetsuppgifter han/hon utför och känner att det finns 

chans till karriär inom företaget. Anledningen till S karriärtänk grundar sig i den tävlingsinstinkt 

som S besitter. Att arbeta som inköpare innebär arbetsveckor som ofta överstiger 40 timmar. S 

berättar att han/hon inte har några problem med att arbeta övertid så länge han/hon vet att det kan 

leda till en vidare karriär inom företaget. Hade det inte funnit chans för karriären på Södra hade S 

inte arbetat lika mycket och på så sätt motiverar detta S att utföra ett så bra arbete som möjligt.  
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Uppskattning och chefens roll i motivationen 

Att bli uppskattad som medarbetare är viktigt för S och ibland händer att personer från 

huvudkontoret ringer S för att höra vad han/hon arbetar med eller om något specifikt de vill veta 

mer om. När S blir uppmärksammad på detta sätt blir S mer motiverad och menar att 

uppmärksamheten kan leda till att han/hon blir efterfrågad till specifika projekt vilket denna 

uppskattar. S berättar att ju högre positioner personerna som uppmärksammar honom/henne 

besitter desto mer motiverande är det. När S får uppskattning leder det till att S sträcker på sig 

och viljan att prestera ökar. S menar att ”det bara är något egocentriskt.” Chefen är en viktig del 

av S arbetsmotivation och tycker det är bra när chefen ringer och kollar läget utan att något 

speciellt har hänt. För övrigt trivs S bra med de chefer han/hon har idag. 

 

Uppföljning och tävlingstänk 

Södras inköpare arbetar med något de kallar uppföljningsfiler vilket visar hur många 

upphandlingar varje inköpare gjort per år och hur mycket som sparats på varje affär. Arbetet 

handlar i stor utsträckning om att minska kostnaderna och förbättra villkoren. Cheferna kan i 

dessa filer snabbt se hur varje inköpare presterar och de säger att de inte studerar dessa filer på 

individnivå, även om inköparnas namn alltid står med i listan. S finner det motiverande att fylla i 

denna lista då han/hon vill vara den som är bäst på att spara pengar i företaget och få bevis på 

detta genom att kunna jämföra sig med övriga inköpare, även om han/hon är ny i organisationen. 

Uppföljningsfilen ser S som både en piska och en morot. En dag då S känner sig mindre 

motiverad kan han/hon tänka på uppföljningsfilen och att ett dåligt resultat inte vill fyllas i. 

Motivationen att fylla i goda resultat uppföljningsfilen kommer från honom/henne själv snarare 

än att chefen ska se vad han/hon presterat, vilket hänger samman med tävlingsmänniskan i S. 

 

Negativa faktorer för arbetsmotivationen 

Det finns två saker som demotiverar S, arbetsuppgifter som känns onödiga samt att vara 

överkvalificerad. Det är viktigt för S att arbetsuppgifterna känns meningsfulla och när det inte 

finns så mycket ”som kan gå fel” blir de lätt demotiverande. S känner också att han/hon inte vill 

agera ”sekreterare” genom att signera och skicka papper då detta inte kräver akademisk 

utbildning. Det finns även arbetsuppgifter som, enligt S, är för teoretiska och som inte leder till 

utvecklig för företaget. S berättar exempelvis om en matris som inköparna arbetar fram men som 
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sedan inte efterföljs. Matrisen har, enligt S, en bristfällig funktion och används till stor del för att 

cheferna ska få en insyn i dess arbete, vilket demotiverar S att arbeta med denna.  

 

Den inre motivationen 

S kan känna en inre motivation när denna hjälper de minsta sågverken inom Södra. I nuläget är 

det många av dessa som har det kämpigt ekonomiskt och där, för S, små summor kan vara av 

stor betydelse för företagets framtid. Att kunna hjälpa de små sågverken är motiverande för S då 

denna känner ett känslomässigt engagemang för dessa. 

 

4.1.3 Person G 

Bakgrund 

G är en person med akademisk utbildning och jobbar som inköpare på Södra. G trivs väldigt bra 

med sina arbetsuppgifter då denna får arbeta med att göra affärer, vilket triggar denna i sitt 

arbete. Som inköpare på Södra blir det många intressanta möten med många olika typer av 

människor då dessa arbetar med inköp för, i stort sett, hela Södrakoncernen. Inköparna är 

anställda centralt, på Södras huvudkontor i Växjö, även om de är placerade på en av Södras 

fabriker. På så sätt får de arbeta med allt från operativt anställda på de många arbetsplatserna 

inom Södrakoncernen till nya leverantörer och samarbetspartners. G nämner att det har varit tufft 

att jobba som inköpare på Södra då det har varit omorganisering och en del varsel den senaste 

tiden och att det leder till en mer lågmäld arbetsmiljö. Många av de chefer som anställde G och 

som denna har haft god kontakt med har nu blivit uppsagda. G är dock glad över att få stanna och 

ser ljust på sin framtid. När det kommer till arbetsmotivation delar G upp det i olika kategorier 

där vissa av dem skapar förutsättning för arbetsmotivation och andra leder till arbetsmotivation. 

 

Atmosfären 

Trivsel på och utanför arbetsplatsen är en viktig detalj för person G när det kommer till att skapa 

förutsättning för att känna arbetsmotivation. G menar att ”trevliga kollegor”, ”en bra chef” och 

ett ”stabilt privatliv” är viktigt för att denna ska kunna känna arbetsmotivation. När det kommer 

till ”trevliga kollegor” menar G att om det är högt till tak och om kollegorna är glada leder det 

till extra energi som gör att det finns ork att jobba extra hårt. G nämner att stämningen har varit 

påverkad av omorganisationen och varslen, men samtidigt att de som fått stanna kvar, trots allt, 
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är ett glatt gäng. När chefen, fysiskt, är stationerad i Växjö och sällan är närvarande på fabriken 

nämner G att kollegorna blir extra viktiga. Även om jobbet som inköpare på Södra är väldigt 

självständigt är samarbete viktigt, t.ex. när de interna beställarna behöver utrustning snabbt och 

den ansvariga inte, för tillfället, har tid. En ”bra chef” bör, enligt G, ta sig tid att ge konstruktiv 

feedback på utfört arbete, hålla ihop gruppen, och lyssna till de anställda. Genom att göra detta 

vet de anställda vet vad de har gjort bra respektive dålig innan de kastar sig in i nästa projekt. G 

menar att bara ”harva på” och hoppas på att denna jobbar med rätt saker är mindre stimulerande. 

Om chefen tar sig tid att ge feedback leder det till en positiv känsla som skapar förutsättning för 

arbetsmotivation enligt G, vilket denna nämner som extra viktigt i deras fall då chefen befinner 

sig på annan ort. När chefen befinner sig på annan ort menar G att det kan underlätta om det 

finns en person med högre ansvar på plats och som kan ta tag i saker när det behövs. G fortsätter 

sedan med att ett fungerande ”privatliv” är en förutsättning för att känna arbetsmotivation. Om 

livet utanför jobbet inte stämmer tror G att det blir svårare att känna sig motiverad i sitt arbete.  

 

Värdefullt och målinriktat arbete  

Något som driver G till arbetsmotivation är när det denna jobbar med känns meningsfullt och att 

det ger avtryck i företaget, hos de anställda, och gentemot leverantörerna. Arbetsmotivationen 

höjs ytterligare när det nyttofyllda arbetet har uppsatta mål som gör att G vet att arbetet går i rätt 

riktning. På daglig basis är målinriktat arbete inte något G tänker på, men denna menar att det är 

viktigt att känna att jobbet på lång sikt går mot ett mål som är i enhetligt med företagets planer 

för att känna arbetsmotivation. Uppföljningen med konstruktiv feedback blir viktigt för G 

eftersom denna vill veta vad som har varit bra respektive dåligt i det arbete denna gör. G säger 

att det finns system där cheferna kan se hur mycket besparingar en anställd gjort i företaget 

genom förhandlingar med nya eller befintliga leverantörer. G menar dock att denna ska användas 

på rätt sätt och inte endast leda till feedback från cheferna vid en stor besparing, utan en anställd 

ska kunna få feedback även vid ett avtal som leder till ökad kvalité eller hållbarhet. Nyttofullt 

och målinriktat arbete i kombination med kontinuerlig feedback och uppföljning med chefen som 

gör att G vet att arbetet denna utför går i rätt riktning leder till arbetsmotivation för G. 
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Motiverande arbetsuppgifter 

G är motiverad av de flesta av sina arbetsuppgifter, men den mest framstående är de som är 

utformade i projektform. G menar att projekt är utmanande då de kan beröra saker som denna 

inte har arbetat med tidigare. På det sättet blir det, enligt G, svårt att veta hur det ska gå, vilket 

gör att det blir extra motiverande att arbeta hårt, och samtidigt finns det stora möjligheter för att 

kunna lära sig något nytt som är användbart både på jobbet och i privatlivet. Varje projekt är 

intressant för G då denna får chansen att träffa på nya människor, produkter, och branscher. Ett 

projekt har också en tydlig start och slutpunkt, vilket G föredrar då denna typ av arbete kan 

utvärderas för att sedan ta med lärdomarna in i nästa. G anser att människorna och de spännande 

mötena är väldigt motiverande då denna anser att arbetsmotivationen skulle vara låg om 

arbetsuppgifterna endast bestod av att knappa vid datorn.  

 

Omväxling, ansvar, och utveckling 

När G letade efter jobb sökte denna sig till en organisation som gav karriärmöjligheter och med 

arbetsuppgifter som både krävde ansvar och som var omväxlande. Att företaget lyssnar och 

väljer att satsa på de anställdas önskemål och planer är viktigt för att G ska känna 

arbetsmotivation. G menar att om de anställda på Södra gör ett bra jobb finns det möjligheter till 

kompetensutveckling och nya karriärmöjligheter inom organisationen. Med ansvar kommer det 

förväntningar på det jobb som ska göras, vilket triggar G att arbeta hårt. G nämner också att 

deras arbete och ansvarsområden ofta kan mätas, vilket gör att det blir det extra motiverande att 

jobba hårt för att visa framfötterna. Att få åka runt och träffa nya människor, göra affärer och 

jobba vid datorn gör att G har omväxlande arbetsuppgifter. Genom att G hela tiden får jobba med 

olika typer av arbetsuppgifter och människor gör att dennes arbetsmotivation stimuleras. 

 

Södra idag 

Även om det har varit varsel på Södra anser G att inköp är en spännande avdelning då det satsas 

på dem som är kvar. G menar att möjligheterna till kompetensutveckling och förflyttning inom 

organisationen leder till att denna motiveras att utföra ett bra arbete för att kunna få möjlighet till 

detta om denna så vill. G anser att ett företag som investerar såväl i sin personal som i utveckling 

och teknik skapar goda förutsättningar för hög arbetsmotivation. 
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4.2 Icke akademiskt utbildade 

4.2.1 Person F 

Bakgrund 

F jobbar med underhållsarbete på Södra och har valt att avstå eftergymnasial utbildning. 

Arbetsuppgifterna som underhållsarbetare innebär att dagligen göra tillståndskontroller, 

månatliga underhållsarbeten, och jobba med förbättringar för att underlätta kommande arbeten. F 

jobbar mycket under eget ansvar och fattar de flesta beslut, t ex inköp, för sin tilldelade 

avdelning själv. Inköpen behöver dock attesteras av chefen och F nämner att detta, i stort sett, är 

den enda kontakt med chefen denna har. Tillståndskontroller där F får gå runt i fabriken och 

”panikarbeten” som bryter av den vardagliga rutinen är de arbetsuppgifter som F finner mest 

stimulerande. F sökte sig till Södra då denna ansåg det finnas gott om möjligheter för anställda 

att utvecklas och byta arbetsuppgifter, även om dessa inte har akademisk utbildning. Södra är, 

enligt F, även känt i bygden som ett företag som tar hand om sina anställda genom många olika 

typer av personalklubbar och andra förmåner. F nämner även att ett jobb på Södra anses vara 

prestigefullt i sin umgängeskrets.  

 

Arbetsmotivation 

När det kommer till motivation i arbetet anser F att ”beröm” och ”att bli litad på av chefen” är 

viktigast. F menar att beröm eller visad uppskattning leder till glädje och stolthet i arbetet och på 

så sätt presterar denna bättre då F vill fortsätta att få beröm. F anser att glädjen och motivationen 

som uppstår i samband med beröm är lika stor vare sig den kommer från chefer eller operativt 

anställda. F anser det viktigt att chefen litar på att de anställda ger fullt ut i alla lägen utifrån den 

kapacitet den anställde har. Om chefen ständigt ligger på och bevakar sina anställda att jobba 

hårdare sjunker arbetsmotivationen enligt F. Det beror på att denna då känner att chefen tror att 

sina anställda myglar, vilket gör att arbetsglädjen sjunker. F menar att kvalitén på arbetet även 

sjunker då påtryckningar leder till stress, vilket kan resultera i slarvigt arbete. 

Tätt efter ”beröm” och ”att bli litad på av chefen” kommer ”arbetskamraterna”, ”fritt ansvar”, 

och ”privatlivet” när det kommer till arbetsmotivation för F. Arbetskamraterna värderar F väldigt 

högt och menar att i de stunder arbetet till stor del är individuellt är arbetsmotivationen ofta lägre 

än när denna arbetar med ”ett gött gäng.” F berättar att så länge en anställd sköter sitt jobb får 

denna styra sina dagliga arbetsuppgifter och raster själv. F kallar det ”fritt ansvar” och menar att 
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friheten att få styra sina arbetsuppgifter själv och inte behöver springa till chefen för att få dessa 

delegerade ökar arbetsmotivationen. F har, på andra arbetsplatser, blivit tilldelade arbetsuppgifter 

av chefen efter hand och är övertygad om att arbetsmotivationen är högre när den anställda får 

ansvara över sina egna arbetsuppgifter och i vilken ordning dessa ska utföras. F värderar även 

privatlivet högt när det kommer till dennas arbetsmotivation och menar att i de stunder det 

fungerar bra hemma har F möjligheten att prestera bättre. F berättar att när en anställd mår dåligt 

gör denna ofta inte mer än det som är nödvändigt för stunden, men där en anställd som har det 

bra hemma jobbar utöver det som denna ska göra. Prestationerna på jobbet i allmänhet blir 

bättre, enligt F, när en anställd har det bra hemma.  

 

”Att få idéer hörda”, ”förmåner”, och ”löner” påverkar också arbetsmotivationen för F, men i en 

mindre omfattning än de tidigare nämnda. F berättar att det finns en idéverkstad på Södra där de 

anställda kan ge idéer på förbättringsarbete, vilket är väldigt motiverande enligt F. Det är 

speciellt viktigt när det finns nyanställda då F menar att dessa kan komma med en helt ny syn på 

saker och ting vilket kan lösa många problem samtidigt som dessa känner sig väldigt 

uppskattade. När det kommer till förmåner – personalklubbar och firande – anser F att dessa 

leder till arbetsmotivation då de anställda bygger upp en känsla för sin arbetsgivare. F berättar att 

förmåner får denna att jobba extra hårt för att ge tillbaka för den uppskattning F får av sin 

arbetsgivare genom dessa. Lön kan på ett liknande sätt motivera F att arbeta hårdare då denna 

menar att ”man vill göra skäl för den lön man får.” Dock är F inte motiverad av sin lön idag då 

denna är lägre än vad den har varit på tidigare arbetsplatser. Vidare berättar F att det var andra 

anledningar till valet av Södra som arbetsplats, bl.a. prestige, karriärmöjlighet och förmåner. F 

skulle kunna tänka sig att byta arbetsuppgifter för att få en bättre lön, vilket skulle öka 

arbetsmotivationen. Emellertid skulle F inte kunna tänka sig att arbeta med vilka uppgifter som 

helst för att få en högre lön. F menar att en högre lön och med arbetsuppgifter som är mindre 

stimulerande än de denna har idag skulle nog ta ut varandra när det gäller arbetsmotivation. På så 

sätt menar F att en tjänst som har bättre lön och som är mer praktiskt lagd än idag, vilket passar F 

bättre än att knappa vid datorn, skulle tillsammans leda till ökad arbetsmotivation.  
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Chefens roll i arbetsmotivation 

F berättar att denna har haft olika typer av chefer och menar att dessa har bidragit till 

arbetsmotivation på olika sett, men att deras sätt att vara även har minskat arbetsmotivationen. 

En chef som är involverad i kamratskapen och pratar med de anställda som en vän gör att F blir 

på bra humör och vill göra ett bra jobb för sin chef. Nackdelen med en för social chef är att 

denna bryr sig mindre om arbetsrelaterade frågor och på så sätt menar F att de anställda sällan får 

återkoppling eller stöd i sitt arbete. På motsvarande vis kan en arbetsinriktad chef, enligt F, 

fokusera för mycket på arbetet och prestationer att de anställda känner sig stressade och pressade 

vilket kan leda till att arbetsmotivationen minskar då det sociala saknas. Till det positiva med en 

arbetsinriktad chef är att F känner stöttning i arbetet och får ofta snabb återkoppling på problem 

som denna har haft. F anser att en chef med en kombination av det sociala och det arbetsinriktade 

tänket hade varit perfekt. Utöver det nämner F att en chef som ger beröm är viktigt för att känna 

arbetsmotivation och inte bara ge kritik när något är dåligt. F anser att cheferna kan bli bättre än 

vad de är i nuläget på att uppmuntra de anställda när det har gjort ett bra arbete.  

 

Södra idag 

Det som södra gör för att öka arbetsmotivationen för sina anställda enligt F, utöver 

karriärmöjligheter för icke akademiker och andra förmåner, är att de har ett mål att öka 

anläggningstillgängligheten. Det innebär att produktionen i fabriken ska vara så tillgänglig som 

möjligt. F berättar att utan underhållsarbetarnas tillståndskontroller skulle maskiner plötsligt 

lägga av och produktionen, under en längre tid, stå stilla. Det motiverar F att utföra sitt arbete 

och göra dessa tillståndskontroller noga, eftersom att F då kan bidra till att målet uppnås. 

 

4.2.2 Person U 

Bakgrund 

Person U arbetar med underhåll av el på Södra och har valt att avstå eftergymnasial utbildning. 

Under en ”vanlig” arbetsdag går U på morgonmöte, tittar till fabriken och undersöker vilka 

arbeten som är utförda under natten. Ibland kan det sistnämnda resultera i att U under dagen 

behöver undersöka dessa vidare. U tar även hand om en del administrativa uppgifter som att 

skriva protokoll och revidera elritningar. U trivs dock bäst med att arbeta fysiskt, men nämner 

även att för mycket fysiskt arbete kan bli slitsamt i längden. Att kunna variera till administrativt 
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arbete kan i de fallen vara positivt, även om U finner vissa av dessa arbetsuppgifter mindre 

intressanta. Ett administrativt arbete som U finner intressant är att revidera gamla elritningar för 

att göra konstruktionen bättre. 

 

Arbetsuppgifter 

Att få mycket gjort under dagen är viktigt för U. Dock gäller det inte för alla typer av 

arbetsuppgifter då U anser att vissa administrativa arbetsuppgifter inte hör till kategorin att få 

mycket uträttat då dessa mer ses som ett ont måste. U känner en stor tillfredsställelse när han/hon 

får planera samt utföra sina egna arbeten då dessa kan resultera i ”ett perfekt arbete” efter 

hans/hennes egna preferenser. Vid dessa tillfällen infinner sig därmed en hög arbetsmotivation. 

Skulle U däremot bereda arbetsorders under en hel dag skulle tillfredställelsen vara låg och 

likaså arbetsmotivationen. Att lösa svåra problem som U tampats med under en längre tid leder 

också till ökad arbetsmotivation. I korta drag motiveras U av arbeten som han/hon finner 

tillfredsställande.  

 

När det kommer till vilka arbetsuppgifter som U ska utföra är hans/hennes arbete väldigt 

självständigt, vilket han/hon upplever som positivt. Att fritt få välja arbetsuppgifter är något U 

uppskattar då han/hon själv kan välja när mindre lustfyllda arbetsuppgifterna ska utföras. U 

menar att de mindre tillfredsställande arbetsuppgifterna känns mer okej att utföra då han/hon får 

bestämma tidpunkten för utförandet själv snarare än att dessa blir tilldelade till honom/henne vid 

en specifik tidpunkt. ”Då kan man tänka att man gör det på onsdag så kan man ladda för det i 2 

dagar”, säger U. Dock nämner U att det ibland kan vara skönt att få en arbetsuppgift tilldelad, 

men inte när den blivit tilldelad på grund av att den tidigare varit misskött av andra. 

 

Arbetsmiljön 

Kollegorna har en ganska liten inverkan på U:s arbetsmotivation då dennes arbete är väldigt 

självständigt. Han/hon menar att det är viktigt att alla arbetar och att ingen sitter och dricker 

kaffe hela dagarna medan andra arbetar hårt. U anser att Södra är bra på är att hålla ordning och 

reda på saker, vilket leder till att arbeten blir enklare att utföra än vad de annars skulle. När 

tidigare arbeten är snyggt skötta motiveras U till att fortsatt i samma bana. 
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Chefens roll och beröm 

U anser att chefen är viktig i hans/hennes arbetsmotivation och nämner att deras samarbete idag 

är väldigt bra. Det som chefen gör bra idag, enligt U, är att denna uppmuntrar väl utfört arbete 

samt håller sig uppdaterad om vad U arbetar med, vilket han/hon uppskattar. För U är det viktigt 

att kunna bolla idéer med samt få stöd av chefen, speciellt om U inte vet hur uppgifterna ska 

tacklas. Vissa beslut menar U att han/hon inte ska behöva ta, utan de är upp till chefen att fatta.  

Samtidigt menar U att Chefen inte ska lägga sig i det vardagliga arbetet och hans/hennes sysslor 

för mycket. Vad U inte uppskattar hos en chef är när denna kallar till möten som, enligt U, inte 

handlar om någonting. Om ett möte ska genomföras så måste det handla om något viktigt annars 

kan det kvitta menar U. 

 

U berättar att han/hon tidigare haft en chef som saknade el-kompetens. ”Han var bra på de mjuka 

sakerna – relationer – som de sa, men det var kanske den sämste chefen vi någonsin haft”, säger 

U. Anledningen till att U uppfattade denna chef som mindre bra beror på att denna inte visste 

vilka arbetsuppgifter som skulle prioriteras. U menar även att det var svårt att diskutera 

arbetsrelaterade frågor med chefen då denna inte hade kompetens inom el.  

 

Arbetsrotation 

För några år sedan arbetade U med roterande schema där tre månader spenderades på samma 

avdelning för att sedan skifta till en annan avdelning. Det som U uppfattade som negativt med 

arbetsrotation var att om den som var före utförde ett mindre bra arbete fick U gör dubbelt så 

mycket arbete. Ett bra resultat av arbetsrotationen är dock att, nu när de har slutat med den kan, 

elektrikerna som arbetar på varje avdelning även de andra avdelningarna om så skulle behövas. 

Något U finner positivt med att arbeta på samma avdelning är att denna kan bygga upp sin status 

och få arbetena utförda så som han/hon vill ha dem. 

 

Framtiden och den inre motivationen  

U har inga planer på att byta arbete eller arbetsuppgifter i nuläget. Däremot vill U eventuellt gå 

en vidareutbildning inom el under tiden han/hon arbetar på sin nuvarande arbetsplats. 

Utbildningen skulle kunna leda till att U kan göra något annat i framtiden om han/hon skulle 

tröttna på att arbeta med det han/hon gör nu. U nämner dock att detta inte är något som kommer 
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att ske inom den närmsta tiden. När det kommer till inre motivation berättar U att han/hon till 

största del själv motiverar sig. U tycker om att arbeta och gillar inte att ”drälla” – varken på 

arbetet eller hemma. Att arbeta hela vägen in i mål är viktigt för U då han/hon menar att ”annars 

kan det kvitta.” ”Jag tycker det är ganska kul att arbeta och det är nog därför” avslutar U. 

 

4.2.3 Person C 

Bakgrund 

Person C har ingen akademisk utbildning då C valde att hoppa av denna för att jobba med 

underhåll av el i en av Södras fabriker. Som underhållsarbetare behöver C hålla sig uppdaterad 

hur det går i fabriken, göra rutinkontroller, och åtgärda akuta problem. Om det blir tid över från 

det dagliga arbetet berättar C att det även ingår i arbetsuppgifterna att programmera PC. Genom 

att ändra de olika värdena i datorn kan C göra processerna i fabriken snabbare, vilket denna ser 

som den mest intressanta arbetsuppgiften.  

 

Arbetsmotivation 

”Varierande arbetsuppgifter” i kombination med ”eget ansvar” är det som främst leder till 

arbetsmotivation enligt C. I dagens läge berättar C att denna har många olika typer av 

arbetsuppgifter och att C är motiverad av dessa olika dagar. Om det är ett statiskt 

underhållsarbete som behöver utföras inom en vecka menar C att denna kan göra roliga 

arbetsuppgifter i uppladdningen för de statiska. På så sätt kan C motivera sig själv att utföra de 

arbetsuppgifter som är mindre stimulerande. Likadant kan C byta arbetsuppgifter fritt under 

dagen, vilket gör att motivationen sällan sjunker. Den ”taktik” som C använder sig av för att 

motivera sig själv underlättas av ”eget ansvar” där C själv får bestämma vilka arbetsuppgifter 

som ska göras varje dag. Chefen lägger sig alltså inte i C:s arbetsuppgifter så länge denna sköter 

sitt arbete. C trivs bra med att sköta sina egna ansvarsområden och berättar att när denna får göra 

sina prioriteringar av arbetsuppgifter själv minskar frustrationen och arbetsmotivationen ökar. 

Tidigare delegerade chefen arbetsuppgifterna vilket medförde att de anställda fick gå till denna 

för att få nya hela tiden. C berättar att arbetsmotivationen var lägre då, eftersom de anställda 

kunde få arbetsuppgifter delegerade till sig som de inte var motiverade till att utföra just då. C 

prioriterar även lön som en central del för arbeta och menar att hur intressanta arbetsuppgifterna 
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än är de flesta på jobbet för att få en lön. Dock berättar C vidare att denna varken skulle göra ett 

sämre eller bättre arbete om lönen skulle vara högre. 

 

C drivs till även till arbetsmotivation av att ”öka anläggningstillgängligheten”, vilket är ett mål 

som Södra satt upp för att minska stoppen i fabriken, och innebär att de anställda ska ”jaga 

ytterligare ton producerade varje dag.” C menar att det leder till arbetsmotivation då dennas 

förbättringsarbete, genom att programmera PC, kan leda till att företaget kommer ett steg 

närmare sitt mål. C nämner att ”det syns i systemet” om denna kommer på en lösning som leder 

till ökad produktion och att det då är kul att bli uppmärksammad för sitt arbete, även om de 

förbättringar C bidrar med inte gör väsentliga skillnader. Enligt C finns en projektgrupp som 

arbetar med mer omfattande förbättringar som har större påverkan på ökad produktion i fabriken, 

men C anser att det inte är motiverande att arbeta med dem då det är för styrt och formellt för 

dennas smak. C stimuleras av att själv ”sitta och filura vid datorn” och menar att det många 

gånger har resulterat i förbättringar som leder till ökad produktion. C är tydlig med att 

spontaniteten och friheten i förbättringsarbeten är det som motiverar denna att arbeta och att 

press samt formella former leder till att denna blir omotiverad att hjälpa till i dessa processer. 

Om Södra uppnår de uppsatta produktionsmålen får de anställda, enligt C, bonusar som är lika 

stora för alla. C anser att bonusar, i sig, inte bidrar till en ökad arbetsmotivation eller något denna 

tänker på varje dag utan att ”det är kul när den trillar in på kontot.” C berättar att det inte alltid 

har varit möjligt för de anställda på samma avdelning att jobba med förbättringsarbeten då dessa, 

tidigare, hoppade runt på olika avdelningar i tremånadersintervaller. Det gjorde att ett påbörjat 

förbättringsarbete aldrig kunde följas upp och därmed uteblev dessa ofta. Enligt C har de nu fasta 

avdelningar, vilket har möjliggjort förbättringsarbeten och uppföljningen av dem. C trivs mycket 

bättre som det är nu och mycket beror på att denna numera kan arbeta med den arbetsuppgift 

denna finner mest intressant, nämligen att programmera PC och bidra till ökad produktion. C har 

därför en högre arbetsmotivation idag än tidigare.  

 

För C är det viktigt att göra operatörerna nöjda och motiveras därför till att utföra ett bra arbete åt 

dessa då det leder till popularitet och uppmuntran. Den sistnämnda – uppmuntran – är något som 

är viktigt för C när det gäller arbetsmotivation och menar att uppmuntran från både operatörer 

och chefer är lika viktigt. 
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Chefens roll i arbetsmotivationen 

Chefen ska enligt C kunna hjälpa till och finnas tillhands när det anställda behöver det. Det är 

viktigt för C att chefen även bryr sig om vad de anställda håller på med, men att de inte lägger 

sig i för mycket i arbetsuppgifterna. Chefen ska på så sätt fungera som ett stöd för de anställda 

enligt C. Fortsättningsvis berättar C att denna själv brukar vara bra på att finna sin egen 

arbetsmotivation på en dag som är mindre bra genom att antingen ”sätta igång go party-musik i 

öronen” eller välja arbetsuppgifter som C benämner ”terapiarbete.” C trivs väldigt bra med både 

sina arbetsuppgifter och sin arbetsgivare, vilket gör att C inte funderar så mycket över framtiden.   
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5. Analys 
Nedan kommer det empiriska materialet att analyseras utifrån de presenterade teorierna. Vår 

analys utformades på ett sätt som innebar att vi letade efter samt plockade ut nyckelord – 

motivationsfaktorer – som respondenterna nämnde i intervjuerna. Genom den hermeneutiska 

cirkeln förstod vi både delar och helheten av våra respondenters arbetsmotivation samt de 

faktorer som de nämner leder till detta. Den hermeneutiska spiralen hjälpte oss sedan att skapa 

ny förståelse efter varje analyserat fall, vilket ledde oss till en ökad förförståelse inför nästa 

analys. I ett senare skede jämförde vi de nyckelord vi kunde urskilja ur varje analys av våra 

respondenter med varandra. På så sätt resulterade den hermeneutiska tolkningsprocessen i att vi 

kunde hitta likheter och skillnader mellan respondenternas svar.  

 

I vår analys upptäckte vi att vissa nyckelord, genomgående, hade en annan betydelse än att vara 

just motivationsfaktorer för respondenterna. Dessa nyckelord fungerade mer som ”goda 

förutsättningar” för att till en större grad känna arbetsmotivation. I praktiken innebär det att om 

dessa faktorer inte är uppfyllda leder det till att en anställd inte skulle reagera lika kraftigt på sina 

motivationsfaktorer som de annars skulle ha gjort. Vi delade därför in vår analys i två olika 

kategorier – faktorer som ger goda förutsättningar för arbetsmotivation och faktorer som direkt 

leder till arbetsmotivation. Vi valde att inledningsvis presentera faktorer som ger goda 

förutsättningar för arbetsmotivation då dessa ligger till grund för den upplevda 

arbetsmotivationen. I det senare skedet analyseras faktorer som direkt leder till arbetsmotivation. 

Under båda kategorierna analyseras faktorerna var för sig där både akademikers – G, S, och T – 

och icke akademikers – U, F, och C – åsikter behandlas. De faktorer som vi hittar hos båda 

grupperna presenteras först, för att sedan fortsätta med de som endast nämns av den ena eller den 

andra. I slutet av varje analyserad faktor presenteras en kort slutsats samt en figur som beskriver 

faktorn och vilken grupp denna tillhör. 
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5.1 Faktorer som ger goda förutsättningar för arbetsmotivation 

5.1.1 Chefen 

En chef som är insatt i arbetet och har kompetens inom området nämner samtliga icke 

akademiker som viktigt för att denna ska kunna skapa förutsättningar för motivation i sina 

anställdas arbete. Person C – icke akademiker – säger att en chef ska vara uppdaterad om vad 

han/hon arbetar med, men utan att lägga sig i för mycket och menar på så sätt att chefen ska 

fungera som ett stöd. Person U – icke akademiker – delar C:s tankar men lägger till att chefen 

även ska kunna stötta och ta de beslut som är för stora eller svåra för honom/henne att fatta själv. 

U menar även att han/hon vill kunna bolla idéer med chefen. Herzberg i Hedegaard Hein (2012) 

nämner ”ledning” som en hygienfaktor och innebär att missnöjet minskar när chefens vilja att 

dela med sig av sin kompetens ökar.  Det här är snarlikt det icke akademikerna nämner när det 

kommer till chefens inverkan på arbetsmotivationen utifrån icke akademikernas perspektiv. 

”Ledning” som hygienfaktor blir av stor relevans i vår undersökning av anställda inom industri 

då Herzbergs studie utfördes under en tid då industrin var stor, vilket innebär att han troligtvis 

studerat sambandet mellan ledning och anställda i den här typen av företag.  

 

Angelöw (2006) nämner att en god relation samt kommunikation mellan ledningen och de 

anställda är viktig. Det eftersom en förtroendefull relation, enligt författaren, leder till 

arbetsglädje. F – icke akademiker – berör nedan den förtroendefulla relation som Angelöw 

(2006) nämner som viktig för arbetsglädjen: 

 

”F anser det viktigt att chefen litar på att de anställda ger fullt ut i alla lägen utifrån den 

kapacitet den anställde har. Om chefen ständigt ligger på och bevakar sina anställda att jobba 

hårdare sjunker arbetsmotivationen enligt F. Det beror på att denna då känner att chefen tror att 

sina anställda myglar, vilket gör att arbetsglädjen sjunker. F menar att kvalitén på arbetet även 

sjunker då påtryckningar leder till stress, vilket kan resultera i slarvigt arbete.” 

 

En intressant aspekt ur F:s uttalande angående chefen är att den ligger nära McGregors (1966) 

Teori X grundläggande antaganden då ord som ”lita på”, ”bevakning” och ”myglar” dyker upp. 

Vi menar inte att Södras chefer ser på de anställda utifrån Teori X, utan trycker på att en av deras 
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anställda, indirekt, säger att en ledare med en syn likt Teori X leder till låga förutsättningar för 

arbetsmotivation. 

 

Då icke akademikerna nämner att chefen ska vara insatt och ha kompetens inom deras 

arbetsområde nämner akademikerna istället att ”en bra chef” ska skapa goda förutsättningar för 

sina anställda i deras arbete. I samband med att Ehdin & Boëthius (1993) förkastar både moroten 

och piskan beskriver de att företagen istället ska skapa goda förutsättningar för de anställda att 

hitta inre motivation. De menar att företaget först måste sätta upp ett fungerande värdesystem 

med en tydlig beskrivning av företagets värderingar. Varje individ eller anställd måste sedan 

reflektera över sina egna värderingar och jämföra dessa med företagets. Om de stämmer överrens 

menar författarna att de anställda har goda förutsättningar till en mer långvarig arbetsmotivation.  

 

För G – akademiker – innebär goda förutsättningar konstruktiv feedback, hålla ihop gruppen, och 

lyssna på de anställda. G menar att en bra chef som ger feedback leder till att de anställda jobbar 

med rätt arbetsuppgifter, vilket är viktigt för G och dess arbetsmotivation. Lyssna på de anställda 

innebär att chefen ska vara lyhörd till de anställdas karriärplaner och se till att dessa kan uppnås, 

vilket leder till att dessa blir mer mottagliga för arbetsmotivation. På så sätt är även 

akademikerna inne på Angelöws (2006) spår där denna menar att trivseln på arbetsplatsen ökar 

om kommunikationen mellan ledningen och de anställda är god. S – akademiker – är, likt G, inne 

på att chefen ska ge goda förutsättningar och nämner framförallt att feedback samt visad 

uppskattning på utfört och pågående arbete som viktigt. När det kommer till arbetsuppgifterna 

och valet av dessa menar S att chefen bör släppa tyglarna helt då det ökar kreativiteten för 

honom/henne. Kombinationen som S nämner – att låta den anställda kontrollera sig själv och 

samtidigt få stöd genom rätt förutsättningar från ledningens sida – är vad McGregor (1966) 

föreslår i sin Teori Y om hur chefen ska vara. McGregor (1966) menar att i de fall ledningen 

uppfyller Teori Y:s antaganden kommer den anställda bli mer ansvarstagande och kreativ i 

problemlösningssituationer. Det här stämmer helt överrens med vad S berättar angående chefens 

påverkan på hans/hennes arbetsmotivation. 

 

Även T – akademiker – är inne på att chefen ska ge goda förutsättningar för sina anställda då det 

leder till att trivseln ökar och därmed möjligheten till arbetsmotivation. T nämner rätt 



59 

 

befogenheter, kontakter, och hjälpmedel som viktiga när det kommer till chefens skapande av 

goda förutsättningar i arbetet. Liknande S nämner T att chefen inte ska lägga sig i hans/hennes 

arbete efter att goda förutsättningar är etablerade. På så sätt påminner även T:s beskrivning av en 

god chef om McGregors (1966) Teori Y. 

 

Slutsats – Chefen 

Både akademiker och icke akademiker nämner ovan att ”en bra chef” leder till arbetsglädje och 

skapar på så sätt goda förutsättningar för dessa till en större grad ska kunna känna 

arbetsmotivation. Sammandraget anser icke akademikerna att ”en bra chef” är en chef som är 

insatt i deras arbete, har kompetens inom området, och litar på att de anställda jobbar så hårt de 

kan. För akademikerna ska ”en bra chef” skapa goda förutsättningar för den anställda i dess 

arbete. Det som nämns är bl.a. feedback – gör att de anställda vet att de jobbar med, ur företagets 

synvinkel, rätt arbetsuppgifter – och att släppa tyglarna – kreativiteten ökar hos de anställda. 

Även om skiljaktigheter i vad de två grupperna anser vara ”en bra chef” är denna chef av stor 

vikt i skapandet av goda förutsättningar för arbetsmotivation. ”Chefen” blir därmed placerad i 

figuren 3.1 ”Faktorer som leder till goda förutsättningar för arbetsmotivation” under ”Båda.” 

Faktorer som leder till goda förutsättningar för arbetsmotivation 
Akademiker Icke Akademiker Båda 

   Chefen 
     
     

Figur 3.1 – ”faktorer som leder till goda förutsättningar för arbetsmotivation” 

 

5.1.2 Arbetskollegorna 

T – akademiker – och G – akademiker – nämner att det finns faktorer som sätter 

förutsättningarna för arbetsmotivation. En av dessa är arbetskollegorna där T menar att 

kollegorna och arbetsmiljön är viktig för att han/hon ska känna arbetsmotivation då den största 

delen av dagarna spenderas tillsammans med dessa. T berättar att social samvaro både på och 

utanför jobbet genom olika aktiviteter eller afterwork har på tidigare arbetsplatser lett till en god 

atmosfär på arbetsplatsen. På liknande sätt nämner G att trevliga och glada kollegor genererar 

extra energi i arbetet. Kollegorna och arbetsmiljön på kontoret blir, för G, extra viktiga när 

chefen är stationerad på annan ort, även om hans/hennes arbete till stor del är självständigt. 
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Maslow & Frager (1987) beskriver det här som ett behov av gemenskap i en behovspyramid och 

innebär att människor har ett behov av att känna tillhörighet. Om det inte är uppfyllt uppstår en 

känsla av ensamhet. 

 

Känslan av tillhörighet är även något som är viktig för F – icke akademiker – då han/hon menar 

att det är enklare att känna arbetsmotivation när han/hon arbetar med ”ett gött gäng.” Herzberg 

nämner även i Hedegaard Hein (2012) ”Interpersonella relationer” som en hygienfaktor vilket 

handlar om att goda relationer med andra är viktigt för att känna tillfredsställelse i arbetet, vilket 

kan kopplas samman med vad både G, T, och F har beskrivit. Även Angelöw (2006) berör 

arbetskollegorna som viktiga när han menar att de anställda upplever arbetsglädje i de 

arbetssituationer där det är god stämning samt gemenskap mellan både kollegor och kunder. 

 

Slutsats – Arbetskollegorna 

Arbetskollegorna benämns som viktiga för två akademiker – T och G – då de menar att den 

största delen av dagen spenderas tillsammans med dessa. Om stämningen skulle vara dålig skulle 

det leda till att arbetsglädjen skulle vara låg och därmed även förutsättningen för 

arbetsmotivation. Arbetskollegorna är även viktiga för en icke akademiker – F – där denna 

menar att det är lättare att känna arbetsmotivation när denna arbetar med ”ett gött gäng.” På så 

sätt benämns ”Arbetskollegorna”, av både akademiker och icke akademiker, som en 

förutsättning för att känna arbetsmotivation och placeras därför in i figur 3.2 under ”Båda.” 

Faktorer som leder till goda förutsättningar för arbetsmotivation 
Akademiker Icke Akademiker Båda 

   Chefen 
    Arbetskollegorna 
     

Figur 3.2 – ”faktorer som leder till goda förutsättningar för arbetsmotivation” 

 

5.1.3 Privatlivet 

Privatlivet benämns som viktigt av både F – icke akademiker – och G – akademiker – när det 

kommer till att skapa förutsättningar och öka möjligheten till arbetsmotivation i arbetet. F menar 

att om privatlivet är tillfredsställande är också förutsättningarna för att utföra ett bra arbete mer 

gynnsamma. F berättar att vid mindre bra familjeförhållande är det lätt hänt att de anställda 
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endast arbetar med uppgifter som måste utföras och extra arbetsuppgifter, som t.ex. förbättringar, 

uteblir. Liknande menar G att ett fungerande privatliv utanför jobbet är nödvändigt för att kunna 

känna sig motiverad på jobbet. Om privatlivet inte skulle stämma tror G att han/hon skulle ha 

svårare att kunna fokusera på sitt arbete. Herzberg i Hedegaard Hein (2012) beskriver ”privata 

faktorer” som en hygienfaktor i hans tvåfaktorteori och att denna kan påverka trivseln i arbetet 

på både ett positivt och ett negativt sätt. Därmed finns det en faktor som kan påverka en anställds 

trivsel samt förutsättning för att kunna känna arbetsmotivation och som kan vara mer eller 

mindre kontrollerbar. Även Robbins & Judge (2012) nämner att privatlivet och arbetslivet i 

många fall påverkar varandra. 

 

Slutsats – Privatliv 

Privatlivet nämns som både nödvändigt och som en förutsättning för att känna sig motiverad på 

arbetsplatsen av både akademiker och icke akademiker. På så sätt placeras ”Privatlivet” in i figur 

3.3 under ”Båda.” 

Faktorer som leder till goda förutsättningar för arbetsmotivation 
Akademiker Icke Akademiker Båda 

   Chefen 
    Arbetskollegorna 
    Privatlivet 

Figur 3.3 – ”faktorer som leder till goda förutsättningar för arbetsmotivation” 

 

5.1.4 Ordning och Reda 

”Arbetsförhållanden” är en hygienfaktor enligt Herzberg, beskriven i Hedegaard Hein (2012), 

och innefattar främst den fysiska arbetsmiljön. När det kommer till U:s – icke akademiker – 

trivsel på arbetsplatsen är det viktigt för honom/henne att det är ordning och reda i hans/hennes 

arbetsmiljö. Detta kan ses som en förutsättning för att denne ska kunna känna arbetsmotivation. 

Precis som Herzberg nämner leder inte hygienfaktorerna till motivation i sig men är de inte 

uppfyllda så skapas frustration. Detta är något U poängterar då han/hon berättar att han/hon blir 

irriterad då det exempelvis är oordning i de elskåp som finns på företaget. 
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Slutsats – Ordning och Reda 

Då U, som är icke akademiker, är den enda som nämner faktorn ”Ordning och reda” placeras den 

in i kolumnen för ”Icke Akademiker” i figur 3.4. Med ”Ordning och Reda” menar U att en 

arbetsplats med goda arbetsförhållanden minskar frustrationen och förutsättningar för att kunna 

känna arbetsmotivation ökar.  

 

Faktorer som leder till goda förutsättningar för arbetsmotivation 
Akademiker Icke Akademiker Båda 

  Ordning och Reda Chefen 
    Arbetskollegorna 
    Privatlivet 

Figur 3.4 – ”faktorer som leder till goda förutsättningar för arbetsmotivation” 

 

5.1.5 Slutsats – Faktorer som leder till goda förutsättningar för arbetsmotivation 

Figur 3.4 visar en sammanställning av de faktorer som akademiker samt icke akademiker har 

nämnt som goda förutsättningar till arbetsmotivation. Då ”Ordning och Reda” endast nämndes 

av en icke akademiker placeras den under denna kolumn. Resterande faktorer är placerade under 

kolumnen ”Båda” då dessa nämndes av både akademiker och icke akademiker. Som synes 

återfanns det inget som endast ”Akademiker” nämnde och därmed blir denna kolumn blank. 

 

5.2 Faktorer som direkt leder till arbetsmotivation 

5.2.1 Frihet 

U och C – icke akademiker – använder sig av, något vi kallar, frihet för att motivera sig till att 

utföra arbetsuppgifter som de finner mindre intressanta. Då deras arbete består av en rad olika 

arbetsuppgifter, vissa mindre lustfyllda än andra, kan de själva bestämma i vilken ordning dessa 

ska utföras. De menar att om ledning eller chefer istället skulle bestämma när och vilka 

arbetsuppgifter som ska göras hade missnöje uppstått. Liknande nämner alla akademiker – G, T, 

och S – att arbetsmotivation uppstår när deras arbete består av friheten att välja sina egna 

arbetsuppgifter. T nämner likt icke akademikerna att friheten att styra sina arbetsuppgifter under 

eget ansvar leder till att denna alltid kan arbeta med något som motiverar denna för stunden. På 

så sätt har T ofta hög arbetsmotivation i sitt arbete. I inledningsfasen på Södra berättar S att 
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han/hon kände att chefen övervakade både hans/hennes arbetsuppgifter och utförandet av dessa. 

S var då mer låst i sitt tänk och arbetade endast för att göra chefen nöjd med arbetet även om 

han/hon hade en bättre lösning, vilket ledde till minskad arbetsmotivation. När S blev varm i 

kläderna och kunde variera arbetsuppgifter samt bestämma över dessa själv ökade både 

kreativiteten och arbetsmotivationen. 

 

C arbetar som tidigare nämnt med förbättringsarbeten och för honom/henne är det viktigt att 

detta får utföras på dennas egna villkor. Om C blir styrd till hur han/hon ska arbeta med 

förbättringar minskar dennas motivation att arbeta med detta. C värderar spontaniteten och 

friheten i att arbeta med förbättringsarbeten utifrån villkorslösa förhållanden. ”Ansvar” är en 

motivationsfaktor som nämns i Hedegaard Hein (2012) och beskrivs som att de anställda finner 

tillfredställelse när de inte blir kontrollerade eller bevakade av cheferna. Denna 

motivationsfaktor stämmer på så sätt bra överrens med icke akademikernas syn på kontroll och 

bevakning. Dock ska ansvars- och frihetsbegreppen inte misstolkas, utan innebär att icke 

akademikerna inte vill bli styrda av chefen, utan denna ska fungera som en stödfunktion med 

vilken de anställda kan diskutera och bolla idéer. F berättade i sin intervju att han/hon får styra 

sitt arbete själv så länge denne sköter sig och uppskattar att inte behöva kontakta chefen varje 

gång en ny arbetsuppgift ska utföras.  

 

Även akademikerna kan kopplas till det ”ansvar” som är nämnt ovan och beskrivet i Hedegaard 

Hein (2012). Dock kan även ”arbetsutvidgning” (Kreitner & Kinicki, 2010) – en horisontell 

ökning av en anställds arbetsuppgifter – tillskrivas akademikernas syn då en kombination av 

”ansvar” och ”arbetsutvidgning” bidrar till en högre arbetsmotivation för dessa. 

 

McGregors (1966) grundläggande antaganden för Teori Y kan användas på icke akademikerna 

för att bevisa att ”friheten” kan vara avgörande för en anställds arbetsmotivation. Genom teorin 

kan vi även beskriva hur de kommer att ta eget ansvar under friheten. Första antagandet säger att 

människan är i behov av fysiska och mentala arbetsinsatser samt vila. U poängterar i sin intervju 

att han/hon uppskattar att arbeta fysiskt, vilket även F nämner som tillfredsställande. Dock anser 

U att det inte får bli för mycket fysiskt arbete, vilket kan tolkas som att vila behövs. Friheten att 

då kunna växla arbete till något mindre fysiskt uppskattas därför av icke akademikerna. 
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Antagande två beskrivs i McGregor (1966) som att den anställde kontrollerar sig i själv i syfte att 

uppnå organisationens mål vilket matchar ypperligt in på intervjupersonernas beskrivning. Både 

F och C arbetar med uppgifter i syfte att uppnå organisationens mål. C gör detta genom att öka 

anläggningstillgängligheten med hjälp av att ”programmera PC” och F genom att noggrant utföra 

tillståndskontroller. Det tredje antagandet för teori Y säger att de personer som själva 

kontrollerar sig i syfte att uppnå organisationens mål gör det för att dessa genererar belöningar. 

U, C, och F utför inte arbetsuppgifter för att få belöningar av fysisk form, utan handlar snarare 

om belöningar i form av beröm. Vidare säger McGregor (1966) att det fjärde antagandet handlar 

om att de anställda är villiga att ta ansvar om de har de rätt förutsättningar, vilket vi tidigare 

nämnt att C, F och U har.  

 

C och U nämnde att de tidigare har fått variera mellan att arbeta på olika avdelning. Robbins & 

Judge (2012) nämner den här typen av variation ”arbetsrotation” och innebär att de anställda 

skiftar arbetsuppgifter till sådana av liknande karaktär. Den här typen av rotation mellan 

avdelningar ledde till missnöje i bådas fall då C fick arbeta med arbetsuppgifter som denna var 

mindre intresserad av på vissa avdelningar. U:s missnöje uppstod i det faktum att han/hon vill ha 

sin prägel på sitt eget arbete och menade att detta var svårt när olika personer skötte olika 

avdelningar olika månader. Att få jobba på samma avdelning och fritt bestämma över denna, 

utan att behöva skifta till andra, finner både C och U positivt då dessa numera även kan arbeta 

med förbättringar och långtidsarbeten. Det kunde tidigare inte utföras då personalen hela tiden 

skiftade runt mellan olika avdelningar. 

 

Slutsats – Frihet 

Kort nämner både akademiker och icke akademiker att de uppskattar frihet under eget ansvar där 

de kan variera sina arbetsuppgifter utan att bli kontrollerade. Det leder i sin tur till att de tar ett 

stort ansvar för sina arbetsuppgifter. Då de har friheten att variera sina arbetsuppgifter kan de 

arbeta med det som motiverar dem mest för stunden och ”ladda” inför mindre motiverande 

uppgifter. Då båda grupper nämner ”Frihet” som en faktor som direkt leder till arbetsmotivation 

placeras denna in i figur 4.1 under ”Båda.” 
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Faktorer som direkt leder till arbetsmotivation 
Akademiker Icke Akademiker Båda 

  Frihet 
   
   

Figur 4.1 – ”faktorer som direkt leder till arbetsmotivation” 

 

 

5.2.2 Målinriktat Arbete 

Enligt G – akademiker – uppstår arbetsmotivation när individuella mål går hand i hand med 

företagets uppsatta mål då han/hon vet att han/hon jobbar med rätt saker och i rätt riktning. 

Arbete som utförs utan uppsatta mål kan lätt kännas meningslösa enligt G då han/hon inte vet om 

dessa arbetsuppgifter är det som företaget vill att han/hon ska arbeta med. G stödjer på så sätt 

teorin om ”specifika mål” vilken innebär att uppsatta mål sporrar och motiverar de anställda att 

arbeta då dessa vet att de jobbar med rätt saker. De anställdas energi blir fokuserad på 

arbetsuppgifter som är viktiga för att uppnå målen, vilket gör att motivationen fortsätter vara 

stark även om de anställda stöter på problem i arbetet. 

 

För T och S – akademiker – är det viktigt att de förstår syftet med arbetsuppgifterna, vilket kan 

härledas till en av faktorerna – ”relevant” – i SMART-mål (Kreitner & Kinicki, 2010). Mål och 

arbetsuppgifter som delegeras till den anställda måste vara av relevans för denna. Om dessa inte 

är av relevans kommer den anställda inte att höja sina prestationer genom de uppsatta målen. 

Både T och S menar att det finns arbetsuppgifter idag som tar upp en stor del av arbetstiden och 

som de inte förstår syftet med. Dessa tar upp tid som de hade kunnat prioritera på mer 

”meningsfulla saker.” T berättar även att han/hon inte har några problem att utföra 

arbetsuppgifter som är tråkiga så länge de har ett klart syfte. 

 

S är tävlingsinriktad och sporras till att jobba mot mål som arbetsgivaren sätter upp. 

Uppföljningsfilen, där de anställdas besparingar vid inköp står, motiverar S då han/hon kan 

arbeta för att vara den som gör de största besparingarna. S menar att han/hon både kan tävla mot 

sig själv och de andra, vilket gör att denna motiveras till att kontinuerligt förbättra sina 

förhandlingar med leverantörerna. S motiveras på så sätt av det Herzberg i Hedegaard Hein 
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(2012) benämner ”prestation” och innebär positiva aspekter som leder till arbetsmotivation. 

Tjäna pengar åt företaget och att den anställda kan se resultatet av det arbete som utförts är två 

positiva aspekter av ”prestation”. Då S kan göra besparingar åt företaget vilket genererar en 

bättre lönsamhet leder det till en ökad arbetsmotivation. Genom uppföljningsfilen kan S se 

resultatet av arbetet, vilket, enligt (Hedegaard Hein, 2012), bör sporra honom/henne ytterligare. 

G är mer skeptisk till uppföljningsfilen då denna anser att det finns en risk med att både anställda 

och ledning endast ser till besparingar då det kan finnas andra aspekter som kan vara av större 

vikt vid en förhandling. Kvalitet och snabbare leveranser kan vara exempel på saker som ibland 

bör värderas högre än besparingar då dessa kan leda till snabbare produktion och ökad 

lönsamhet. På så sätt motiveras S till en högre grad av målet, besparingar, i uppföljningsfilen än 

vad G gör.  

 

T vill se en snabb effekt av utfört arbete, vilket innebär att han/hon måste ha kortsiktiga mål som 

enkelt kan följas upp. T är liknande S motiverad av ”prestation”, men dock inte genom att tjäna 

pengar åt företaget. Istället leder ”prestation” till arbetsmotivation för T när han/hon lyckas 

slutföra en arbetsuppgift och snabbt kunna se resultatet av sina handlingar.  

 

C och F – icke akademiker – arbetar, som ovan nämnt, med att nå företagets mål, vilket är att öka 

anläggningstillgängligheten. C bidrar till målet genom att på eget initiativ ”filura vid datorn” 

vilket leder till förbättringar i processerna och F motiveras av att noggrant utföra sina 

tillståndskontroller i syfte att förhindra produktionsstopp. Även icke akademikerna kan på så sätt 

kopplas till ”prestation” då de genom att arbeta med förbättringsprocesser kan öka 

anläggningstillgängligheten och ”tjäna pengar åt företaget.”  

 

Angelöw (2006) menar att arbetsglädje uppstår i situationer då mål uppnås, vid lyckade resultat, 

när man kan bidra med kompetens, när man hittar lösningar på problem, och när man kan bidra 

med förbättringar. Så gott som samtliga av dessa punkter kan kopplas till C när denna få sitta och 

”filura vid datorn” i syfte att komma på lösningar för hur produktionen ska kunna blir mer 

effektiv. Vid funna lösningar genereras på så sätt arbetsmotivation för C. 
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Slutsats – Målinriktat Arbete 

Akademikerna motiveras alla av ett arbete som har uppsatta mål även om dessa ter sig olika. T 

vill gärna se snabba resultat på de uppsatta målen och tillsammans med S anser denna att 

arbetsuppgifterna måste vara relevanta för att vara motiverande. S motiveras av tävling i form av 

en uppföljningsfil där målet är att spara pengar åt företaget. G motiveras av individuella mål som 

korrelerar med företagets då han/hon vet att han/hon jobbar med, ur företagets synvinkel, rätt 

saker. Icke akademikerna motiveras av att arbeta mot, det de anser vara, företagets översta mål 

vilket är att öka anläggningstillgängligheten. C:s motivation till att arbeta mot företagets översta 

mål är större när han/hon på egen hand, utan specifika krav från ledningen, kan komma på 

lösningar. Då alla akademiker och de flesta icke akademiker nämnde målinriktat arbete som en 

faktor till ”Arbetsmotivation” placeras denna i figur 4.2 under ”Båda”. 

Faktorer som direkt leder till arbetsmotivation 
Akademiker Icke Akademiker Båda 

  Frihet 
  Målinriktat Arbete 
   

Figur 4.2 – ”faktorer som direkt leder till arbetsmotivation” 

 

5.2.3 Uppskattning och Feedback 

Att få uppmärksamhet och uppskattning från medarbetare samt chefer är något som är viktigt för 

S arbetsmotivation. S – akademiker – menar att visad uppskattning från kollegor eller chefer 

leder till att han/hon blir nöjd med sig själv och sträcker lite extra på sig. För S blir effekten på 

arbetsmotivationen större om uppskattningen kommer från högre uppsatta personer. Det S 

beskriver ligger väldigt nära Maslow & Prayers (1987) ”behov av uppskattning”, vilket innebär 

både inre uppskattning – prestation och självsäkerhet – samt yttre uppskattning – beröm och 

bekräftelse. När S får beröm av kollegorna får denna yttre uppskattning i form av beröm, vilket 

leder till inre uppskattning då han/hon känner sig nöjd med sin prestation och gör att han/hon 

sträcker på sig. Det sistnämnda leder till självsäkerhet vilket denna kan ta med sig in i 

kommande arbeten. Likt S motiveras samtliga icke akademiker av den uppskattning som 

beskrivs ovan. C – icke akademiker – berättar att det är viktigt att få uppskattning från både 

chefer och medarbetare, vilket F – icke akademiker – håller med om och lägger till att detta leder 

till glädje samt stolthet.  F poängterar att positiv feedback är viktigt och inte enbart kommentera 
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det som varit mindre bra. Även U – icke akademiker – berättar att positiv feedback leder till ökad 

arbetsmotivation i dennas arbete. 

 

Enligt Herzberg i Hedegaard Hein (2012) leder beröm och visad uppskattning mellan chefer och 

kollegor till en positiv arbetsmotivation. Vad som kan reflekteras över är att författaren säger att 

bekräftelse kan vara positiv om den sker men också negativ då det finns en avsaknad av den. F 

berättar att han/hon idag känner en avsaknad av beröm och menar att cheferna kan bli bättre på 

att ge uppskattning till de anställda, vilket skulle leda till att F:s arbetsmotivation skulle öka. 

G anser att uppskattning är viktigt, men hävdar även att feedback – både positiv och negativ – är 

viktig för att känna arbetsmotivation. G värdesätter att få veta vad som var bra respektive dåligt 

med utfört arbete innan han/hon ska påbörja nästa projekt. G nämner att det är viktigt att stanna 

upp och inte enbart ”harva på” i hopp om att han/hon jobbar med rätt saker. Om chefen tar sig tid 

att ge feedback menar G att det skapas en positiv känsla i arbetet som leder till en högre 

motivation. Angelöw (2006) beskriver att arbetsglädje uppstår i de arbetssituationer då anställda 

får feedback, beröm och uppskattning. G:s och Angelöws (2006) uppfattning kring feedback, 

arbetsglädje, och motivation är på så sätt likartad. G nämner att denna typ av feedback är extra 

viktigt om chefen inte befinner sig på samma ort som sina anställda då denna inte träffar dem i 

det dagliga arbetet. Hedegaard Hein (2012) nämner att brist på uppskattning eller avsaknad av 

återkoppling kan leda till en negativ effekt på arbetsmotivationen. 

 

Slutsats – Uppskattning och Feedback 

När det kommer till uppskattning verkar det som att utbildningsnivån inte spelar någon roll då 

båda grupperna nämnde detta som mycket viktigt för deras arbetsmotivation. Icke akademikerna 

anser att uppskattning är lika viktigt för arbetsmotivationen vilken denna än kommer ifrån. F 

hävdar även att det allt för sällan delas ut positiv feedback och menar att de inte endast vill höra 

från chefer eller kollegor när något är mindre bra. Akademikerna anser att det är viktigt med all 

typ av feedback då det kan hjälpa dessa i kommande projekt eller arbetsuppgifter. För dem är det 

viktigt att stanna upp och fundera på vad som var bra respektive dåligt innan de kastar sig in i 

nästa uppgift. För S – akademiker – bidrar positiv feedback från en chef till en högre 

arbetsmotivation än om den kommer från en kollega. ”Uppskattning och Feedback” är, enligt vår 
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studie, viktiga för anställda oberoende av deras utbildningsnivå, vilket gör att denna placeras 

under ”Båda” i figur 4.3. 

Faktorer som direkt leder till arbetsmotivation 
Akademiker Icke Akademiker Båda 

  Frihet 
  Målinriktat Arbete 
  Uppskattning och Feedback 

Figur 4.3 – ”faktorer som direkt leder till arbetsmotivation” 

 

5.2.4 Meningsfullhet 

I teorin beskriver vi PERMA (Seligman, 2012) som är en teori kring fem element som får oss att 

upprätthålla ett långvarigt välmående och på så sätt leder till motivation i arbetet. I denna 

fokuserade vi kring bokstaven M och meningsfullheten i det vi gör. Om varje individ kan arbeta 

med uppgifter som, för denna, har en stor mening kommer det att leda till ett välmående som 

skapar motivation på arbetsplatsen. Samtliga akademiker nämnde att det var viktigt för deras 

arbetsmotivation att känna att de gör ett arbete som är meningsfullt, men där det meningsfulla 

har olika inriktningar för de olika individerna. Person S och G – akademiker – hittar mening i 

deras arbetsuppgifter medan T till stor del hittar denna i skapandet av goda relationer. Person S 

nämnde i sin intervju att denna vill ha utmanande, ansvarsfulla, och motiverande arbetsuppgifter 

där han/hon får använda sin erfarenhet och kunskap för att kunna utföra dessa. De här typerna av 

arbetssituationer återfinns i Angelöws (2006) fjärde punkt när det kommer till i arbetssituationer 

anställda känner arbetsglädje, vilket i sin tur leder till arbetsmotivation. Angelöw (2006) 

beskriver bl.a. att utmanande, ansvarsfulla och motiverande arbetssituationer leder till 

arbetsglädje, vilket är de som S nämnde i sin intervju. S berättar att hans/hennes arbetsuppgifter 

inte får vara för enkla, dvs. sådana som denna anser att vem som helst kan göra. S vill att 

han/hon ska behöva tänka till och få chansen att använda sin kunskap, vilket leder till 

arbetsmotivation.  

 

Herzberg i Hedegaard Hein (2012) nämner ”själva arbetet” som en motivationsfaktor där han 

menar att arbeten som är för lätta eller för svåra kan vara demotiverande för en anställd. Om den 

anställda anser att en arbetsuppgift är för lätt blir den lätt tråkig i längden. Motsvarande kan en 

för svår arbetsuppgift leda till att arbetsmotivationen sjunker då en anställd känner att denna är 
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omöjlig att utföra. S nämner även att denna kan känna stor motivation att hjälpa de mindre 

sågverken, vilka ofta har problem med lönsamheten, då han/hon känner ett känslomässigt 

engagemang i att hjälpa dessa. Seligman (2012) beskriver i PERMA att människor vill arbeta 

med saker som leder till större ändamål än det som berör en själv eftersom att dessa känns 

meningsfulla och leder till välmående. När S tjänar sågverken gör denna på så sätt ett 

meningsfullt arbete som motiverar denna att arbeta extra hårt för att hjälpa dessa.  

 

G känner arbetsmotivation när han/hon utför arbetsuppgifter som ger avtryck i företaget, hos de 

anställda, och gentemot leverantörerna. Arbetsuppgifter som stimulerar detta är, för G, 

meningsfullt arbete och kan relateras till Herzbergs tvåfaktorteori (Hedegaard Hein, 2012) då 

”bekräftelse” kan leda till att en anställd känner arbetsmotivation. Erkännande och acceptans är 

två av de punkter som återfinns i tvåfaktorteorin och det är just dessa som kan relateras till G. 

Genom att G utför arbetsuppgifter som i andras ögon ger avtryck får han/hon erkännande och 

acceptans från dessa, vilket enligt Herzberg leder till en ökad arbetsmotivation (Hedegaard Hein, 

2012). 

 

T – akademiker – vill göra ett bra servicearbete för de han/hon arbetar mot både på och utanför 

företaget. Han/hon trivs när han/hon får jobba mot dem som ”arbetar i verkligheten” och 

tillsammans hitta lösningar på problem samt bygga relationer med dessa. För T är relationen som 

skapades med de iblandade parterna i arbetet viktigare än att problemet löstes på bästa möjliga 

sätt då denna kan leda till ett fortsatt gott samarbete. T nämner ofta saker, i sin intervju, som är 

relaterade till Herzbergs hygienfaktor ”interpersonella relationer” (Hedegaard Hein, 2012) och 

punkt tre i Angelöws (2006) teori om arbetsglädje. Båda teorierna handlar om att skapa en bra 

relation med både anställda och kunder. Genom goda relationer menar Angelöw (2006) att en 

anställd känner en större arbetsglädje, vilket resulterar i en ökad arbetsmotivation. När T får 

arbeta med att skapa goda relationer och en bra servicefunktion för sina kollegor känner han/hon 

att arbetet är meningsfullt, vilket på många sätt leder till en hög arbetsmotivation. 

 

Slutsats – Meningsfullhet 

När akademikerna – G, S, och T – pratar om sitt arbete och vad som motiverar dem i detta 

nämner de att arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla snarare än intressanta. Det må hända att 
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deras arbetsuppgifter även är intressanta, men vad som framkommer tydligt är att det ska vara 

just meningsfulla, vilket för dem innebär olika saker. Meningsfullt arbete för G innebär 

arbetsuppgifter som ger avtryck i företaget, hos de anställda, och gentemot leverantörerna, 

medan det för S handlar om att göra ett bra servicearbete och skapa goda relationer. För S är 

arbetsuppgifterna meningsfulla om denna får tänka till och använda sin fulla potential. Samtliga 

akademiker nämner att meningsfullt arbete leder till motivation i arbetet, men däremot är det 

inga icke akademiker som nämner samma sak. ”Meningsfullhet” placeras därför i kolumnen 

”Akademiker” i figur 4.4.  

Faktorer som direkt leder till arbetsmotivation 
Akademiker Icke Akademiker Båda 

Meningsfullhet  Frihet 
  Målinriktat Arbete 
  Uppskattning och Feedback 

Figur 4.4 – ”faktorer som direkt leder till arbetsmotivation” 

 

5.2.5 Ansvar och Karriär 

För både G och S – akademiker – är det viktigt att det finns möjligheter för både karriär och 

utökat ansvarsområde. G menar att med ansvar kommer det förväntningar, vilket triggar 

honom/henne att arbeta hårt för att kunna leva upp till dessa. Då prestationer på ansvarsområden, 

ofta, kan mätas blir det extra motiverande att arbeta hårt då ett bra utfört arbete kan leda till nya 

ansvarsområden eller karriärmöjligheter inom Södra. G:s arbetsmotivation när det gäller ansvar 

kan beskrivas genom punkt sju i Angelöws (2006) arbetsglädje och ”ansvar” i Herzbergs 

tvåfaktorteori (Hedegaard Hein, 2012). Angelöws (2006) punkt sju innebär att när en anställd får 

utföra arbetsuppgifter som är ansvarsfulla och utmanande leder det till arbetsglädje samt högre 

motivation i dessa situationer. Då G:s ansvarsområden har förväntningar på sig blir 

arbetssituationerna både utmanande och ansvarsfulla, vilket leder till en högre arbetsmotivation. 

”Ansvar” i Herzbergs tvåfaktor teori beskriver att en anställd känner tillfredsställelse då han/hon 

tillåts ta det ansvar som krävs för att utföra ett arbete utan kontroll av en chef (Hedegaard Hein, 

2012). När G lever upp till förväntningarna som är ställda på ansvarsområdet kan det leda till 

ytterligare ansvar, vilket ökar hans/hennes tillfredsställelse och arbetsmotivation. 
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För S handlar det mer om att få arbeta mer självständighet och få utföra arbetet på det sätt som 

han/hon anser vara det bästa. Som vi nämnde ovan känner S en större kreativitet och motivation 

när chefen inte lägger sig i och styr hans/hennes arbete. Därmed förklarar ”ansvar” i Herzbergs 

tvåfaktorteori (Hedegaard Hein, 2012) även en del av S arbetsmotivation när det kommer till 

ansvar. Det eftersom att arbetsmotivationen ökar när den anställda blir tilldelad större ansvar 

samt när denna får arbeta utan övervakning och kontroll. S är även inne på punkt sju i Angelöws 

(2006) arbetsglädje där han menar att om den anställda kan vara med och påverka samt vara 

delaktig och ha kontroll över sin arbetssituation ökar arbetsmotivationen. För S arbetsmotivation 

är det viktigt att få ansvara och ha kontroll över sitt eget arbete då det leder till en ökad 

kreativitet och att han/hon får använda sin kunskap till det han/hon är bäst på. För S är ökat 

ansvar relaterat till karriär då han/hon nämner dessa i samband med varandra. S menar att 

han/hon kan arbeta hårt så länge han/hon vet att det finns utrymme för karriär och ökat 

ansvarsområde. Om det finns hinder för möjligheten till karriär menar S att chansen finns att 

han/hon kommer att byta arbetsplats för att han/hon känner sig begränsad. När S var ny på Södra 

berättar han/hon att det var svårt att ”klättra i företaget” då det fanns många anställda som hade 

varit anställda längre och på så sätt förtur på nya ansvarsområden samt karriär. Det gjorde att S 

arbetsmotivation var lägre tidigare än vad den är idag då S känner att möjligheten för ökat ansvar 

och karriär är större. 

 

På liknande sätt motiveras även G av karriär då han/hon menar att det är viktigt att företaget 

lyssnar på sina anställdas önskemål och planer inför framtiden. G och S befinner sig, enligt 

Maslows behovspyramid (Maslow & Frager 1987), i ett ”självförverkligade” stadie där de vill 

fortsätta utveckla sig själva och sin karriär i den mån att de kan hitta samt arbeta med det dessa 

är bäst på. För G och S är det då viktigt att företaget stödjer karriärmöjligheter och lyssnar till 

dessa för att de ska kunna vara motiverade i sitt arbete. 

 

Slutsats – Ansvar och Karriär 

Akademikerna – G och S – nämner att ökat ansvar och karriär är viktigt för dem när det kommer 

till arbetsmotivation. G menar att med ansvar kommer det förväntningar på utfört arbete, vilket 

sporrar denna att arbeta extra hårt. Han/hon vill leva upp till dessa förväntningar eftersom det 

kan leda till nya ansvarsområden eller framtida karriärmöjligheter. För S ökar arbetsmotivationen 
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när denna får arbeta utan övervakning och kontroll, dvs. mer ansvar leder till högre motivation. 

För S är ansvar relaterat till karriär då den senare ofta leder till den första. På så sätt sporras S 

både av ökat ansvar samt karriär. Då det endast är akademiker som berör faktorerna ”Ansvar och 

Karriär” placeras dessa under kolumnen ”Akademiker” i figur 4.5. 

Faktorer som direkt leder till arbetsmotivation 
Akademiker Icke Akademiker Båda 
Meningsfullhet  Frihet 

Ansvar och Karriär  Målinriktat Arbete 
  Uppskattning och Feedback 

Figur 4.5 – ”faktorer som direkt leder till arbetsmotivation” 

 

5.2.6 Intressanta Arbetsuppgifter 

En av Herzbergs motivationsfaktorer som presenteras i Hedegaard Hein (2012) är ”själva 

arbetet”, vilket innebär att arbetet i sig leder till arbetsmotivation. Det kan kopplas till U – icke 

akademiker – då han/hon berättar hur viktigt det är för honom/henne att arbetsuppgifter som 

denna arbetar med är tillfredställande. U finner denna tillfredsställelse när han/hon får arbeta 

med en, för honom/henne, intressant arbetsuppgift och menar att han/hon i de lägena får mycket 

gjort. Att arbeta med administrativa arbetsuppgifter ser inte U som att få så mycket uträttat utan 

ses istället som ett måste. U känner en hög arbetsmotivation då han/hon får planera samt utföra 

ett arbete helt själv då han/hon menar att det blir enhetligt och ”perfekt.” Att lösa svåra problem 

som U tampats med under en längre tid finner han/hon intressant och leder därmed till ökad 

arbetsmotivation. Skulle U däremot arbeta administrativt under en hel dag skulle tillfredställelsen 

och därmed arbetsmotivationen vara låg. I Hedegaard Hein (2012) nämns inte intressanta 

arbetsuppgifter som en del av faktorn ”själva arbetet”, men däremot är det ett exempel som 

framkommit utifrån Herzbergs studie.  

 

Slutsats – Intressanta Arbetsuppgifter 

U – icke akademiker – motiveras av, för denna, intressanta arbetsuppgifter, vilket i stora drag 

innebär att han/hon föredrar fysiska arbeten framför administrativa. Denna kategori bör inte 

blandas ihop med akademikernas meningsfullhet då de inte har samma innebörd. Det eftersom 

det för akademikerna var viktigt att arbeta med något som för dem kändes meningsfullt, medan 
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U är motiverad av att arbeta med uppgifter som, oberoende av meningsfullheten, är intressanta. 

”Intressanta Arbetsuppgifter” tilldelas därmed kolumnen ”Icke Akademiker” i figur 4.6. 

Faktorer som direkt leder till arbetsmotivation 
Akademiker Icke Akademiker Båda 
Meningsfullhet Intressanta Arbetsuppgifter Frihet 

Ansvar och Karriär  Målinriktat Arbete 
  Uppskattning och Feedback 

Figur 4.6 – ”faktorer som direkt leder till arbetsmotivation” 

 

5.2.7 Lön och Förmåner 

Person F – icke akademiker – nämner lön som en motivationsfaktor då den kan få honom/henne 

att utföra ett bättre arbete då denna vill ”göra skäl för den.” Motsvarande menar T – akademiker 

– att en ökning av lönen förmodligen skulle göra skillnad på arbetsmotivationen de första 

dagarna, men att den snabbt kommer att glömmas av och därmed även arbetsmotivationen. 

Lindblom (1996) säger att lön är en yttre motivationsfaktor som företaget använder sig av för att 

få motiverad personal. F menar även att förmåner som personalfiranden och provisioner är 

motiverande då dessa bidrar till en positiv känsla för Södra. Det leder till att F vill arbeta extra 

hårt för att ge tillbaka till sin arbetsgivare. De yttre motivationsfaktorerna menar Söderfjell 

(2012) är enkla åtgärder för företaget att använda sig av i syfte att åstadkomma en mer motiverad 

personal. Slutligen återfinns också ”lön” som en hygienfaktor i Herzbergs tvåfaktorteori och 

innebär att den minskar missnöje i arbetet (Hedegaard Hein, 2012). 

 

Slutsats – Lön och Förmåner 

F – icke akademiker – anser att lön och förmåner är motiverande i dennas arbete då det skapar en 

känsla av att vilja ”göra skäl för den” samt att ge tillbaka till sin arbetsgivare. T – akademiker – 

menar däremot att en ökning av lönen snabbt skulle glömmas bort och därmed inte påverka 

arbetsmotivationen över en längre period. ”Lön och Förmåner” tillskrivs därmed kolumnen ”Icke 

Akademiker” i figur 4.7. 

Faktorer som direkt leder till arbetsmotivation 
Akademiker Icke Akademiker Båda 
Meningsfullhet Intressanta Arbetsuppgifter Frihet 

Ansvar och Karriär Lön och Förmåner Målinriktat Arbete 
  Uppskattning och Feedback 

Figur 4.7 – ”faktorer som direkt leder till arbetsmotivation” 
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5.2.8 Att få idéer hörda 

F – icke akademiker - berättade i sin intervju att företaget har en idéverkstad där nyanställda kan 

lämna idéer och ge förslag på lösningar. Detta är något F uppfattar som positivt för 

arbetsmotivationen då han/hon känner sig delaktig. Angelöw (2006) menar att chans till att 

påverka företagens beslut och delaktighet är viktigt för att känna arbetsglädje. Femte antagandet 

för Teori Y (McGregor, 1966) säger att människan är fantasifull, nyfiken och kreativ. Detta är 

något vi kan se att företaget tar fasta på då de väljer att ta hjälp av de anställdas tankar och idéer 

när det kommer till företaget och dess utveckling.  

 

Slutsats – Att få idéer hörda 

F nämner en idéverkstad där de anställda på Södra kan få sina idéer hörda och vilken F nämnde 

som väldigt viktig i sin intervju då han/hon känner en delaktighet i förbättringsprocesser. Då ”Att 

få idéer hörda” nämns av F – icke akademiker – placeras denna under kolumnen ”Icke 

Akademiker” i figur 4.8. 

Faktorer som direkt leder till arbetsmotivation 
Akademiker Icke Akademiker Båda 
Meningsfullhet Intressanta Arbetsuppgifter Frihet 

Ansvar och Karriär Lön och Förmåner Målinriktat Arbete 
 Att få idéer hörda  Uppskattning och Feedback 

Figur 4.8 – ”faktorer som direkt leder till arbetsmotivation” 

 

 

5.2.9 Slutsats – Faktorer som direkt leder till arbetsmotivation 

Figur 4.8 visar en sammanställning av de faktorer som akademiker samt icke akademiker har 

nämnt som faktorer som leder direkt till arbetsmotivation. ”Meningsfullhet” och ”Ansvar och 

Karriär” nämndes endast av akademiker som faktorer för motivation och är därför placerade 

under denna kolumn. Motsvarande placerades ”Intressanta Arbetsuppgifter”, ”Lön och 

Förmåner”, och ”Att få idéer hörda” under ”Icke Akademiker” då dessa endast nämndes av 

denna kategori. Under kolumnen ”Båda” finner vi ”Frihet”, ”Målinriktat Arbete”, och 

”Uppskattning och Feedback” vilka inte bara nämndes utav båda kategorierna, utan även av flest 

respondenter totalt sett. 
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6. Slutsatser 
 

Vad finns det för skillnader och likheter mellan unga vuxna som är akademiskt utbildade och 

unga vuxna som inte är akademiskt utbildade när det kommer till vad som motiverar dem att 

utföra ett så bra arbete som möjligt? 

 

Utifrån vår forskningsfråga, se ovan, har vi, genom intervjuer med respondenter som uppfyller 

kraven för utbildningsnivå och ålder i enlighet med vår studie, kommit fram till faktorer som 

leder till arbetsmotivation för de olika grupperna. Dessa faktorer är presenterade i en figur med 

tre kolumner – ”Akademiker”, ”Icke Akademiker”, och ”Båda”. De faktorer som leder till 

arbetsmotivation och placerades i de två förstnämnda kolumnerna är det vi kallar för skillnader i 

arbetsmotivation mellan grupperna, dvs. det är de faktorer som antingen den ena eller den andra 

gruppen nämnde. Akademikerna anser att ”Meningsfullhet” och ”Ansvar och Karriär är två 

faktorer som generar arbetsmotivation för dem. Motsatsvis anser icke akademikerna att 

”Intressanta Arbetsuppgifter”, ”Lön och Förmåner”, och ”Att få idéer hörda” triggar dessa till 

arbetsmotivation. 

Faktorer som direkt leder till arbetsmotivation 
Skillnader Likheter 

Akademiker Icke Akademiker Båda 
Meningsfullhet Intressanta Arbetsuppgifter Frihet 

Ansvar och Karriär Lön och Förmåner  Målinriktat Arbete 
  Att få idéer hörda  Uppskattning och Feedback 

Figur 5 – ”faktorer som direkt ledet till arbetsmotivation” 

 

De faktorer som placerades i ”Båda” är det som både akademiker och icke akademiker 

gemensamt anser leder till arbetsmotivation. På så sätt blir kolumnen ”Båda” svaret på likheterna 

i vad som motiverar de två grupperna att utföra ett så bra arbete som möjligt. ”Frihet”, 

”Målinriktat Arbete”, och ”Uppskattning och Feedback” är de faktorer som grupperna har 

gemensamt när det kommer till generering av arbetsmotivation. Även om grupperna nämnde att 

samma faktorer motiverade dem i arbetet företog sig dessa, som ovan nämnt, på olika sätt.  

 

Tidigare forskning visar att akademiker mellan åldrarna 27 och 30 år värderade intressanta 

arbetsuppgifter, befordringsmöjligheter och delaktighet i beslutsfattande (Gulevski & 



77 

 

Talevskska, 2009). Enligt vår studie värderar inte akademiker i åldrarna 25 till 34 år intressanta 

arbetsuppgifter, utan snarare meningsfulla arbetsuppgifter då bl.a. en av akademikerna nämnde 

att de kan utföra mindre intressanta arbetsuppgifter så länge det finns ett syfte med dem. 

Befordringsmöjligheter kan liknas vid faktorn ”karriär och ansvar” och på så sätt styrker vi 

tidigare forskning angående den. Delaktighet i beslutsfattande nämner inte akademikerna, men 

däremot vill de ha större ansvarsområden där de får ta egna beslut. Dock hävdar akademikerna 

att chefen måste finnas där och skapa goda förutsättningar för att det ska kännas genomförbart. 

Till den tidigare forskningen adderar vi därmed ”Meningsfullhet”, ”Karriär och Ansvar”, 

”Frihet”, ”Målinriktat Arbete”, ”Uppskattning och Feedback” som faktorer akademiker 

motiveras av för att göra ett så bra arbete som möjligt. Vi hittade ingen tidigare forskning 

angående icke akademiker och faktorer som leder dem till arbetsmotivation. Därmed tillskriver 

vi samtliga faktorer vi fann – ”Intressanta Arbetsuppgifter”, ”Lön och Förmåner”, ”Att få idéer 

hörda”, ”Frihet”, ”Målinriktat Arbete”, ”Uppskattning och Feedback” till den tidigare 

forskningen. 

 

Utöver vår forskningsfråga hittade vi faktorer som ger goda förutsättningar för att de anställda 

ska kunna ta till sig och känna arbetsmotivation. Om dessa faktorer inte är uppfyllda, kommer 

det bli svårt för de anställda att bli motiverade av de faktorer som direkt leder till 

arbetsmotivation. Även om vi vet att dessa faktorer inte svarar på vår forskningsfråga, anser vi 

dem relevanta då en förståelse för och användandet av dessa innebär att de anställda ökar 

mottagligheten för de faktorer som direkt leder till arbetsmotivation. Faktorerna som leder till 

goda förutsättningar för att känna arbetsmotivation kan liknas vid Herzbergs hygienfaktorer då 

dessa eliminerar missnöje på arbetsplatsen utan att skapa arbetsmotivation i sig (Hedegaard 

Hein, 2012). Herzberg nämner bland annat ledningen, lön, interpersonella relationer, privata 

faktorer, och arbetsförhållanden som hygienfaktorer. Liknande fann vi att akademiker och icke 

akademiker anser att ”Chefen”, ”Arbetskollegorna”, och ”Privatlivet” ger goda förutsättningar 

för arbetsmotivation. Dessa kan då liknas vid vad Herzberg menar med ledningen, 

interpersonella relationer och privata faktorer. Icke akademiker nämnde även ”Ordning och 

Reda” som en förutsättning för arbetsmotivation, vilket kan relateras till Herzbergs 

arbetsförhållanden. 
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Goda förutsättningar för arbetsmotivation 
Akademiker Icke Akademiker Båda 

  Ordning och Reda Chefen 
    Arbetskollegorna 
    Privatlivet 

Figur 7 – ”goda förutsättningar för arbetsmotivation” 

 

Tidigare forskning på det här området finner vi bland annat i Theanderssons (2000) studie som 

handlar om vilka faktorer icke akademiker och akademiker prioriterar när det kommer till att 

påbörja en anställning, avsluta en anställning och för att dessa ska känna sig tillfredsställda i sitt 

arbete. I studien framkom det att icke akademiskt utbildade prioriterade faktorer som ”lön”, 

”anställningstrygghet” och ”kamratskap”. när det kommer till icke akademikerna i vår studie 

värderar dem ”Chefen”, ”Arbetskollegorna”, ”Privatlivet”, och ”Ordning och Reda”. På så sätt är 

det endast ”Arbetskollegorna” och kamratskap som återfinns i båda studierna vid en jämförelse. 

Akademiskt utbildade prioriterar ”avancemangsmöjligheter” samt ”arbetets art och innehåll”, 

enligt Theandersson (2000), då de väljer arbetsplats. Dessa benämns som motivationsfaktorer i 

vår studie och på så sätt adderas ”Chefen”, ”Arbetskollegorna”, och ”Privatlivet” som faktorer 

som leder till goda förutsättningar för arbetsmotivation för akademiker.  
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7. Vidare forskning 
Då vi valt att studera arbetsmotivation utifrån aspekterna utbildningsnivå och ålder anser vi att 

det skulle vara intressant att studera andra demografiska aspekter så som kön. Det eftersom att 

tidigare studier, och kanske de mest kända, utfördes under en tid då kvinnor var mer sällsynta på 

arbetsplatsen än idag, vilket innebär att det framförallt var mäns motivationsfaktorer som 

studerades. Då våra tidigare erfarenheter visat att motivationsfaktorer ofta är förutbestämda och 

sällan individanpassade finns det en risk för att dessa är utformade och framförallt anpassade till 

män. Det blir därför intressant att studera om det föreligger några skillnader i vad som motiverar 

män respektive kvinnor till att utföra ett så bra arbete som möjligt samt att jämföra om dessa, 

eventuella, skillnader i motivationsfaktorer är representerade på arbetsplatser. 

 

Vissa av de arbetsmotivationsfaktorer vi har kommit fram till i vår studie ter sig lite annorlunda 

än vad Herzberg kom fram till i sin, mer djupgående, studie på 50/60-talet. Även om vi inte kan 

generalisera vårt resultat till populationen kan vi ändå nämna att vi fann andra faktorer till 

arbetsmotivation som går utanför Herzbergs tvåfaktorteori. Däribland meningsfullt arbete och att 

få sina idéer hörda, vilket innebär att framtida forskning borde utforma en omfattande studie, 

liknande Herzbergs, för att eventuellt uppdatera tvåfaktorteorin. Då tvåfaktorteorin är relativt 

gammal kan det varas så att en uppdatering behöver göras då de yrkesroller och arbetare som 

fanns på 50/60-talet inte avspeglar hur det ser ut i dagens samhälle.  

 

I vår studie fann vi att det inte endast är viktigt att ta reda på vad det är som motiverar de 

anställda till att utföra ett så bra arbete som möjligt då faktorer som ger goda förutsättningar för 

att kunna känna arbetsmotivation måste vara tillfredsställda. Därför kan det vara intressant att 

forskare vidare och djupare studera vad förutsättningar för arbetsmotivation innebär. Är det så att 

företag använder sig av rätt motivationsfaktorer men att de anställda inte är mottagliga för dessa 

då förutsättningarna för att kunna känna arbetsmotivation inte är tillfredsställda? Finns det fler 

faktorer som skapar goda förutsättningar för att kunna känna arbetsmotivation än de vi fann? 

Vidare skulle en studie byggd på vår vara intressant då forskaren skulle kunna intervjua och 

undersöka vad som motiverar anställda vitt spridda över Södrakoncernens alla olika arbetsplatser 

baserade på olika demografiska faktorer. 
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8. Reflektion över det egna arbetet 

Vad vi i efterhand önskat sett annorlunda ut var variationen i respondenternas yrke. Då vi valde 

att använda oss av ett bekvämlighetsurval visste vi att vi inte skulle kunna styra över de 

intervjupersoner som vi blev tilldelade. Vi tror dock att bekvämlighetsurval var den utvalsmetod 

som passade bäst i vår studie, men vi kunde önska att vi varit tydligare i vår kommunikation med 

de som valde ut respondenterna i avseendet att få en större variation mellan deras positioner. Hur 

detta har påverkat vår studie är svårt att säga, men då flera av respondenterna besitter tjänster där 

friheten i arbetet var stor skulle det varit intressant att studera anställda som innehar mindre 

frihet för att se hur det påverkar arbetsmotivationen.  

 

Vad vi också kunde gjort annorlunda är att istället för en provintervju haft flera. Då vi aldrig 

tidigare genomfört en intervju kunde flera provintervjuer ha eliminerat vissa av de 

misstolkningar som uppstod i intervjuerna. Vissa av intervjupersonerna tolkade initialt att vår 

studie handlade om vad som motiverar dem att gå till jobbet och andra vad som tillfredsställer 

dem i arbetet. Vi tror dock inte att dessa feltolkningar har skapat några större problem i vår 

undersökning då vi förtydligade för dem vad det var vi faktiskt undersökte under intervjuns 

gång.  

 

Vi är medvetna om att det finns en viss avsaknad av teori baserad på vetenskapliga artiklar, detta 

är dock inte en slump utan ett faktum då studier kring arbetsmotivation baserade på 

demografiska aspekter, i stort sett, är obefintliga. Den litteratur vi använt oss av är i många fall 

hämtad ur klassiska och välkända litterära verk. Vi har även använt oss av ursprungskällor i 

många fall, vilket gör att vi, trots viss avsaknad av akademiska artiklar, är nöjda med den 

referenslista som återges i arbetets slut.  

 

Med de förutsättningar vi gick in i studien med - aldrig skrivit ett arbete av detta omfång, inte 

heller utfört en djupintervju samt haft snäv tidsbegränsning - är vi sammanfattningsvis nöjda 

med det arbete vi presenterar. Vi är även nöjda med vår arbetsmetod då vi anser oss ha haft en 

jämn arbetsbörda under vårens gång.  
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