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Den tidigare forskning som framställs i studien kretsar främst kring 

organisationer och deras uppgift att motivera de anställda och av 

denna anledning betraktar studien fältet ur ett medarbetarperspektiv. 

Problemformuleringen i denna studie reser frågan om vad den 

enskilde anser vara bidragande till dennes motivation till att utvecklas 

och prestera i arbetet. Semistrukturerade intervjuer utifrån en 

intervjuguide används som undersökningsinstrument. 

Intervjumaterialet genererar ett resultat som visar att 

motivationsfaktorer som trivsel, ledarskap, belöning och 

kompetensutveckling är centrala när det handlar om att motivera de 

anställda i arbetet. Resultatet diskuteras i ljuset av tidigare forskning. 

Studiens slutsats är att samtliga faktorer tillsammans utgör 

förutsättningarna för att den enskilde ska vilja utvecklas och prestera 

i arbetet. Ledarskapet visar sig vara av särskild betydelse för att 

motivera medarbetare till att utveckla sin kompetens, då ledare har 

makten att utdela uppgifter som tillåter individen att ta ansvar och 

vara självständig.  

  



 



 

Innehållsförteckning 

INTRODUKTION .......................................................................................................... 1 

BAKGRUND .................................................................................................................... 1 

Tidigare forskning .................................................................................................... 2 
Teoretisk referensram ............................................................................................... 6 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING .............................................................................. 8 
Syfte .......................................................................................................................... 8 
Problemformulering ................................................................................................. 8 

METOD ........................................................................................................................... 9 

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER ........................................................................... 9 
ETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................................ 9 

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE ............................................................................... 10 
Urval ....................................................................................................................... 11 
Instrument ............................................................................................................... 11 
Insamling och transkribering ................................................................................. 12 

Kvalitativ dataanalys .............................................................................................. 12 

RESULTAT ................................................................................................................... 13 

PERSONLIGA RELATIONER ........................................................................................... 13 

DELAKTIGHET ............................................................................................................. 13 
ARBETSMILJÖN ............................................................................................................ 14 
ARBETETS KARAKTÄR OCH UPPLÄGG .......................................................................... 14 

ORGANISATIONSKULTUR ............................................................................................. 15 
LEDARSKAP ................................................................................................................. 16 

LÖN SOM MOTIVATIONSFAKTOR .................................................................................. 18 
BELÖNING ................................................................................................................... 18 
KOMPETENSUTVECKLING ............................................................................................ 19 

ANALYS OCH DISKUSSION .................................................................................... 21 

METODDISKUSSION ..................................................................................................... 21 
RESULTATDISKUSSION ................................................................................................. 21 

Relationer och arbetsmiljö ..................................................................................... 21 
Självständighet och ansvarstagande ...................................................................... 22 

Ledarskap ............................................................................................................... 22 
Belöning som motivationsfaktor ............................................................................. 23 
Kompetensutveckling .............................................................................................. 24 

SLUTSATSER OCH VIDARE FORSKNING ......................................................................... 26 

REFERENSER ............................................................................................................. 28 

SÖKMATRIS .................................................................................................................. I 

MISSIV ........................................................................................................................... II 

INTERVJUGUIDE ...................................................................................................... III 



 

1 

INTRODUKTION 
Vem av oss har inte någon gång känt sig omotiverad på jobbet? Många dagar infinner sig 

känslan av lathet och motivationen till att arbeta försvinner. Självklart är detta något som 

händer oss alla emellanåt, men ur ett långsiktigt perspektiv är detta inte till fördel för 

någon part om det inträffar för ofta. Jacobsen och Thorsvik (2008) hävdar att de anställda 

är organisationens viktigaste resurs vilket är en anledning till att ta tillvara på mänskliga 

tillgångar och kompetenser. Dock kvarstår frågan: hur kan detta uppnås? Vad är det som 

påverkar de anställda till att ständigt, eller åtminstone för det mesta, vara motiverade till 

att göra sitt bästa och prestera i arbetet? Hur betraktar individer sin kompetens och 

utvecklingen av den för att förbättra prestationer? 

 

“Femton tips för att hålla dina anställda motiverade” (Matuson, n.d.) är rubriker som 

förekommer på nätet och i tidningar och trots att motivation är ett så pass stort ämne 

vänder sig media oftast till ledare och chefer. Dessa guider talar ofta om att chefen bör 

bjuda de anställda på lunch och konsertbiljetter, att det bör finnas möjlighet till flextid 

och de berör olika typer av förmåner som chefen bör tillhandahålla (Matuson, n.d.). Vi 

anser att media och forskningen i större utsträckning bör vända sig till medarbetare för 

att även väcka deras intresse. I slutändan är det trots allt medarbetarna, de enskilda 

människorna som utgör en del av verksamheten, som ska bli motiverade till att utvecklas 

och prestera och bör då inte angreppssättet utgå ifrån individens mening? 

 

Syftet med denna studie är således att öka förståelsen för de anställdas motivation genom 

att undersöka vad den enskilde upplever som motiverande vid utveckling av kompetens 

och prestation. Förhoppningsvis bidrar vår undersökning till forskningen med ytterligare 

ett medarbetarperspektiv vilket vi anser behöver uppmärksammas inom fältet. 

 

 

Bakgrund 

De senaste tio åren har forskningen försökt ta reda på hur organisationer kan gå tillväga 

för att motivera de anställda till att prestera i verksamheten (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarar att någon självklar lösning på problemet ännu 

inte har påträffats men redogör för de omständigheter som är typiska för de olika 

studierna.  

 

1. Ledningen bör ge upp kontroll och makt genom att decentralisera beslutsmakten. 

Organisationen bör tillåta de anställda att delta i olika beslutsprocesser och även 

flitigt använda självstyrande grupper. 

2. Individens arbetsuppgifter bör anpassas till dennes önskemål och kompetens och 

när kompetensen saknas ska upplärning och träning fungera som kompensation.  

3. Trygghet och avancemangsmöjligheter i arbetet är viktiga faktorer och flexibla 

arbetstider gör det möjligt för individen att anpassa arbetet till privatlivet. 

4. Användande av belöningar som är individanpassade och som tar hänsyn till den 

enskildes önskemål och livssituation. Olika typer av belöningssystem bör 

användas samtidigt.  
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5. Upprepad och tydlig information om organisationens mål bör förekomma, vilken 

följs av en rapportering om var man befinner sig i relation till dessa mål.  

 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 288). 

 

Motivationsforskningen vad gäller arbetsliv har under lång tid präglats av en icke-

teoretisk och monetär framförhållning med stort fokus på ekonomiska kompensationer så 

som lön. Det är på senare tid som begrepp som attityd, självbestämmande, 

ansvarstagande, uppgiftsvariation, feedback och erkännande har uppmärksammats 

(Latham & Ernst, 2006), och idag prioriteras mänskliga resurser före fysiskt kapital 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Teorier säger att satsningar på dessa kompetenser blir 

nödvändiga för att organisationen ska hålla jämna steg med den ständiga 

arbetslivsutvecklingen som ställer nya krav på medarbetare. Av denna anledning är det 

nu, mer än någonsin, riktigt att betrakta individerna som organisationens viktigaste 

tillgång (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

 

Tidigare forskning 

Artikelsökning 
Efter valet av kunskapsobjekt påbörjades sökningen av vetenskapliga verk såsom artiklar 

och avhandlingar för att skapa en grund och öka förståelsen för fältet ytterligare. De 

databaser som användes flitigast var OneSearch, Academic Search Elite och ERIC, vilka 

fanns tillgängliga genom Linnéuniversitetets studentportal och ämnesguider. 

“Employee”, “work”, “motivation” och “skill” var några av de sökord som bidrog till 

forskningsinsamlingen och vissa justeringar genomfördes för att uppnå bästa 

sökningsresultat. Fullständiga sökningar, inklusive sökord och diverse avgränsningar, 

dokumenterades i en sökmatris parallellt med det pågående arbetet (se bilaga I).  

 

Utifrån sökresultaten valdes sju vetenskapliga artiklar ut vilka sedan sammanfattades 

under avsnittet “Tidigare forskning”. Samtliga verk har publicerats på engelska och 

sammanfattningsprocessen innebar därför först en översättning av de mest centrala 

delarna, för att senare finna teman bland de olika studierna. Dessa teman komponerades 

därefter i form av de underrubriker som följer i detta avsnitt. 

 
Personliga relationer och utvecklingsmöjligheter 
Damij, Levnajic, Rejec Skrt och Suklan (2015) konstaterar att enstaka 

motivationsfaktorer är svåra att notera, likaså enskilda motivationshämmare, och de 

framställs därför i olika sammanställningar av faktorer. Dessa faktorer avser oftast, dock 

inte enbart, personliga och mellanmänskliga dimensioner av en arbetsplats. Damij et. al. 

(2015) finner att goda relationer till kollegor och överordnade samt möjligheter till 

personlig utveckling utgör grunden för de optimala arbetsvillkoren. Studien visar även att 

det finns en stark vilja bland deltagarna att arbeta i en välorganiserad verksamhet (Damij 

et. al., 2015). 

 

Individuella egenskaper och ekonomiska kompensationer 
Grundläggande egenskaper såsom kön, ålder, utbildningsnivå och total anställningstid 

inom ett och samma företag har tämligen liten effekt på anställdas motivation, enligt 
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Rebrov (2012), och studien finner heller inget samband mellan total anställningstid på ett 

och samma företag och de anställdas motivation.  

 

Rebrov (2012) konstaterar att lägre lön kan bidra till större missnöje av den materiella 

kompensationen. Studien upptäcker även att yngre och mindre erfarna arbetstagare 

karakteriseras av motivet att tjäna pengar. Detta kan sannolikt beror på att dessa personer 

ännu inte har funnit sin plats i sin yrkesutövning, eller att de i verkligheten strävar efter 

en professionell utbildning och under mellantiden utövar slumpmässiga arbeten (Rebrov, 

2012). 

 

Studien visar att lönen inte påverkar de anställdas bidragande inställning. Det är av stor 

betydelse att individens arbete präglas av en rättvis grad av ansvar och självständighet 

(Rebrov, 2012). I miljöer som inte tillåter ansvar konstaterar Rebrov (2012) att det istället 

skapas en kompensation i form av ett mer intensivt motiv att tjäna pengar. 

 

Ledare och motivation 
Bassous (2015) talar om intern motivation som förknippas med arbetstillfredsställelse, 

som i sin tur relaterar till målsättning, prestationer och värderingar. Författaren beskriver 

även extern motivation som anknyter till principer om arbetsmiljö, processer och 

säkerhet. Om de externa faktorerna behandlas effektivt kan de eventuellt förstärka de 

interna faktorerna (Bassous, 2015). 

 

Bassous (2015) upptäckter tyder på att ju yngre arbetstagare, desto större betydelse har 

de monetära incitamenten, såsom lön, för motivationen. Författaren menar således att 

dessa incitament samtidigt förlorar sitt inflytande parallellt med individernas stigande 

anställningstid. Även ledarskapet visar sig ha en stor betydelse bland yngre arbetstagare, 

och ledarskapet värderas särskilt i organisationer där ekonomiska belöningar inte 

uppskattas (Bassous, 2015). 

 

För att de anställda ska utveckla sina prestationer krävs det att de har ett arbete med 

utmanande och krävande uppgifter och att de får ta del av feedback och bekräftelse 

(Bassous, 2015). Bassous (2015) menar således att även sådana icke-monetära incitament 

bör tillämpas, det vill säga feedback, personalutveckling samt stöd och uppmuntran, och 

tillägger att detta ansvar bör tilldelas ledaren. 

 

Olika typer av belöningar 
De Gieter och Hofmans (2015) menar att det råder individuella skillnader gällande 

upplevelsen av ekonomiska, materiella och psykologiska belöningar och författarna 

förklarar att dessa påverkar organisationens uppgiftsprestation. Författarna hävdar att 

tillfredsställelse av enbart ekonomiska belöningar påverkar uppgiftsprestationen negativt, 

vilket tyder på att ju mer tillfreds arbetstagare är med de ekonomiska belöningarna, desto 

sämre prestation, och tvärtom. Organisationer bör därför försäkra sig om att de anställda 

inte är missnöjda med de ekonomiska belöningarna, men samtidigt bör de inte rikta allt 

fokus mot denna belöningsform eftersom den inte självständigt kan förbättra prestationer 

(De Gieter & Hofmans, 2015).  

 

Förutom ekonomiska belöningar bör även psykologiska belöningar tillämpas (De Gieter 

& Hofmans, 2015). De Gieter och Hofmans (2015) föreslår att organisationer strävar efter 
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en arbetsplats som främjar självständighet och variation i uppgifter för att tillfredsställa 

de anställdas grundläggande psykologiska behov, såsom autonomi. Författarna menar att 

detta i sin tur skapar en miljö som stimulerar en intern motivation och, sedermera, 

prestation. De Gieter och Hofmans (2015) förespråkar dessutom ett individuellt 

förhållningssätt eftersom de anser att det är orimligt att anta att alla belöningsformer har 

samma inverkan hos samtliga anställda.  

 

Ledare och belöningar 
Kovach (1980) förklarar att snabbt utvecklad teknologi, utdöende traditioner och medias 

inflytande är några av de faktorer som tillsammans bidrar till förändring och utveckling 

av de anställdas attityder, önskemål och motivation och som därmed arbetar emot 

företagsledningen. Kovach (1980) hävdar att en ledare inte kan motivera människor, då 

detta enbart är den enskildes uppgift, men att det är möjligt att skapa ett arbetsklimat som 

de flesta anställda upplever som personligt berikande. 

 

Enligt Kovach (1980) kan företagsledare ibland ha en tendens att följa sina invanda 

föreställningar och försummar därmed möjligheter att pröva olika belöningsformer. 

Dessa ledare följer enbart de normer som är nära förenade med deras egna tankar och 

erbjuder ofta belöning eller beröm som incitament för den anställde, men som inte 

nödvändigtvis motiverar just denna individ. Vid försök till att öka motivationen bör det 

därför ligga i ledares intresse att utforska vad de anställda blir motiverade av (Kovach, 

1980). 

 

Att motivera till kompetensutveckling 
Ghee Soon och Chan (2003) menar att en individ inte nödvändigtvis blir mer benägen att 

utveckla sin kompetens på grund av att fler möjligheter, resurser, organisatoriskt och 

socialt stöd tillhandahålls. Dessa faktorer bör trots detta betraktas som delvis 

grundläggande för motivationen till kompetensutveckling då de kan vara både 

otillräckliga men samtidigt nödvändiga. Individers generella attityd gentemot 

kompetensutveckling, upplevd självförmåga gällande kompetensutveckling och upplevd 

användbarhet av kompetensutveckling framhävs i stället som centrala faktorer till att 

motivera till utveckling av kompetenser (Ghee Soon & Chan, 2003). 

 

Även i sådana sammanhang har ledaren ett ansvar eftersom denne har makten att genom 

olika tillvägagångssätt motivera medarbetaren (Ghee Soon & Chan, 2003). Ghee Soon 

och Chan (2003) förklarar att ledare kan få individen att förstå att utvecklingen kan 

medföra positiva konsekvenser genom att till exempel använda ett lämpligt tonfall.  

 

Betydelsen av ledarskapet framhävs även av Johnson och Beehr (2014) som skriver att 

ledare kan uppmärksamma fördelarna med kompetensutveckling och på så vis påverka 

även de som inte är positivt inställda till utbildning. Johnson och Beehr (2014) anser det 

vara viktigt att även poängtera att kompetensutveckling kan förekomma på många olika 

vis, till exempel med en instruktör i ett klassrum, i form av workshops eller praktiskt 

lärande. Författarna menar att utbildning inte är begränsad och därmed kan attrahera 

individer som vanligtvis saknar intresse för utbildningsaktiviteter. 
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Sammanfattning av tidigare forskning 
Personliga relationer, ledarskap och belöningar utgör det huvudsakliga innehållet i de 

presenterade artiklarna. Forskningen konstaterar att en arbetsplats bör främja 

medarbetarnas personliga utveckling (Damij et. al., 2015) och att självständighet och 

ansvarstagande är betydelsefulla inslag i arbetet (Rebrov, 2012). När detta saknas blir 

individen istället mer fokuserad på att tjäna pengar snarare än att prestera och göra bra 

ifrån sig (Rebrov, 2012). Motivet att tjäna pengar framställs även som utmärkande bland 

yngre och mindre erfarna medarbetare, samtidigt som det konstateras att lönen förlorar 

värdet då anställningstiden stiger (Bassous, 2015). 

 

Lönen inkluderas i de monetära incitamenten, det vill säga penningrelaterade drivkrafter, 

och är ett återkommande tema i forskningen. Organisationer bör se till att de anställda 

inte är missnöjda med de ekonomiska belöningarna, samtidigt som tillfredsställelsen av 

enbart lönen inte direkt bidrar till fördelaktiga prestationer (De Gieter & Hofmans, 2015). 

Forskningen fastställer därmed att organisationer bör ägna tid åt andra typer av 

belöningar, såsom självständighet, variation, feedback med mera. Viktigt att notera är att 

belöningar bör tillämpas individuellt, eftersom individers upplevelse av olika 

belöningsformer kan skilja sig åt (De Gieter & Hofmans, 2015). 

 

Arbetsmiljön framstår som ytterligare en central motivationsfaktor. Att arbeta i en 

välorganiserad verksamhet uppskattas (Damij et. al., 2015) och forskningen upptäcker att 

arbetsmiljön, vilken går under den externa motivationen, möjligtvis påverkar prestationer 

positivt (Bassous, 2015). 

 

Enligt forskningen kan ledare inte direkt motivera de anställda, men de kan däremot 

försöka skapa en givande arbetsplats. För att på bästa sätt uppnå detta bör ledare 

undersöka och analysera vilka motivationsfaktorer som är aktuella för just deras 

medarbetare och på så vis främja motivationen bland dem. Även här är det viktigt med 

ett individuellt förhållningssätt eftersom olika individer värdesätter olika omständigheter 

(Kovach, 1980). 

 

Ledarskapet visar sig ha en stor betydelse bland yngre arbetstagare och även i 

organisationer där monetära incitament inte uppskattas. Den tidigare forskningen 

konstaterar att ledarskapet är en väsentlig del i medarbetarnas utveckling eftersom ledare 

har förmågan att utdela utmanande uppgifter och feedback, vilket visar sig ha en positiv 

inverkan på prestationer (Bassous, 2015). 

 

När det kommer till att motivera till kompetensutveckling visar det sig återigen att ledaren 

har makten att påverka individens inställning (Johnson & Beehr, 2014). Forskningen 

framställer olika metoder som ledare kan tillämpa för att motivera de anställda till att 

utveckla sin kompetens (Ghee Soon & Chan, 2003) till exempel genom att visa att det 

finns olika typer av utbildning som kan passa olika personer (Johnson & Beehr, 2014). 

Dessutom belyser de framtagna studierna att till exempel utbildningsmöjligheter inte 

nödvändigtvis gör att medarbetare blir mer motiverade till kompetensutveckling (Ghee 

Soon & Chan, 2003). Här bör återigen ett individuellt synsätt anammas och forskningen 

betonar att det är bland annat individens attityd gentemot och uppfattning om 

kompetensutveckling som påverkar dennes motivation till att utveckla sin kompetens 

(Ghee Soon & Chan, 2003). 
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Teoretisk referensram 

Att motivera med belöning 
Granberg (2011) förklarar att människor egentligen inte vill arbeta, att de inte vill prestera 

och att dagens organisationer därför använder sig utav så kallade “morötter”, det vill säga 

belöningar. Dessa morötter kan framträda i form av löneförhöjningar, 

utbildningserbjudanden eller helt enkelt möjlighet att åtnjuta chefens uppmärksamhet 

(Granberg, 2011). 

 

Pedagogiskt ledarskap 
En ledare som ständigt måste förhålla sig till principerna om att leda, motivera och 

utveckla kan ibland glömma bort att inte lägga sig i. Detta kan vara besvärligt för vissa 

eftersom det innebär en osäkerhet och en viss förlust av kontroll. Det betyder att ledaren 

måste lita mer på sina medarbetare och att denne [ledaren] inte är medveten om allt som 

försiggår. Granberg (2011) betonar däremot att inte lägga sig i inte betyder att man ska 

sluta bry sig. Det blir av ännu större betydelse att ledaren visar intresse för de anställda 

som de människor de faktiskt är (Granberg, 2011).  

 

Ledarskap och kompetensutveckling 
Begreppet kompetens består av tre delar, nämligen kunskap, vilja och tillfälle, där 

kunskapen utgör grunden för kompetensen. En utgångspunkt för det pedagogiska 

ledarskapet innebär att ledaren ska eliminera hinder för lärande och kompetensutveckling 

(Granberg, 2011). Detta beskriver Granberg (2011) som närmast motsatsen till att 

motivera och han hävdar att medarbetare inte behöver motiveras till att lära, utan att 

avlägsna lärandehinder är en tillräcklig åtgärd. Däremot förutsätter detta att individerna 

själva eftersträvar lösning av arbetsuppgifter och goda prestationer och därmed intar 

chefen rollen som så kallad underlättare, eller facilitator (Granberg, 2011). 

 

Granberg (2011) beskriver kompetens som en typ av förmåga och han menar att 

utveckling av denna kompetens är att eftersträva. Organisationer erbjuder medarbetare 

utbildningsmöjligheter för att de ska lära och sedan är målet att de ska applicera sin 

kompetens i arbetet. Problemet är däremot att utbildningen alltför sällan följs av 

möjligheten att använda de nya kunskaperna (Granberg, 2011). Granberg (2011) hävdar 

att det är fel att tänka efter modellen där lärandet kommer först och därefter tillfälle, och 

han menar att denna tankegång bör omstruktureras. Det vill säga att skapandet av nya 

kunskaper i verkligheten främjas av att först ge individerna större befogenhet i arbetet 

(Granberg, 2011). 

 

 

(Granberg, 2011, s. 521, figur 15:9) 
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Granberg (2011) menar att organisationer först bör delegera i större utsträckning och ge 

medarbetaren större befogenhet. Detta bidrar i sin tur till att individen tolkar uppgiften 

och lär sig och med detta blir denne redo att ta ansvar för större uppgifter (Granberg, 

2011). Enligt Granberg (2011) är huvudsaken att det finns någon som fungerar som en så 

kallad facilitator, vilket gör att en bra chef eller handledare blir en viktig förutsättning.  

 

Lärandets dimensioner 
 

 

(Illeris, 2009, s. 10, figur 1.3) 

 

Med hjälp av figuren ovan redogör Illeris (2009) för de tre dimensionerna av lärande. 

Illeris (2009) refererar till Damasio (1994) och skriver att senare forskning konstaterar att 

båda aspekter alltid är involverade i lärandeprocessen. 

 

Content (svenska: innehåll) avser vad som lärs och inkluderar kunskap och färdigheter. 

Eftersom lärandets innehåll bidrar till att öka förståelsen hos den som lär berör denna 

dimension även sådant som åsikter, attityder, värderingar, beteenden, metoder, strategier 

med mera. Incentive (svenska: incitament/motivation) försörjer individen med den 

mentala energi som är nödvändig för att lärandeprocessen ska äga rum. Denna aspekt rör 

faktorer såsom känslor, emotioner, motivation och vilja (Illeris, 2009). Illeris (2009) 

menar att figuren visar att lärandets innehåll alltid är beroende av incitamenten, till 

exempel om den som lär drivs av vilja, intresse eller tvång. På motsvarande vis är 

incitamenten även beroende av innehållet på grund av att ny information kan förändra 

villkoren för incitamenten (Illeris, 2009).  
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Interaction (svenska: interaktion/samspel) tillför de impulser som utlöser 

lärandeprocessen. Illeris (2009) refererar till Illeris (2007) som förklarar att denna aspekt 

kan handla om erfarenhet, imitation, deltagande med mera. Detta samspel är beroende av 

de två andra dimensionerna, content och incentive (Illeris, 2009). 

 

Syfte och problemformulering 

Syfte 

Den tidigare forskning som presenteras fokuserar på hur organisationer kan påverka de 

anställdas motivation och bidrar med ett överordnat perspektiv på fältet. Syftet är därför 

att studera vilka faktorer som ur ett medarbetarperspektiv påverkar individen till att vilja 

utvecklas och prestera i arbetet. 

Problemformulering 

Vilka faktorer kan, ur ett medarbetarperspektiv, bidra till den enskildes motivation att 

utveckla kompetenser och prestera i arbetet? 
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METOD 
Nedan presenteras en redogörelse av studiens metodologiska och etiska utgångspunkter 

samt förhållningssätt gällande bland annat urval, instrument och insamling.  

 

Metodologiska utgångspunkter 

Eftersom studien avser att undersöka motivation ur ett medarbetarperspektiv fästes stor 

vikt vid den enskildes upplevelse av denna företeelse, vilket gjorde den kvalitativa 

metoden relevant för undersökningen. För att få ett så realistiskt resultat som möjligt 

valdes den semistrukturerade intervjun som undersökningsmetod, vilken Bryman (2011) 

beskriver som en intervju med jämförelsevis specifika teman som forskaren ska förhålla 

sig till. Genom denna metod gavs intervjupersonerna möjligheten att berätta ingående om 

sina åsikter vilket bidrog till en ökad insyn och därmed möjlighet att besvara studiens 

problemformulering.  

 

För att samla in material genomfördes samtal med utvalda intervjupersoner som genom 

transkribering överfördes till text vilken senare bearbetades vid flera tillfällen. Detta 

tillvägagångssätt stämmer väl överens med principen om tolkning av texter, 

hermeneutiken, vilken återges av Kvale (1997). Kvale (1997) menar att hermeneutiken är 

oerhört relevant i kvalitativa studier där text som skapats utifrån muntliga samtal kräver 

tolkning. Författaren redogör för sju hermeneutiska principer, vilka bland andra består 

utav: 

 

1. en ständig växling mellan delar och helhet, vilken syftar till en, till en början, 

oklar bild av textens helhet där de enskilda delarna tolkas för att sedan återigen 

anknyta till helheten. 

2. en god gestalt, där tolkningen av enskilda intervjuer upphör då 

sammanställningen av olika tema blir rimlig och sammanhängande. 

3. kunskap om textens tema, vilket innebär att den intervjuande bör ha god inblick i 

ämnet för att kunna uppfatta skiftningar i materialet. Detta är synnerligen viktigt 

vid kvalitativa forskningsintervjuer. 

(Kvale, 1997, s. 51-52) 

 

De hermeneutiska principerna var högst aktuella för denna undersökning och utgjorde 

grunden för studiens metod och tillvägagångssätt vid formulering av intervjuresultat. 

 

Etiska utgångspunkter 

Kvale (1997) talar om intervjuetik och uppmärksammar betydelsen av informerat 

samtycke. Han menar att den intervjuande grundligt bör informera intervjupersonen om 

studiens syfte och hur intervjun kommer att gå till. I denna studie formulerades ett missiv 

med syfte att underrätta deltagarna om de villkor intervjun medförde. Samtliga 

intervjupersoner mottog denna information innan bokning och genomförande av 

intervjuerna. Kvale (1997) tillägger att ett avtal bör slutas mellan intervjupersonen och 

den intervjuande där intervjupersonen bekräftar sitt samtycke till deltagandet. Avtalet kan 

förslagsvis tala om konfidentialitet, tillgång till materialet och publiceringsrätt (Kvale, 
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1997), vilket i denna studie delvis uttrycktes i missivet och delvis muntligt vid kontakt 

med intervjupersonerna. Kvale (1997) skriver att ett sådant avtal bör vara skriftligt till 

fördel för båda parter, men i denna studie beslutades det om en muntlig överenskommelse 

mellan intervjupersonerna och de intervjuande. 

 

Såväl inför som efter intervjuerna blev deltagarna noggrant informerade om studiens 

konfidentialitet. Enligt Kvale (1997) innebär konfidentialitet privat hantering av 

personliga uppgifter som på något vis kan avslöja intervjupersonens identitet. Varken 

namn eller specifik ålder framkom i redogörelsen av denna studies intervjumaterial och 

enbart individernas yrken och kön nämndes för att underlätta för läsaren.  

 

Konsekvenser är ytterligare ett centralt begrepp gällande intervjuetik. Kvale (1997) menar 

att den intervjuande bör informera intervjupersoner om frågor som kunde påverka dem 

under och efter intervjun innan de ger sitt samtycke. Deltagarna fick vid flera tillfällen, 

inför intervjuerna, information om vilka frågor intervjun kommer att behandla och de 

blev underrättade om det berörda kunskapsobjektet och studiens syfte.  

 

Planering och genomförande 

Preliminära intervjufrågor utformades inför den kvalitativa undersökningen, varpå dessa 

frågor omarbetades och formade en komplett intervjuguide (se bilaga II). Därefter följde 

kontakt med potentiella intervjupersoner. Utifrån dessa togs ytterligare kontakt med ett 

fåtal individer, vilket senare resulterade i sex intervjupersoner. Tid och plats bestämdes 

utifrån intervjupersonens önskemål och inför intervjun skickades ett missiv ut 

elektroniskt till samtliga deltagare. Vid hälften av intervjuerna valdes en intervjuare ut, 

medan den andra ansvarade för ljudinspelning och anteckningar, och vid resterande 

intervjuer skiftades rollerna.  

 

Enligt Trost (2010) bör man ta hänsyn till förhållanden i den omgivning som intervjun 

ska genomföras i. Intervjupersonen bör känna sig trygg i miljön och därför kan dennes 

bostad vara ett bra alternativ. Däremot uppmärksammar författaren att det då kan uppstå 

sådant som kan störa intervjun, till exempel telefoner som ringer och barn som kommer 

hem tidigt från skolan. Ett kafé kan vara en bra plats för att intervjua, men då bör man 

vara beredd på att övriga gäster kan störa eller till och med höra samtalet (Trost, 2010). 

Samtliga intervjuer genomfördes i neutrala miljöer, såsom i ett kafé, intervjupersonens 

bostad och liknande. Hänsyn togs till eventuella störningar i omgivningen för att inte 

riskera att gå miste om viktig information vid inspelning av samtalet och tidsplaneringen 

skedde därmed utifrån dessa omständigheter.  

 

Efter fullbordandet av intervjuerna delades det inspelade materialet upp likvärdigt och 

transkriberades. En utförlig genomgång av materialet gjordes för att sedan finna 

övergripande teman inför sammanställning av resultatet. Resultatet mynnade sedan ut i 

diskussionsavsnittet där intervjumaterialet analyserades tillsammans med den framtagna 

tidigare forskningen. Ett genomgående kritiskt förhållningssätt eftersträvades gällande 

både empiri och teori och diskussionen lade grunden för slutsatser och vidare forskning. 

Där sammanfattades det som framkom i diskussionen vilket slutligen ledde till 
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besvarandet av frågeställningen samt förslag och rekommendationer inför vidare 

forskning. 

 

Urval 

Vid val av intervjupersoner gjordes dels ett bekvämlighetsurval och dels ett målinriktat 

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

bekvämlighetsurval och denna faktor var avgörande vid urvalet i denna studie. Bryman 

(2011) rekommenderar att forskare som använder sig av kvalitativ forskning bör använda 

sig av ett så kallat målinriktat urval, vilket i hög grad har tillämpats i denna undersökning. 

Bryman (2011) förklarar vidare att denna typ av urval är något strategiskt och ett försök 

till att mellan forskningsfrågor och urval skapa någon slags överensstämmelse. Forskaren 

gör detta urval med förhoppningen om att intervjupersonerna ska vara relevanta för 

studiens problemformulering (Bryman, 2011) och detta togs hänsyn till inför kontakten 

med intervjupersoner.  

 

Inför första kommunikation med potentiella deltagare klargjordes det vilken profil 

undersökningen krävde, vilket var att intervjupersonerna bör ha minst ett par års 

arbetslivserfarenhet.  De intervjupersoner som slutligen blev aktuella för undersökningen 

hade olika typer av yrken, de jobbade bland annat på industri, inom äldrevården och 

barnomsorgen. Ingen avgränsning gjordes gällande ålder, yrke eller anställningstid då en 

variation bland intervjupersoner och deras erfarenhet eftersöktes. Arbetslivserfarenheten 

var central eftersom undersökningen krävde den enskildes inblick och kunskap i 

yrkesvärlden och att denne var medveten om sådana ämnen som studiens frågeställningar 

berör för att erhålla så givande och intressanta svar som möjligt.  

 

Instrument 

I en semistrukturerad intervju används en lista med nedskrivna teman, vilken benämns 

som intervjuguide och det är med stor frihet intervjupersonen kan besvara frågorna 

(Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver intervjuguiden som ett 

undersökningsinstrument där den lista med frågeställningar forskaren anser ska täckas är 

förhållandevis strukturerad, alltså att den ordning forskaren väljare att ta upp dessa teman 

i inte behöver vara densamma som i intervjuguiden utan kan anpassas till 

intervjusituationen. Till denna studie utformades en intervjuguide (se bilaga III) med 

frågor som berörde olika teman med syfte att besvara problemformuleringen. Brymans 

(2011) förhållningssätt lade grunden till hur intervjuguiden hanterades även i detta 

sammanhang.  

 

Bryman (2011) beskriver olika frågekategorier som ingår i de flesta intervjuer. I denna 

studie användes bland annat inledande frågor för att låta intervjupersonen berätta fritt och 

beskrivande om en situation eller händelse. Uppföljningsfrågor var aktuella vid tillfällen 

då intervjupersonen behövde förlänga sitt svar. I sådana situationer var även liknande 

frågor, såsom sonderande frågor, relevanta då intervjupersonen fick ange mer detaljerade 

svar genom att ge fler exempel. Intervjuguiden innehåller även specificerande frågor, 

vilka har som syfte att exempelvis undersöka hur intervjupersonen har känt eller upplevt 

en särskild händelse (Bryman, 2011). Ett par indirekta frågor inkluderades för att öka 



 

12 

 

förståelsen för intervjupersonens uppfattning om andras åsikter i frågan. Vid osäkerhet 

användes så kallade tolkande frågor för att säkerställa att svaret uppfattades korrekt. 

 

Insamling och transkribering 

Bryman (2011) skriver att de flesta kvalitativa intervjuer spelas in. Detta beror oftast på 

att forskare som har en kvalitativ ansats i intervjustudier inte bara är intresserade av vad 

intervjupersonerna säger utan även hur och på vilket sätt de säger det. Inför samtliga 

intervjuer informerades intervjupersonerna genom läsning av missivet, vilket bland annat 

innehöll information kring ljudinspelning. Samtliga deltagare godkände detta och de 

hjälpmedel som användes var mobiltelefon och dator. Bryman (2011) menar att det är 

viktigt att inspelningar finns tillgängliga och att dessa är av stor betydelse för den följande 

analysen eftersom de fångar fullständiga utbyten mellan intervjupersonen och den 

intervjuande. Att anteckna menar Bryman (2011) enbart distraherar intervjuaren eftersom 

denne måste ha fullt fokus på det som sägs och av denna anledning skötte inte den 

intervjuande anteckningarna eftersom prioriteten låg i att skapa ett obehindrat samtal och 

därmed erhålla så givande svar som möjligt.  

 

Intervjuguiden följdes i den mån det gick, ordningsföljden på frågorna anpassades till 

varje intervjutillfälle. En del av intervjupersonerna gav svar på frågor som ännu inte ställts 

och i dessa fall valde vi att inte ta upp sådant som redan var besvarat utan gick istället 

vidare till nästa ämne. I samtliga intervjuer uppkom följdfrågor, till exempel för att 

försäkra oss om att vi hade tolkat svaret rätt eller om intervjupersonen kunde utveckla sitt 

svar.  

 

Bryman (2011) fortsätter med att förklara att det inspelade materialet därefter ska 

transkriberas för att bibehålla intervjupersonens svar och uttryckssätt. På detta vis finns 

en textmassa tillgänglig och en överblick av samtliga intervjuer skapas (Bryman, 2011). 

Även här användes denna strategi och efter att samtliga intervjuer genomförts användes 

det inspelade materialet till transkribering och utgjorde därmed en förberedelse inför 

sökningen av gemensamma teman, vilket Bryman (2011) också skriver om. I detta stadie 

kopplades intervjusvaren samman och skapade därmed olika teman som framkommer i 

ett par eller samtliga intervjuer (Bryman, 2011).  

 

Intervjusvaren sammanfattades genom att föra anteckningar och med hjälp av färgpennor 

markerades sådana delar av resultatet som var relaterade till varandra. Innan markeringen 

skapades även preliminära rubriker där varje färg representerade ett tema. Detta var 

möjligt på grund av den kunskap om intervjumaterialet som fanns efter att ha genomfört 

samtalen och idéer för de olika indelningarna hade redan uppkommit. När markeringen 

sedan slutfördes skrevs resultatet ihop till en sammanhängande text.  

 

Kvalitativ dataanalys 

Ett angrepssätt av kvalitativ data, vilket Bryman (2011) benämner som ett av de 

vanligaste, är den tematiska analysen. I denna metod är syftet, som i de flesta andra 

tillvägagångssätt som används vid kvalitativ dataanalys, att finna teman som utgör 

grunden för analysen. Dessa teman uppstår som resultatet av noggrann läsning av det 
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transkriberade materialet (Bryman, 2011) och detta tillvägagångssätt användes även i 

denna studies resultatanalys.  

 

Efter transkribering av intervjuerna genomfördes noggrann läsning av samtliga utskrifter 

för att därefter formulera preliminära teman. Därefter följde ytterligare en genomgång av 

materialet för att identifiera intervjusvaren och koda dem för att underlätta vidare 

bearbetning. 

 

RESULTAT 
Utifrån det insamlade materialet presenteras resultatet under de rubriker som följer i detta 

avsnitt. Intervjupersonerna har tilldelats fiktiva namn för att bevara anonymiteten och 

dessa namn anges i anslutning till de uttalanden som respektive person har gjort. 

Deltagarna kallas för Agneta, Beatrice, Carola, Diana, Emma och Fredrik. 

 

Personliga relationer 

Intervjupersonerna anser att en bra chef är en viktig motivationsfaktor och detta spelar en 

stor roll för trivseln på arbetet. Merparten av intervjupersonerna menar att även 

arbetskamraterna påverkar motivationen. 

 

Efter ett tag blev det mer motiverande att faktiskt träffa människorna än 

att ens tänka på pengarna, för de var jättetrevliga och jag kom bra överens 

med många. Så man lärde känna folk väldigt fort. Jag kom in snabbt i 

gemenskapen och kände att det var lätt att anpassa sig och alla var 

hjälpsamma, ställde frågor och bjöd in, “varför sitter du själv? kom och 

sätt dig med oss”. – Emma 

 

Kollegorna kan även bidra till att hämma trivseln och en person förklarar att det råder 

dålig stämning på arbetsplatsen och hävdar att detta beror på att arbetsgruppen främst 

består av kvinnor. Intervjupersonen menar att det resulterar i en del osämja.  En annan 

intervjuperson upplever att på grund av att hon inte har samma utbildning som resterande 

arbetskamrater har de en tendens till att underskatta henne i arbetet. 

 

De intervjupersoner som arbetar med elever och vårdtagare menar att det är de som bidrar 

till att de trivs på sitt arbete. Den ena menar att de äldre ger henne så mycket i gengäld 

och att hon därför känner sig uppskattad. 

 

De äldre… alltså man får ju så mycket mer av dem, man får så mycket 

tillbaka. De uppskattar en verkligen och det jobbet man gör för dem. 

– Beatrice  

 

Delaktighet 

Att få vara delaktig i verksamheten framkommer som en viktig faktor för motivationen 

på arbetet. Som inhyrd förklarar en intervjuperson att han inte får veta lika mycket som 
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övriga anställda och att han på grund av detta inte uppfattar sig som en del av företaget. 

Han menar att det därmed blir tråkigare att arbeta eftersom han upplever att han befinner 

sig längst ned i kedjan. 

 

Det är lite tråkigt, man känner sig lite utanför, man känner sig inte som 

en del av företaget så att säga. Och det blir kanske lite tråkigt att jobba, 

man inser att man verkligen är längst ner och bara får göra den uppgiften 

och sedan gå hem. Man känner att man är inte uppskattad, [...]. Man 

känner sig som en robot. – Fredrik 

 

Arbetsmiljön 

Arbetsmiljön omnämns i samtliga intervjuer. En person uppger att lokalerna är alldeles 

för små i jämförelse med antal barn på förskolan och ytterligare en upplever att hennes 

arbetsplats försvårar arbetsuppgifterna i och med att många brukare har det trångt hemma. 

Hon berättar även att vissa röker inomhus vilket gör att det inte blir den optimala 

arbetsmiljön för personalen. Byggnaden som en av intervjupersonerna arbetar i beskrivs 

som föråldrad och mycket motsvarar inte vad en skola behöver i dag, varken material- 

eller personalmässigt. En annan person menar att organisationen bör göra det smidigare 

att förflytta sig eftersom avståndet mellan de olika stationerna i dagsläget försvårar 

arbetsprocessen och att kunna höja borden var något som saknades på en arbetsplats. Att 

få arbeta i lokaler som man är bekant med och känner igen sig i kan vara bra ur ett 

bekvämlighetsperspektiv, enligt en intervjuperson. 

 

Arbetets karaktär och upplägg 

Att skifta mellan att arbeta ensam och i par är något som värdesätts. Däremot tillägger en 

intervjuperson att hon upplever att ensamarbete blir långtråkigt och att hon gärna har 

någon med sig. Att arbeta i grupp innebär att behovet av ständig kontakt med chefer 

försvinner eftersom arbetskamrater istället kan rådfråga varandra, menar en 

intervjuperson. Endast en person uppger att hon är nöjd med att arbeta ensam och hon 

beskriver sitt jobb som ett variationsrikt ensamarbete och menar att hon inte skulle vilja 

förändra något. 

 

Att ett arbete innebär något som utförs på plats och inte kräver hemarbete är något som 

värdesätts. Det är däremot påfrestande att inte alltid kunna lämna sin position för att till 

exempel gå på toaletten, förklarar en intervjuperson och fortsätter förklara att vissa 

maskiner kräver ständig uppsyn och att avbytare alltid måste finnas tillgängliga. En 

arbetsplats som inte tillåter rörlighet och mobilitet uppskattas inte, enligt merparten av 

intervjupersonerna, och det framkommer att det är viktigt att få fria händer och inte vara 

bunden till en plats. 

 

Självständighet är ett framträdande begrepp och något som värderas högt av 

intervjupersonerna. Majoriteten anser att det är viktigt att få ta egna initiativ, att arbetet 

bör vara upplagt på ett varierat vis samt att få instruktioner som tillåter en grad av 

självständighet. En person menar att det är roligt att få ta ansvar och förklarar att hon då 

känner sig viktig och ytterligare en beskriver ansvar som ett privilegium. 
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Det är skönare när man vet att man inte är en robot. Man är en person, 

man får vara lite sig själv. Visst, man får inte helt fria händer, men det är 

lite mer fritt. Man behöver inte titta sig över axeln hela tiden för att inte 

få en utskällning och man behöver inte få panik för att man gör fel utan 

man vet att det går att lösa på ett bra sätt utan att man får en rejäl 

utskällning eller något sådant. – Fredrik 

 

Trots att intervjupersonerna betonar självständighet hävdar de att det likväl är viktigt att 

få tydliga och klara instruktioner från ledningen. En person upplever att oklarhet och brist 

på instruktioner enbart leder till förvirrade och frustrerade anställda som inte vet vad de 

ska göra. Det framkommer att flera av arbetsplatserna kan förbättra kommunikationen 

och en person upplever att dålig kommunikation ofta resulterar i tillsägelser eller ibland 

rentav personliga påhopp. På arbetsplatsen finns det instruktionspapper och manualer 

tillgängliga men dessa upplevs ofta som otillräckliga och en intervjuperson menar att det 

inte går att få ned allt på papper och hade önskat ett större engagemang i just delgivningen 

av information. 

 

I de fall där intervjupersonen upplever att chefer är kontrollerande menar denne att detta 

begränsar honom i arbetet. Särskilt som inhyrd menar intervjupersonen att denna 

begränsning blir vardag eftersom de inte har samma behörighet som övriga anställda. 

Flexibla arbetstider är något som uppskattas eftersom det gör det möjligt att planera på 

egen hand. På arbeten som vanligtvis innebär något längre arbetspass framkommer det 

att montona arbetsuppgifter gör det särskilt slitsamt. Obekväma arbetstider är något som 

en av intervjupersonerna inte uppskattar men konstaterar samtidigt att detta inte går att 

förändra då arbetet kräver bemanning dygnet runt. 

 

Även variation värdesätts bland intervjupersonerna och det är viktigt att kunna rotera eller 

förflytta sig, enligt en person, eftersom det inte känns särskilt motiverande att gå till 

jobbet vid vetskapen om att hela dagen enbart kommer att innebära monteringsarbete och 

han menar att tiden eventuellt kan gå fortare och att arbetet kan bli roligare. Ytterligare 

en menar att hon inte betraktar det som ett arbete om det enbart innebär att sitta innanför 

samma väggar och utföra samma arbetsuppgifter. 

 

[...] för man blir ju mer motiverad av att kunna göra andra saker också 

istället för att bara sitta och köra monotont hela tiden. Det är enkelt, men 

det är så ostimulerade så det inte är sant. – Emma  

 

Organisationskultur 

Merparten av intervjupersonerna upplever god kommunikation på arbetsplatsen. Vissa av 

arbetsplatserna beskrivs som mer stängda med bristande kommunikation och en av 

intervjupersonerna kan ibland känna sig bortglömd. Han förklarar att han känner sig 

utanför till följd av detta och att det därmed blir tråkigare att arbeta. En person anser att 

delaktighet bidrar till hon känner sig kompetent till att få ta del av sådan information och 

ytterligare en upplever att det ger känslan av möjligheten till en långsiktig anställning. I 

intervjuerna framkommer att delaktighet i verksamheten kan öka motivationen på 

arbetsplatsen och därmed bidra till ett större intresse av att driva företaget framåt och en 

vilja till att utvecklas. 
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Mer än hälften av intervjupersonerna känner att de har möjlighet att lägga fram förslag 

på förbättringar på arbetsplatsen, däremot är det inte ofta som förslagen lyfts upp. På de 

arbetsplatser där det inte råder samma öppenhet kring åsikter och förslag från de anställda 

förklarar intervjupersonerna att det ibland kan kännas som att de inte har något att säga 

till om, att de endast är där för att arbeta och inget annat. Samtliga intervjupersoner önskar 

att deras åsikter ska ha en större betydelse. Det framkommer även att flera av 

arbetskamraterna tenderar att använda samma tekniker och arbetssätt och har svårt för att 

acceptera nya strategier, att de är motvilliga till att förnya sig och håller gärna fast vid 

gamla rutiner. 

 

Flera intervjupersoner hävdar att öppenhet är en viktig egenskap hos både kollegor och 

chefer. Kollegor och chefer som lyssnar på vad någon har att säga och som accepterar dig 

som person är något som värdesätts enligt merparten av intervjupersonerna. 

 

[...] man ska ju ändå känna sig bekväm när man går dit, att man vågar 

säga något och vågar klä sig hur man vill. Om man nästan varje dag, året 

runt ska gå till samma arbetsplats ska man ändå kunna vara sig själv och 

inte känna att atmosfären där påverkar en negativt. – Emma  

 

Ledarskap 

Intervjupersonerna beskriver en bra chef som någon som är lyhörd, respektfull, 

tillgänglig, lättsam och omsorgsfull. En person menar att en chef bör vara intresserad av 

att få de anställda att vilja gå till jobbet, lyssna och kompromissa. Ytterligare en anser att 

ledare bör vara toleranta och förstå sig på en arbetare och tillägger att personalen inte är 

maskiner som kan ställas in och sedan arbeta helt felfritt. 

 

Man måste även vara på vår sida och inte bara på den andra sidan och 

göra bra ifrån sig så att styrelsen och de högre upp ser att de gör det bra. 

[...]. Jag tycker inte att de ska se oss som arbetare, utan till och med som 

medarbetare. Man ska ju vara ett lag. – Fredrik 

 

Schyst, tillmötesgående och mänsklig är egenskaper som intervjupersonerna värderar hos 

en chef. Att kunna föra ett behagligt samtal med chefen betyder mycket, menar en 

intervjuperson och fortsätter med att beskriva sin relation med en chef som kramades vid 

möten och antyder att detta bidrog till att det blev lättare att hantera situationen. En person 

menar däremot att en chef inte bör vara alltför mycket “kompis”, eftersom detta kan 

innebära att chefen ignorerar dåligt beteende bland personalen, vilket kan få övriga, 

skötsamma anställda att känna orättvisa. 

 

En företagsledning som är genuint intresserad och engagerad i verksamheten menar en 

intervjuperson är viktigt och kan påverka de anställda. Hon beskriver en händelse där en 

ordförande grät under ett framförande för att hon [ordförande] blev så berörd, och menar 

att det är sådana chefer hon vill ha. 

 

Att cheferna inte ständigt är närvarande menar flera intervjupersoner är bra eftersom de 

inte uppfattar detta som nödvändigt. Chefer som ständigt rör sig på arbetsplatsen upplevs 
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som kontrollerande och begränsar personalen i deras arbetsuppgifter. Två 

intervjupersoner belyser däremot problemet av frånvarande chefer och uttrycker sitt 

missnöje kring detta. När chefen väl är på plats är denne oftast upptagen på kontoret och 

avfärdar snabbt samtal från personalen. 

 

Att ledare lyssnar på de anställda menar merparten av intervjupersoner är viktigt på en 

arbetsplats. Eftersom de är på golvet anser de sig ha mer kunskap om själva arbetet än 

chefen och menar därför att de bör ha rätt att kritisera och uppmärksamma olika 

arbetsförhållanden, vilket flera av dem upplever att de inte får. På en arbetsplats tillåts de 

anställda att lämna förslag och idéer, men det är sällan som ledningen överhuvudtaget 

beaktar dessa. Merparten av intervjupersonerna menar därför att det är viktigt att en chef 

är öppen för förslag och diskussion. 

 

På ett produktionsföretag är det särskilt viktigt att kundens order blir korrekt, detta 

upplever en intervjuperson bidrar till att vissa chefer blir påstridiga och sätter press på 

personalen och får många arbetare att må dåligt. Blir det fel kan chefen ibland läxa upp 

eller till och med gå till personangrepp, vilket gör att det inte är särskilt motiverande att 

gå till arbetet följande dag. En sådan chef har bidragit till att många anställda väljer att 

fråga någon annan när de behöver hjälp, eller att de rentav gömmer sig när chefen är på 

väg, berättar en intervjuperson. Chefer som försöker slå rekord, eller är överdrivet 

fokuserade på andra mål, är ofta så uppjagade att de blir otrevliga och snäser mot 

personalen. Otrevligt bemötande betonas i flera intervjuer och framställs som föga 

uppskattat. 

 

På en arbetsplats med strikta regler kring punktlighet och effektivitet beskriver en 

intervjuperson händelser där chefen kunde klocka personalens toalettbesök. De kunde 

även bli ifrågasatta vid sjukanmälningar och vid ledighetsförfrågningar blev de 

uppmanade om att inte ens bry sig om att lämna in en ansökan. Intervjupersonen förklarar 

att detta bidrog till att hon själv utvecklade en fientlig inställning på arbetsplatsen och 

känslan av att ledningen inte litade på personalen infann sig. Ledarna misstänkte ständigt 

personalen för att inte vilja jobba och intervjupersonen uppger att hon kände sig kränkt 

av detta. 

 

Ja alltså hellre att de litar på att jag tar eget ansvar än att man ska ha en 

morsa som jagar en. Nej… De förminskar en på något sätt, att de inte tror 

att man klarar av det själv. – Diana 

 

Flera intervjupersoner berättar att de önskar en ledning som är strukturerad, organiserad 

och insatt i verksamheten. En ledning som är på personalens sida, som inte är fientligt 

inställd och ständigt misstänker dem är önskvärt. Intervjupersonerna anser vidare att 

ledare bör vara villiga att tillmötesgå personalens tankar och känslor. Verksamheten bör 

visa upp ett intresse för människan och inte enbart fokusera på siffror och resultat. Vissa 

ledare beskrivs som stressade och otrevliga gentemot de anställda och en intervjuperson 

uppmärksammar betydelsen av mänsklighet på arbetsplatsen, till exempel att chefen 

ibland skulle fråga hur den anställde mår. 
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Lön som motivationsfaktor  

Lönen är en annan viktig faktor till trivsel och motivation på arbetet. Intervjupersonerna 

hävdar att trivsel på arbetet är viktigt, men ett fåtal berättar att det oftast är lönen som är 

i fokus och som är den främsta anledningen till att stanna kvar på arbetet. Det 

framkommer även att lönen är en tröst vid vetskapen om att det enbart är ett tillfälligt 

arbete. Vid viljan av att enbart erhålla arbetslivserfarenhet blir lönen något mindre viktig 

och målet blir istället att få meriter. Enbart två av intervjupersonerna uttrycker missnöje 

kring lönen. 

 

Belöning 

Merparten av intervjupersonerna anser att den huvudsakliga belöningen de får för sitt 

arbete är lönen. De förklarar att det främst är lön de förväntar sig få ut av arbetet och två 

intervjupersoner förklarar att det är den största anledningen till att de utvecklas. Två 

personer känner att de inte är nöjda med lönen och en av dem argumenterar för att lönen 

bör representera den typ av arbete som utförs och konstaterar att ett tufft arbete och 

obekväma arbetstider kräver en rättvis lön. Det framförs däremot att en något lägre lön 

också kan kompenseras av möjligheten till andra förmåner. 

 

Ett fåtal intervjupersoner uppger att de, förutom lön, inte får ta del av några belöningar 

eller förmåner alls, men det framkommer att flera arbetsgivare anordnar exempelvis 

middagar eller aktiviteter där syftet bland annat är att stärka gemenskapen. I de flesta fall 

är detta något som uppskattas av intervjupersonerna och deras kollegor, men i vissa fall 

har det uppstått osämja kollegorna emellan vilket har förstört upplevelsen. En 

intervjuperson har fått ta del av en utbildningshelg, vilken visserligen var nödvändig, men 

som för henne signalerade att organisationen värnar om de anställda eftersom de 

[organisationen] stod för samtliga kostnader. 

 

Det kändes verkligen att det här förbundet värnar om sina anställda. De 

bryr sig verkligen och vill att vi ska ha det bra. [...]. Så det var jättebra.  

– Emma 

 

Samtliga intervjupersoner har någon gång känt sig stolta över en situation i arbetet. Vissa 

av dem förklarar att det inte alltid är någon som ser vad de gör men merparten upplever 

ändå att de får beröm utav både chef och kollegor och att de är nöjda med detta. En klapp 

på axeln, en tumme upp eller små, positiva kommentarer är oftast tillräckligt och minsta 

lilla gest får en att må bra, menar flera intervjupersoner, och en person tillägger att detta 

troligtvis ökar motivationen till att arbeta hårdare. 

 

Jag vill inte ha världens största beröm. Visst, det är kul att de uppskattar 

att man gör bra ifrån sig och att de ger tummen upp och så. Så är det. Sen 

kanske man blir lite mer motiverad till att jobba lite bättre. – Fredrik 

 

En person uppger att eftersom hon arbetar ensam är det ingen som ser vad hon gör men 

förklarar att det samtidigt är dåligt med beröm på arbetsplatsen överlag, vilket hon 

beklagar sig över. På en arbetsplats där chefen var mer närvarande berättar hon att det 

även förekom mer bekräftelse och beröm, både från chef och kollegor. I ett arbete där den 
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anställde är mer begränsad i sina uppgifter försöker denne dölja sina prestationer eftersom 

dessa ibland kan hamna utanför behörigheten och riskerar att resultera i anmärkningar. 

 

Kompetensutveckling 

Intervjuerna visar att utbildningar och kurser av olika slag är den huvudsakliga 

anledningen till att intervjupersonerna kan utvecklas i sitt arbete. Även avsaknad av 

utbildningar visar sig i vissa fall bidra till minskad motivation då känslan av att stå på 

samma ställe och inte utvecklas förstärks. 

 

Intervjupersonerna uppger att utbildningsmöjligheter saknas på arbetsplatsen, vilket de 

menar skulle kunna öka motivationen i arbetet. Deltagandet i olika utbildningar kan 

signalera att företaget är intresserade av en långsiktig anställning, vilket får den enskilde 

att känna sig mer säker på sin position.  

 

Man känner ju att man har en chans då liksom, för man är lite hotad eller 

så när man kommer in som extra eller som vikarie. Man har ju inte samma 

status och säkerhet. Typ som nu har jag skrivit på ett nytt avtal, men sedan 

när det tar slut vet man ju inte om jag får vara kvar eller om jag får gå, 

förrän typ... Nästa vecka liksom. – Agneta  

 

Det framkommer att utbildning ökar kompetensen och att det därmed möjliggör ett mer 

variationsrikt arbete. En sämre ekonomi kan däremot minska utbildningsmöjligheter och 

några menar att detta oftast är orsaken till varför ledningen inte erbjuder dem utbildning. 

Förutom utbildningar talar intervjupersonerna om att utveckling kan ske genom samtal 

mellan arbetskamrater. Det kan handla om äldre, mer erfarna arbetskamrater som delar 

sina tankar, eller helt enkelt om samtal kollegor emellan där de har möjligheten att utbyta 

idéer och erfarenheter. Självständigt utförande av arbetsuppgifter menar flera 

intervjupersoner också bidrar till utvecklingen i arbetet på grund av problemlösning och 

andra svårigheter som sätter kompetensen på prov. Ett monotont arbete bidrar inte alls till 

utveckling, det måste finnas utrymme till att få ta eget ansvar och initiativ samt 

implementera direktiv i faktiska händelser, enligt en intervjuperson. Ytterligare en menar 

att en viktig förutsättning för utveckling är att ledningen är engagerade i personalens 

utveckling samt att det finns ett genuint intresse för arbetet. 

 

De utbildningar som tillhandahållits och utbyten mellan kollegor som har skett uppges ha 

varit givande och högst användbart. Det uppmärksammas även att ledningen noggrant bör 

överväga vem som får delta i en utbildning, eftersom en oengagerad person förmodligen 

inte är intresserad av att utvecklas och pröva den nya kunskapen i arbetet. En person anser 

dessutom att även utbildningarna bör granskas innan någon får delta eftersom den bör 

vara gynnsam för både organisation och medarbetare. Flera av intervjupersonerna 

efterfrågar mer relevanta utbildningar. 

 

Ja som sagt, de är ju inte så jättepepp på att skicka iväg någon men 

samtidigt så vill de att vi ska kunna allt... Men... Det är ju det här med 

ekonomin. Det är hela tiden det här med att det inte finns pengar och… 

Inga pengar och man kan inte skicka iväg alla utan då väljer de ut några 

och då är det oftast de som redan har en slags utbildning istället för att 
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skicka iväg de som kanske vill egentligen. Och då blir det ju fel ändå i 

erfarenheten för vill man inte gå så engagerar man sig ju inte i det sen när 

man väl kommer tillbaka från utbildningen. – Carola 

 

Merparten av intervjupersonerna uppger att motivationen till att utvecklas främst grundar 

sig i viljan av att göra bra ifrån sig, att kunna erbjuda bästa möjliga service till kunder och 

så vidare. En person menar att statistik från till exempel förgående år kan fungera som 

motivation till att jobba hårdare, men den egna viljan är trots allt den mest framstående 

orsaken till att utvecklas. Samtliga instämmer med att de alltid vill göra sitt bästa i arbetet. 

 

Man har väl någon slags inbyggd grej, man vill ju göra så bra ifrån sig 

som man kan i det man åtagit sig att göra. För det är ändå mig själv, mitt 

eget varumärke jag representerar och det vill jag ju alltid ska se så bra ut 

som möjligt. Oavsett vilket jobb jag gör så vill jag ju alltid göra mitt bästa. 

Det är väl det som driver mig tror jag. – Diana  
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ANALYS OCH DISKUSSION 
I följande avsnitt reflekterar vi över den metod som har tillämpats vid genomförandet av 

studien. Därefter ställs intervjumaterialet mot den tidigare forskningen och teorier som 

har tagits fram i uppsatsen. Avslutningsvis följer slutsatser kring studien samt tankar 

kring vidare forskning inom området. 

 

Metoddiskussion 

Kvale (1997) skriver om konsekvenser som en del av det etiska förhållningssättet och 

talar om hur en undersökning kan påverka deltagaren både under och efter intervjun. I 

denna undersökning behandlar intervjuguiden ämnen som kan vara besvärliga att svara 

på beroende på var samtalet äger rum. Om intervjuerna hade hållits på deltagarens 

arbetsplats hade sådana frågor om till exempel företagsledningen och chefen troligtvis 

upplevts som besvärliga och intervjupersonen hade kanske inte vågat vara fullkomligt 

ärlig i sina svar. Av denna anledning valde vi att möta individerna i en miljö där de kände 

sig säkra på att deras medverkan inte skulle påverka deras anställning på något vis. Detta 

bidrog till att resultatet blev mer trovärdigt på så vis att intervjupersonerna vågade öppna 

sig och svara ärligt.  

 

I jämförelse med denna studies resultat innehåller de vetenskapliga artiklar som tagits 

fram tämligen få förklaringar kring ledarskapets roll. Ledare och chefer är ett stort och 

omfattande tema i intervjuerna, medan det i den tidigare forskningen inte redogörs för 

något som motsvarar det intervjumaterial som framkommit. Forskningen skriver om vad 

ledare kan göra för att förbättra de faktorer som påverkar individens motivation och att 

denne bör utdela feedback och beröm, medan intervjupersonerna nämner allt ifrån 

betydelsen av ledares engagemang i verksamheten till närvarande och tillgängliga chefer. 

Kring detta funderar vi på om sökningen av artiklar borde ha sett annorlunda ut, om fler 

studier borde ha plockats ut eller om det möjligtvis finns andra, mer lämpliga verk som 

borde ha inkluderats. 

 

Resultatdiskussion 

Relationer och arbetsmiljö 

Trevliga kunder och/eller vårdtagare samt en lämplig arbetsmiljö framstår som viktiga 

motivationsfaktorer för intervjupersonerna. Dessa går även att urskilja ur den tidigare 

forskningens resultat. Arbetsmiljön ingår i den externa motivationen, enligt Bassous 

(2015), och flera intervjupersoner uttrycker missnöje kring miljön på sin arbetsplats. 

Skulle Bassous (2015) påstående gällande de externa motivationsfaktorerna tillämpas kan 

således även en förbättrad arbetsmiljö bidra till att öka våra intervjupersoners motivation 

till att prestera. 

 

Något som däremot inte yttrar sig i den tidigare forskningen som presenterats är hur 

trevliga kunder kan påverka motivationsgraden. En intervjuperson uppger att hon saknar 

kontakt med arbetskamrater och chefer men att hon trots detta känner sig uppskattad av 

trevliga brukare som värderar hennes arbete. Detta kan möjligtvis bidra till ökad 
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arbetstillfredsställelse med förutsättning att det är något som individen värdesätter. Trots 

att intervjupersonen ifråga inte har en bra relation till övriga kollegor och chefer menar 

hon att hon trivs på arbetet och detta talar för att trevliga kunder förslagsvis då kan 

kompensera för detta. Vi tror att detta kan innebära att goda relationer överlag är viktiga 

på arbetet, vare sig det förekommer emellan arbetskollegor eller medarbetaren och 

kunder. 

 

Självständighet och ansvarstagande 

Ett arbete som ger de anställda utrymme att ta ansvar och vara självständiga nämns i 

intervjuerna och detta är även en uppmärksammad del i den tidigare forskningen. Flertalet 

intervjupersoner menar att det bör finnas möjlighet till att vara självständig och 

ansvarstagande, ta egna initiativ, varierande arbetsuppgifter samt att inte vara begränsad 

eller kontrollerad i arbetet, vilket även kan relateras till forskningens resonemang kring 

att de anställdas grundläggande psykologiska behov bör tillfredsställas, det vill säga 

självständighet och variation (De Gieter & Hofmans, 2015). Detta stimulerar motivation 

och med tiden även prestation (De Gieter & Hofmans, 2015), vilket även går att urskilja 

ur denna studies resultat. Dessa förutsättningar på en arbetsplats dämpar känslan av att 

vara en robot, enligt deltagarna, och de menar att det finns möjlighet att få vara en person. 

 

Ledarskap 

Bassous (2015) hävdar att ledarskapet värdesätts mer bland yngre medarbetare, vilket 

tydligt yttrar sig i intervjuerna. Samtliga deltagare är mellan 20-25 år och chefer och 

ledare omnämns i stor utsträckning i alla intervjuer.  

 

Intervjumaterialet framställer diverse önskvärda ledaregenskaper, bland annat önskar 

intervjupersonerna ledare som är lyhörda, respektfulla, tillgängliga, lättsamma, 

omsorgsfulla, toleranta, schysta, tillmötesgående och mänskliga. En väsentlig del av 

resultatet uppmärksammar även vikten av ledare som åtminstone inte beter sig otrevligt, 

stressar och angriper personalen verbalt. Att ledare litar på de anställdas förmåga att ta 

eget ansvar är av stor betydelse och det är viktigt att känna ledares förtroende. Eftersom 

Kovach (1980) påstår att en ledare inte direkt kan motivera en medarbetare tror vi att 

sådana egenskaper kan vara desto viktigare.  

 

Granberg (2011) lyfter att ledare bör visa intresse för de anställda, vilket vi återfinner i 

denna undersökning. Vårt resultat visar att det är uppskattat att faktiskt få känna sig som 

en människa på arbetet, snarare än en robot som en av intervjupersonerna uttrycker det. I 

enlighet med Granbergs (2011) teori anser intervjupersonerna att detta hamnar inom 

ledarens ansvar, att det är ledaren som ska uppmärksamma och erkänna den anställde. 

Granberg (2011) menar även att chefens uppmärksamhet kan fungera som en morot för 

medarbetaren, vilket även vi anser är en väsentlig del för att motivera individer. Detta är 

ett genomgående samtalstema i intervjuerna och motsvarar därmed Granbergs (2011) 

argument.  

 

Intervjupersonerna talar även om att det är viktigt att få vara lite fri och självständig samt 

att känna ledarens förtroende. Även detta kan relateras till det Granberg (2011) beskriver 
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som det pedagogiska ledarskapet. Han skriver att ledare inte bör kontrollera alltför 

mycket utan att det måste finnas en tillit gentemot medarbetarna, vilket stämmer väl 

överens intervjupersonernas uppfattning. Vi förmodar därför att en chef som tillåter de 

anställda att arbeta självständigt och som visar upp ett starkt förtroende för personalen 

främjar hela organisationen. Det är till fördel för medarbetarna som på grund av detta 

troligtvis trivs på arbetet och därmed presterar bättre, vilket i sin tur verkar positivt för 

verksamheten. 

 

Belöning som motivationsfaktor 

Trots att majoriteten av intervjupersonerna uppger att de är nöjda med lönen är en bra lön 

något som efterfrågas. Ett fåtal uppger att det är på grund av lönen som de arbetar, vilket 

stämmer överens med Rebrovs (2012) och Bassous (2015) påståenden om att pengar är 

det som främst intresserar yngre arbetstagare och som därmed bidrar till ökad motivation. 

Dessa intervjupersoner förklarar att deras nuvarande arbeten enbart är en tillfällig lösning 

tills de beslutar om de ska studera vidare eller axla en annan sysselsättning, vilket också 

motsvarar Rebrovs (2012) argument om att ungdomar i själva verket är osäkra i sin 

yrkesutövning eller eftersträvar en högre utbildning. De personer som inte framhäver 

lönen som en viktig motivationsfaktor har även en mer stadigvarande anställning, vilket 

kan kopplas till Bassous (2015) argument för att individer med längre anställningstid inte 

värderar ekonomiska belöningar på samma vis. 

 

I intervjuerna framkommer det att lönen i vissa fall är den direkta anledningen till varför 

deltagarna arbetar. Detta kan kopplas till Granbergs (2011) teori om att människor i 

dagens samhälle egentligen inte vill arbeta och att de därför behöver så kallade morötter 

för att bli motiverade, där löneförhöjning uppges fungera som en morot. Detta går även 

att tyda i denna studies resultat då vår undersökning visar att flera intervjupersoner 

betraktar sin lön som en typ av belöning för arbetet de utför och majoriteten uppger att de 

är tillfreds med detta. Däremot är det värt att notera att den tidigare forskningen framhäver 

att organisationer inte bör fokusera enbart på lön som en belöningsform eftersom 

prestationerna inte beror på enbart denna belöning.  

 

I denna studies resultat framgår även att intervjupersonerna känner sig uppmärksammade 

när de får möjlighet att åka på utbildning. En av intervjupersonerna nämner att de på 

hennes företag fick åka på en utbildningshelg där företaget stod för alla kostnader, vilket 

hon beskrev som något som tyder på att företaget satsar på en och chansen är stor att man 

får anställning en längre tid. Att företaget väljer att bjuda på utbildningar uppskattas av 

många av intervjupersonerna och vi anser att detta är något som alla företag som har 

möjlighet borde satsa på då det inte bara är en investering för företaget utan också något 

som vi anser bidrar till att de anställda känner att de vill stanna kvar på arbetet. Detta tror 

vi också kan medföra att de anställda känner sig motiverade att prestera på arbetet 

eftersom de då kan känna att företaget valt att investera i dem och de känner sig därför 

mer betydelsefulla för företaget. 

 

De Gieter och Hofmans (2015) anser att de individer som är nöjda med de ekonomiska 

belöningar som tillhandahålls också är tillfreds med de materiella belöningar som 

företaget erbjuder medan Rebrov (2012) därutöver konstaterar att de som erhåller lägre 

lön kan känna större missnöje över den eventuella materiella kompensationen. Vad gäller 
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om intervjupersonerna är hög- eller lågavlönade framkommer inte i studien, men vi kan 

här dra kopplingen mellan de som är nöjda med lönen och de som är nöjda med de 

materiella kompensationer som företaget ibland erbjuder, såsom personalmiddagar. Här 

antar vi att det finns ett samband som gör att de som är nöjda över sin lön också känner 

sig nöjda med de belöningar och förmåner som arbetsgivaren erbjuder. Gällande de 

intervjupersoner som uppgav att de inte får andra typer av belöningar utöver månadslön 

och enstaka beröm emellanåt framställde att de gärna hade tagit del av fler belöningar i 

form av olika aktiviteter och menar att detta är något organisationen bör bli bättre på för 

att på så vis skapa motivation och trivsel på arbetsplatsen. 

 

De Gieter och Hofmans (2015) anser att samtidigt som företag bör se till att anställda inte 

är missnöjda med lönen bör de vara försiktiga med att lägga för mycket fokus på just 

denna form av belöning eftersom ekonomisk belöning i sig inte kan förbättra prestationer. 

Istället bör incitament såsom erkännande, uppmuntran, personalutveckling och feedback 

tillämpas, enligt Bassous (2015). Detta är något som även framkommer i samtliga 

intervjuer. De flesta uppskattar när de får beröm och feedback av chefen och, i vissa fall, 

även av kollegor. Detta anser samtliga intervjupersoner borde prägla arbetet mer - att lyfta 

och hjälpa varandra till bättre prestation och framgång. Erkännande och beröm är något 

som vi anser att ett företag kan ta sig långt på när det handlar om att värna och ta hand 

om personalen, men studien har visat att beröm är något som ofta saknas på arbetsplatsen 

och att det i dessa fall emellanåt saknas motivation till att gå till arbetet och göra bra ifrån 

sig. Av denna anledning anser vi att det är viktigt att ledare, men även övriga anställda 

och medarbetare, gör sitt yttersta för att bidra till en trivsam arbetsplats som möjliggör 

förverkligandet av organisatoriska mål, och kanske även individuella mål. Samtidigt bör 

det noteras att flera intervjupersoner inte kräver mer än “en klapp på axeln” som 

bekräftelse, vilket gör att ett överdrivet fokus på dessa belöningsformer inte är 

nödvändigt. 

 

Kovach (1980) skriver att chefer och ledare har en tendens arbeta efter rutin, att alltid 

tillämpa samma typ av belöningsformer gentemot de anställda. En intervjuperson uppger 

att de varje år bjuds på middagar och de får biobiljetter som julklapp, vilket uppskattas 

men hon antyder också att det hade varit bra med något mer eller annorlunda. Enligt De 

Gieter och Hofmans (2015) går det omöjligtvis att anta att samtliga belöningsformer 

påverkar attityd och beteende likvärdigt hos alla anställda och flera av de vetenskapliga 

artiklarna hävdar att belöningar bör anpassas efter individen. I vår studie uttrycker ett 

fåtal intervjupersoner att lönen är av stor betydelse, medan resterande inte fäster lika stor 

vikt vid detta, vilket gör att forskarnas synpunkter i ett sådant sammanhang kan vara 

aktuella. Trots att intervjupersonerna till största del instämmer med varandra råder det 

meningsskiljaktigheter i vissa frågor och därför blir ett individuellt angreppssätt viktigt. 

Kovach (1980) hävdar att ledare bör kartlägga vad medarbetare blir motiverade av för att 

öka motivationen, vilket vi anser är viktigt även när det gäller tilldelning av belöningar. 

 

Kompetensutveckling 

I resultatet framkommer det att utbildning är det som främst utvecklar och motiverar 

intervjupersonerna, samtidigt som motivationen verkar minska när utbildning saknas. 

Ghee Soon och Chan (2003) skriver att attityd, upplevd självförmåga och användbarhet 

är viktiga faktorer gällande kompetensutveckling i samband med arbetet. I denna 
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undersökning märks en genomgående positiv syn på utbildning då flera uppger att de är 

nöjda med att få delta i utbildningar medan andra önskar att fler utbildningar 

tillhandahålls. Dessa avslöjanden stämmer väl in med Ghee Soon och Chans (2003) 

påstående där fokus riktas till individen och dennes upplevelse och uppfattning kring 

kompetensutveckling. 

 

Utbildningsmöjligheter menar intervjupersonerna bidrar till deras motivation till att 

utvecklas, vilket strider emot den tidigare forskningen påståenden där 

utbildningsmöjligheter anses vara en faktor som inte kan verka självständigt och påverka 

motivationen.  

 

De personer som har deltagit i utbildning uppger att det har varit användbart, vilket i den 

tidigare forskningen framhävs som en viktig faktor. Intervjupersonerna förklarar även att 

de kände sig mer säkra och kompetenta i arbetet efter utbildning och de anser även att det 

bidrog till mer varierande uppgifter, vilket är en viktig motivationsfaktor. Att 

organisationen erbjuder utvecklingsmöjligheter och stödjer de anställda i detta 

framkommer i den tidigare forskningen som viktigt men delvis otillräckligt, och det 

individuella angreppssättet blir återigen ledande då intervjupersonerna menar att ett 

intresse för utbildning saknas hos somliga individer och att dessa därmed inte bör tilldelas 

sådana möjligheter. 

 

Kompetensutveckling kan ske på olika sätt, enligt Johnson och Beehr (2014), vilket är 

något som också yttrar sig i intervjumaterialet. Att prata med kollegor och på så vis utbyta 

erfarenheter och tankar ses som en mycket givande och intressant möjlighet till att lära 

sig nytt. Denna typ av utbyte skulle därför kunna betraktas som en informell form av 

workshop, vilket är en slags utbildning som den tidigare forskningen talar om. Att erbjuda 

de anställda att gå på kurser behöver inte vara den enda möjligheten till att utveckla 

personalen och är inte heller nödvändigtvis den enda utbildningsformen som de 

uppskattar. 

 

Enligt Granberg (2011) ska medarbetare inte motiveras till att utveckla sin kompetens, 

utan ledare bör enbart undanröja de hinder för lärande som kan uppstå. En intervjuperson 

uppger specifikt att chefen utgjorde en viktig förutsättning för att kunna utvecklas i 

arbetet, vilket kan kopplas till Granbergs (2011) teori om så kallade facilitatorer. Chefen 

ska underlätta lärandet och främja individens egen problemlösning och förhoppningsvis 

med detta skapa goda prestationer. I intervjuerna framkommer det däremot inga direkta 

hinder för lärande, mer än brist på pengar, och vi kan därför inte se om Granbergs (2011) 

uttalande stämmer in på samtliga deltagare i denna studie. Vi anser däremot att Granbergs 

(2011) beskrivning av en facilitator känns som ett drömscenario. Hur lätt är det i praktiken 

för en chef att eliminera sådant som kan hämma lärande, och kan det med säkerhet 

medföra att individen överhuvudtaget utvecklar sin kompetens? Vi anser att det även 

kräver att medarbetaren är villig att utvecklas och delta i utbildningar, för även om inget 

står i vägen för nya kunskaper innebär det inte att individen är villig att ta till sig dem. 

 

Granberg (2011) menar att istället för att arbetsgivare bara ska skicka iväg de anställda 

på olika utbildningar bör de först låta medarbetarna utföra fler uppgifter. Därefter menar 

Granberg (2011) att kompetensutvecklingen bör följa för att komplettera den erfarenhet 

och förståelse som individen får genom det praktiska utförandet. I intervjuerna 
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framkommer det en önskan om att få delta i mer användbara utbildningar som faktiskt 

kan tillämpas i arbetet, vilket gör att Granbergs (2011) teori blir ytterst relevant. Vi anser 

att om fler företag följde denna modell skulle mycket tid och pengar kunna sparas på 

överflödiga utbildningar och dessutom skulle fler medarbetare bli motiverade på grund 

av den utökade befogenheten det innebär.  

 

Med utgångspunkt i Illeris (2009) tre dimensioner av lärande kombinerat med den empiri 

vår studie bidrar med anser vi att det är viktigt att individen ser en mening, ett innehåll av 

värde i utbildningen. I intervjuerna framkommer det att man inte är särskilt motiverad till 

att delta i utbildningar om de upplevs som irrelevanta för yrket. Vi tror att man som 

medarbetare gärna vill se ett syfte med det man ska lära och att detta bidrar till att 

motivationen till kompetensutveckling ökar. Om individen upplever att utbildningen inte 

är meningsfull och därmed inte är särskilt motiverad till att lära sig anser vi att 

utbildningen enbart innebär slöseri av tid och resurser. Det går även att finna en koppling 

mellan Granbergs (2011) synsätt och det som Illeris (2009) kallar för incitament. Om 

individen först får större befogenhet i sitt arbete erhåller den därmed även en djupare 

förståelse för uppgifterna och blir således mer motiverad då den ska utveckla sin 

kompetens.  

 

Interaktions- eller samspelsaspekten som Illeris (2009) talar om antar vi syftar till hur 

utbildningen eller lärandet sker. Illeris (2009) förklarar även att denna lärandedimension 

är beroende av innehållet och incitamenten och lärandet kan därför yttra sig på olika vis 

beroende på vad det är som ska läras och vilken orsak som ligger bakom det. 

Intervjupersonerna talar om att de kan lära sig på olika sätt i arbetet och förutom att gå på 

kurser kan de lära genom att till exempel samtala med kollegor. 

 

Slutsatser och vidare forskning 

De faktorer som är utmärkande i studien är trivsel, ledarskap, belöning och 

kompetensutveckling. Både intervjupersonerna och den tidigare forskningen hävdar att 

arbetsmiljön är en viktig förutsättning till att trivas på arbetet och även de personliga 

relationerna anses vara betydelsefulla. Ledarskapet framhävs även i den tidigare 

forskningen, men intar en större roll i denna undersökning. I forskningen framkommer 

det att ledare har förmågan att genom olika strategier påverka de anställdas beteenden och 

attityder och även vilja till att utvecklas genom att använda sig utav olika strategier. 

Intervjupersonerna framhäver utöver detta önskvärda ledaregenskaper, vilket inte betonas 

i den tidigare forskningen. 

 

Utifrån studiens resultat och den tidigare forskning och teori som presenteras anser vi att 

ledare har makten att tillämpa belöningar på ett fördelaktigt vis och dessutom påverka 

medarbetarnas inställning gentemot kompetensutveckling. Självständighet och fria 

händer i arbetet visar sig vara viktigt för intervjupersonerna och som, med Granbergs 

(2011) teori som stöd, troligtvis bidrar till att individen blir mer motiverad till 

kompetensutveckling. Illeris (2009) skriver att lärandets innehåll påverkar motivationen 

till att lära, vilket även framkommer i denna studies resultat genom intervjupersonernas 

önskemål kring mer relevanta utbildningar.  
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Sammanfattningsvis anser vi att trivsel på arbetet och tillfredsställelse med olika 

belöningsformer bidrar till en ökad motivation på arbetet. Särskild vikt fästs vid 

ledarskapets betydelse gällande motivationen till kompetensutveckling som i sin tur leder 

till förbättrade prestationer. Som svar på studiens problemformulering anser vi att en god 

arbetsmiljö, delaktighet, uppskattade chefer, en representativ lön, möjlighet till givande 

utbildningar och den enskildes vilja att utbilda sig samt individuellt tillämpade belöningar 

tillsammans bidrar till medarbetarens motivation till att utvecklas och prestera i sitt 

arbete. 

 

Som tidigare nämnt upplevde vi under arbetsprocessen att ledarskapet var en mycket mer 

framstående del i intervjumaterialet i jämförelse med den tidigare forskningen. Däremot 

vägde ledarskapsteorier genom annan litteratur upp och bidrog med mer förståelse för hur 

ledare kan påverka motivationen. Av denna anledning kan framtida studier förslagsvis 

genomföras med ledarskapet som utgångspunkt, genom att undersöka hur ledare kan lära 

sig att på bästa sätt motivera de anställda till att utvecklas och prestera i arbetet. I denna 

studie var resultatet omfattande och samtliga områden beskrevs detaljrikt av 

intervjupersonerna. Det hade därför också varit intressant att utforska varje 

motivationsfaktor för sig och på det sättet skapa en djupare förståelse.  

 

Ett brett material är en förutsättning för en pålitlig och realistisk studie och detta är något 

som vidare forskning kan ta hänsyn till. I mån av tid och resurser bör så många intervjuer 

som möjligt genomföras för att med större säkerhet kunna dra slutsatser, vilket är en av 

de svagheter som denna studie besitter. Möjligtvis kan fältet undersökas kvantitativt för 

att få ett bredare perspektiv och därmed kunna generalisera resultatet. 
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Bilaga I 

I 

 

Sökmatris 

Datum Sökord (ett eller flera)  Träffar (st) Kommentar 

17/11-15 employee* motivat* work* histor* 64 Peer-reviewed, 

     history, employees 

 

23/11-15 motivat* employee* work* 289 Peer-reviewed, 

     employee 

     motivation, job 

     satisfaction, 

     motivation, 

     employees,  

     employees-attitudes 

     job performance, 

     leadership,  

     performance 

 

24/11-15 motivat* employee* work* 5738 Peer-reviewed, 

     employee 

     motivation, job 

     satisfaction, 

     employees- 

     attitudes, work 

     environment, 

     motivation, 

     employees, job 

     performance, 

     personnel atti- 

     tudes & job 

     satisfaction, 

     employee attitudes, 

     wages, 1931-2005 

 

24/11-15 motivat* factor* employee* 2256 Peer-reviewed,  

 work*    employee motiv- 

     ation, job satis- 

     faction, motivation, 

     work environment, 

     employees-attitude, 

     job performance, 

     employees,  

     employee attitudes, 

     personnel attitudes 

& job satisfaction, 

2000-2015 



 

I 

Datum Sökord (ett eller flera)  Träffar (st) Kommentar 

25/11-15 motivat* employee* work* 1378 Peer-reviewed

 (skill* OR competence*) 

 development*  

 

 

25/11-15 motivat* employee* work* 66 Peer-reviewed,

 (skill* OR competence*)   employee 

 develop*    motivation, 

     employee training, 

     career development, 

     employees,  

     motivation, job 

     satisfaction,  

     performance,  

     employee empower- 

     ment, job skills, 

     learning, training 



Bilaga II 

II 

 

Missiv 
Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar Personal och arbetsliv på Linnéuniversitetet i Växjö 

och har nu påbörjat vårt examensarbete med inriktning arbetslivspedagogik.  

 

Syftet med examensarbetet är att studera vad som, ur ett medarbetarperspektiv, bidrar 

till anställdas vilja att vidga sin kompetens och i förlängningen är vi intresserade av hur 

organisationen kan gå tillväga för att främja detta.  

 

Genom tidigare forskning har vi tagit del av det ämne som är aktuellt för oss i denna 

undersökning. För att fördjupa oss ytterligare väljer vi att intervjua personer med olika 

yrkeserfarenhet och vill därför intervjua dig som besitter kunskap och erfarenhet som är 

av värde för oss och som kommer att ha stor betydelse för vårt arbete. 

 

Vi följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att din medverkan 

är frivillig och att du när som helst under intervjun kan välja att avbryta ditt deltagande.  

Det som framkommer i intervjun kommer endast att användas för den här studien och 

dina personuppgifter samt ditt deltagande behandlas konfidentiellt. För att säkerställa att 

vi uppfattar dina svar korrekt är vi tacksamma för din tillåtelse av ljudinspelning.  

 

Hör av dig så kan vi boka in tid och plats som passar dig.  

 

Tack för din tid och vi hoppas att just du vill delta!  

 

Med vänlig hälsning, 

Anna Höglander  07XX-XXX XXX 

Vanessa Paukovic  07XX-XXX XXX 
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Bilaga III 

III 

Intervjuguide 
 

 Vad arbetar du med nu? Hur länge har du gjort det?  

o Notera ungefärlig ålder hos intervjupersonen. 

 Vad var det som fick dig att börja arbeta just här? 

 Trivs du på din arbetsplats? Känner du att det finns något som kan förbättras?  

 Vad är det som främst får dig att stanna kvar och trivas på din arbetsplats? 

o Om personen inte trivs: vad beror detta på? 

 Vad är/har varit det bästa med din arbetsplats?  

o Alternativt även en fråga om det “mindre bra”. 

 Hur anser du att ditt arbete ska vara upplagt? Motivera varför.  

 Vad är det som gör att du kan utvecklas i ditt yrke?  

 Vad motiverar dig till att utvecklas, att lära dig bli bättre på det du gör idag?  

 Vilka förutsättningar finns idag som bidrar till att du ska kunna utvecklas?  

 Vilken syn på utbildning/internutbildning har företaget anser du?  

o Delar du denna syn?  

o Vid negativ inställning: vad beror detta på? Varför ville du inte/fick du 

inte delta? 

 Berätta om hur det varit när du har utökat din kompetens/kunskap?  

o Hur fick det dig att känna? Har detta påverkat din motivation på arbetet? 

På vilket sätt? 

 Kände du att du fick möjligheten att visa upp vad du hade lärt dig?  

o Hade du användning av dessa kunskaper i ditt arbete?  

 Känner du att du är delaktig i och får ta del av vad som händer inom företaget? 

o Berätta mer om det. 

 På vilket sätt blir du belönad/kompenserad för ditt arbete? 

o Är du nöjd med detta? På vilket sätt kan det förbättras?  

 Har du någon gång känt dig stolt över det arbete du utfört?  

o Fick du någon bekräftelse för detta? Hur uttrycktes denna bekräftelse och 

vem låg bakom den? 

 Vill du beskriva företagsledningen med ett par ord? 

o Finns det något som skulle kunna förändras/förbättras? Motivera.  

 Finns det något mer du vill tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


