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Abstract 

 
The purpose of this thesis is to describe the motivation of some production workers within two cohorts 

to be able to reflect differences between those. The qualitative description is grounded on the question of 

what motivates five older and five younger production workers with monotonous work at a production 

company. The theoretical foundation is based on theories of needs and studies dealing with industrial 

workers attitude to their work. The different factors of motivation and needs are classified as 

instrumental and non-instrumental attitudes. The instrumental attitude is focused on economic interests – 

e.g. salary. The non-instrumental attitude includes other interests than salary, e.g. safety and social 

relations. 

 

The result indicates that none of our informants fulfil all the criteria of instrumental attitude, i.e. works 

only in economic interest. It is rather a mix between a solidary and instrumental attitude, in other words, 

motivation represents, except the income, also social relations and the security that employment 

agreement offers. Differences occur between the cohorts, a will to be of use for the company is 

expressed among the elder informants, something that is not expressed among the younger ones, among 

whom the solidarity with their fellow workers of the same age is highly significant.  

 



 

 

Sammanfattning 
 
Denna uppsats syftar till att beskriva motivationen hos några produktionsarbetare inom två 

ålderskategorier för att kunna spegla eventuella skillnader mellan dessa. Den kvalitativa beskrivningen 

utgår från frågan om vad som motiverar fem äldre respektive fem yngre produktionsanställda med 

monotona arbeten vid löpande band. Den teoretiska utgångspunkten baseras på behovsteorier och studier 

kring industriarbetares inställning till sitt arbete. Motivationsfaktorerna, tillika behoven, kategoriseras 

som instrumentell och icke-instrumentell attityd. Den instrumentella attityden fokuserar på det 

ekonomiska intresset, som lön till exempel. Den icke-instrumentella inställningen inkluderar andra än 

ekonomiska intressen, såsom trygghet och social gemenskap.  

 

Resultatet visar att ingen av informanterna uppfyller samtliga kriterier gällande instrumentell inställning, 

d.v.s. arbetar enbart i ekonomiskt intresse. Det rör sig snarare om en blandning mellan solidarisk och 

instrumentell inställning, med andra ord utgörs motivationen, förutom av lönen, även av social 

gemenskap och den trygghet som anställningen i sig medför. Det råder däremot en skillnad mellan 

ålderskategorierna, bland de äldre uttrycks en vilja att vara till nytta för företaget, något som inte nämns 

bland de yngre, hos dem är gemenskapen med kamrater i samma ålder högst betydelsefull.  
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1. Inledning 
 
Vad är det som motiverar oss människor att gå till jobbet? Är det till största delen lönen eller behovet av 

gemenskap och bekräftelse eller är det självförverkligande som utgör drivkraften? Finns det skillnader i 

motivationen mellan unga personer som befinner sig i början av sitt yrkesliv och äldre som yrkesarbetat 

en stor del av sitt liv? Det finns många definitioner av begreppet motivation beroende på vilket 

perspektiv som väljs. Ur ett arbetsgivarperspektiv lämpar sig Saul W Gellermans definition: ”skillnaden 

mellan att göra det minsta möjliga man kan komma undan med och att göra allt man förmår.”1 Enligt 

Gellerman innebär motivation en ambition att optimalt tillvarata de individuella drivkrafter som bidrar 

till ökad produktivitet. Han gör i sin definition av begreppet motivation åtskillnad mellan motiv och 

motivatorer. Motiv är en inre drivkraft, ett engagemang baserat på eget intresse. Motivatorer är 

drivkrafter som kommer utifrån, alltså yttre faktorer som påverkar beteendet, exempelvis pengar.2  

 

En annan definition av begreppet motivation nämner Abrahamsson och Andersen i sin bok Organisation 

- att beskriva och förstå organisationer. De säger där att motivation enbart finns hos individer, men det 

är inget personlighetsdrag utan handlar om interaktionen mellan individen och situationen. De menar 

vidare att motivationsteorin, som syftar att förklara orsaken till människans avsiktliga 

handlande/beteenden, kan indelas i två grupper: dels teorier som härleder förklaringar hos individen 

(behovsteorier) dels teorier som härleder förklaringar till yttre förhållanden (förstärkningsteorier).3 

Bland behovsteorierna finns bl.a. Abraham Maslows behovstrappa, Clayton Alderfers ERG-teori och 

Frederick Herzbergs tvåfaktorteori. Enligt dessa teorier är det behoven som motiverar människan, de 

indelar också behoven i en högre respektive lägre ordning. Vår definition av begreppet motivation 

bygger på dessa teorier, bland vilka Maslows behovstrappa kanske är den, bland allmänheten, mest 

kända. Förstärkningsteorierna å sin sida, utgår från att beteendet styrs av belöningar eller straff. Enligt 

förstärkningsteorin utgör lön, befordran och andra former av belöningssystem medel för att styra 

beteendet och höja motivationen.4  

 

Motivation i arbetslivet är ett ämne som intresserar oss väldigt mycket, inte minst att studera motivation 

hos anställda som innehar tjänster med tämligen monotona5 arbetsuppgifter. Vi beslutade oss för att 

                                                       
1 Gellerman, S. W. (1995), s. 11 
2 Ibid., s. 19 
3 Abrahamsson, B.,Andersen, J A. (1998), s. 142 
4 Ibid., s. 154-157 
5 Monotona arbeten definierar vi som enformiga arbetsuppgifter, arbeten som ofta förekommer vid löpande band inom 
produktionsindustrin. 
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undersöka motivationen hos några produktionsanställda vid ett företag som i folkmun ansetts vara en 

arbetsplats som haft funktionen som en sista utväg vid arbetslöshet, en sluss på väg till andra yrken, en 

tillfällig parantes i yrkeslivet. Vi tror att denna stämpel baserar sig mycket på att produktionen, trots viss 

arbetsrotation anses vara mycket monoton, något som kan tänkas inverka på den tidvis höga 

personalomsättningen. Vi har under senare år uppmärksammat företagets satsningar på olika 

personalförmåner, faktorer som kan påverka de anställdas motivation att arbeta vid företaget. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att ge en beskrivning av två kohorters motivation för att kunna spegla eventuella 

skillnader mellan dessa. Med kohorter avses i denna studie personer födda inom två avgränsade 

tidsperioder. Vår beskrivning av motivation är kopplad till frågan om vad som motiverar yngre 

respektive äldre produktionsanställda med monotona arbeten vid löpande band. Problemställningen 

baseras dels på att motivation bygger på människans vilja och intresse att tillfredsställa ett behov, dels på 

att dessa kohorter kan ha olika grundläggande värderingar som avspeglar sig i inställningen till arbetet. 

 

1.3 Uppsatsens disposition 
Efter inledningen följer ett teoriavsnitt som behandlar begreppsliga definitioner och tidigare empiriska 

undersökningar. Därefter kommer ett metodavsnitt i vilket vi presenterar och diskuterar vårt 

metodologiska tillvägagångssätt. Vi övergår sedan till att presentera företaget vid vilken undersökningen 

har ägt rum samt resultatet av intervjuerna. Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt. 
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3. Teori 
 
I detta avsnitt ger vi en kortfattad presentation av de teorier och undersökningar som ligger till grund för 

denna studie. Vi inleder med att beskriva några teorier som har anknytning till begreppet motivation för 

att sedan presentera några undersökningar kring motivation inom industrisektorn. Teorikapitlet avslutas 

med en sammanfattning. 

3.1 Behov och motivation 
I många motivationsteorier omnämns den amerikanske psykologen Abraham Maslows behovstrappa i 

vilken han rangordnar människans behov i fem olika steg, där behoven utgör motivationen. Enligt 

Maslows teori tillfredsställs behoven stegvis i en viss ordning. Först måste de fysiologiska behoven vara 

tillfredsställda för att individen ska kunna gå vidare till nästa steg i behovstrappan.  

 
1. Grundläggande fysiologiska behov (biologiska överlevnadsfaktorer) 

2. Trygghet/säkerhet (skydd, säkerhet och stabilitet) 

3. Kontakt och gemenskap (gemenskap och kärlek) 

4. Status och uppskattning (respekt och uppskattning från andra samt självrespekt) 

5. Självförverkligande (behov av att få utnyttja sina inneboende möjligheter) 6 

 

Den kritik som riktas mot Maslows motivationsteori handlar främst om just denna stegvisa ordning, 

vilken i praktiken skulle innebära att den som svälter enbart strävar efter att stilla sina fysiologiska 

behov och inte upplever högre behov som till exempel trygghet och gemenskap. Behov utgör en del av 

motivationen och utifrån de behov som omnämns i behovstrappan kopplar vi motivation till arbete. 

Exempelvis utgör lönen, i vårt samhälle med penninghushållning, en grundläggande förutsättning för att 

kunna tillfredsställa många elementära behov. Arbetet kan även skänka trygghet genom t.ex. 

anställningsavtal som tryggar fortsatt arbete och inkomst. Det kan också förmedla gemenskap genom 

umgänget med arbetskamrater, uppskattning/status genom befordran och självförverkligande genom 

exempelvis möjligheter till kompetensutveckling.  

 

Clayton Alderfer har modifierat Maslows behovstrappa i sin ERG-teori och reducerat behoven till tre 

nivåer; materiella existensbehov (E), behov av sociala relationer (R) och behov av personlig utveckling 

(G). Existensbehoven kan sägas motsvara de två grundläggande nivåerna i Maslows behovstrappa och 

relationsbehovet, som omfattar både kärlek och tillhörighet, motsvaras av Maslows tredje nivå. Det 

                                                       
6 Levander, M. (1997), s. 87-88  
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personliga utvecklingsbehovet omfattar såväl självaktning som självförverkligande och kan därför sägas 

motsvara de två högsta nivåerna i Maslows behovstrappa. Skillnaden mellan behoven är dock inte lika 

stark hos Alderfer och det är inte heller nödvändigt att tillfredsställa behoven i en hierarkisk ordning. 

Däremot anser han likt Maslow att otillfredsställda behov skapar individens motivation.7 

 

Trivselteorier och motivationsteorier ses ofta som två sidor av samma mynt.8 Frederick Herzberg har 

studerat tillfredsställelse i arbetslivet och menar att trivsel i arbetet handlar om i vilken grad individen 

får sina behov tillgodosedda. I motivationssammanhang gör Herzberg en skillnad mellan arbetsinnehåll 

och arbetssituation och i sin modell använder han begreppen motivationsfaktorer och hygienfaktorer.9 

 

Tillfredsställelsen i arbetet påverkas av motivationsfaktorerna vilka är kopplade till jobbens innehåll, 

och att det är dessa faktorer som leder till motivation och trivsel. Hygienfaktorerna har ingen inverkan 

på motivationen utan kan istället ses som faktorer av lägre ordning som förebygger vantrivsel, detta till 

skillnad mot motivationsfaktorerna som tillfredsställer behov av högre ordning.10 

 
Motivationsfaktorer                    Hygienfaktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Herzbergs tvåfaktorteori. Källa: Egen sammanställning av Abrahamsson, B. & Andersen, J. 1998, s.149-150. 
 

3.2 Värderingsförändringar 
Enligt Ronald Inglehart sker en sakta och tyst förändring av vårt sätt att förhålla oss till tillvaron – d.v.s. 

en förändring av våra grundläggande och centrala värderingar. Förklaringen till de 

värderingsförändringar som sker bygger Inglehart dels på en behovsteori, dels på en socialisationsteori. I 

                                                       
7 Abrahamsson, B. Andersen, J. A. (1998), s. 145 
8 Ibid., s. 149 
9 Ibid., s. 148 
10 Ibid., s. 148-153 

 
*Prestationer  
*Erkännande  
*Arbetet i sig självt 
(intressant och givande) 
*Ansvar 
*Befordran 
*Kunskaper för utveckling 
 

 
*Fysiska arbetsförhållanden 
*Ekonomiska belöningar 
*Kompetenta ledare 
*Fungerande organisation och 
  administration 
*Anställningsvillkor  
*Statussymboler 
*Bemötande 
*Privatlivet (indirekt påverkan) 
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hans studie av värderingsförändringar kan begreppen värderingar och värden närmast kopplas till sådant 

som människan finner värt att sträva efter, sådant som är positivt och gott; ”Först är vi hungriga. Vi ser 

på vår omgivning utifrån om den är ätbar eller inte. Då blir sådant som har med mat att göra det 

viktigaste värdet.”11  

 

Inglehart anknyter, i sin knapphetshypotes, till Maslows motivationsteori, när han menar att människans 

värderingar bestäms av ”tillgången”, att bristvaror är det som blir värdefullt; ”Det man har” är inte lika 

värdefullt som ”det man kan få”.12 

 

I den s.k. socialisationshypotesen utgår Inglehart från att människan förvärvar centrala delar av sina 

grundläggande värderingar. Detta sker under de tidiga uppväxtåren, dvs. upp till ungefär 15-årsåldern, 

genom en socialiseringsprocess – ett samspel mellan individ och samhälle. De under barn- och 

ungdomsåren socialt införlivade värderingarna anses förbli tämligen oförändrade under resten av livet.13 

Sett över tid, medför samhällsförändringar och samhällsdiskurser även förändringar på individernas 

grundläggande värderingar, d.v.s. en kedjeprocess där bestämda förändringar på samhällsnivå leder till 

förändring på individnivå som i sin tur leder till förändring på samhällsnivå.14  

 

Tanken är här att de som idag är äldre under sin uppväxt upplevde relativt sett 
osäkrare materiella förhållanden jämfört med de yngre. Hos de äldre betonas därför 
försörjningsvärden såsom materiell välfärd och trygghet. De som idag är yngre har 
däremot ofta vuxit upp med en välfärd och socialt skyddsnät som inneburit att man 
inte behövt bekymra sig på samma sätt för dessa grundläggande materiella 
förhållanden. Hos den yngre generationen betonas därför självutveckling och 
frihetsvärden på bekostnad av försörjningsvärden. 15 

 

Inglehart använder begreppet värderingsförskjutning för att beskriva och förklara förändringen från 

industrisamhällets höga värdering av materiella trygghetsvärden till det postmateriella samhällets höga 

värdering av frihetsvärden. Värderingsförskjutningen ser Inglehart som ett resultat av 

välfärdsutvecklingen och den ökande utbildningsnivån. Han menar att de yngre generationernas uppväxt 

har präglats av ett materiellt välstånd, till skillnad från äldre generationer som haft knappare 

uppväxtförhållanden, vilket medfört att de yngre tar den ekonomiska tryggheten för given. 

                                                       
11 Petterson, T. (1988), s. 18 
12 Ibid., s. 19 
13 Ibid., s. 19 
14 Ibid., s. 13 
15 Theandersson, C. (2000), s. 15 
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Postmaterialistiska värderingar skulle innebära mera ”självförverkligande och personlig utveckling” än 

en betoning av ”pengars betydelse”, vilka betraktas som materialistiska, enligt Inglehart.16 

 

Ingleharts socialisationshypotes innebär att de äldre informanterna i vår studie, som i genomsnitt är 55 år 

gamla, förvärvade sina grundläggande värderingar huvudsakligen under 1950-60-talet. De yngre 

informanterna, som är i 20-årsåldern, införlivade sina grundläggande värderingar under 1980-90-talet. 

Det betyder att de samhällsförhållanden och de värderingar som rådde i samhället under dessa 

tidsperioder även utgör en del av personernas grundläggande värderingar.  

 
Vilka stora händelser inträffade under dessa två kohorters uppväxttid, dvs. händelser som kan antas 

påverka värdesystemen? 1950-talet kännetecknas som en efterkrigstid, en tid med relativt låg 

välfärdsnivå, men under 1960-talet sker en stark ekonomisk tillväxt som bidrar till påtagligt ökad 

välfärd. Under 1980-talet är välfärdsnivån hög, folkkampanjen mot kärnkraft och den stora oljekrisen 

inträffar under 80-talet. I mitten av 80-talet upptäcks AIDS och i Sverige mördas statsminister Olof 

Palme.17 I början av 1990-talet inträffar en djup ekonomisk kris och det råder politisk obalans, 

riksbanken höjer räntan med flera hundra procent. I mitten av 90-talet utbreder sig IT- och 

mobiltelefontekniken bland befolkningen, innehavet av mobiltelefoner femdubblas från 1992 till 1997.18  

 

Christer Theandersson har i sin avhandling Jobbet – för lön, lust eller andra värden? studerat anställdas 

attityd till sitt arbete, om vilket värde de finner i att arbeta. Studien bygger på 1 400 enkätsvar från 

anställda inom offentlig förvaltning, vård och omsorg samt industrin. Till en del visar analysen att ett 

arbete som ger något mer än materiell trygghet är idag viktigare än vad det tidigare varit. Detta mot 

bakgrund av att icke materiella faktorer betonas i högre utsträckning hos framförallt gruppen 

högutbildade kvinnor inom offentlig sektor, vilka förväntar sig något mer av arbetet än pengar. 

Lågutbildade män inom industrin ser däremot sitt arbete som en inkomstkälla. Att allt fler, totalt sett, 

lägger större vikt på arbetsinnehållet än på det ekonomiska utbytet, sägs vara en följd av en allmänt 

högre utbildningsnivå. I Theanderssons avhandling, och även i Furåkers Arbetets villkor, omnämns Mats 

Johanssons Lönearbetet som mål eller medel, en svensk studie som ägde rum i Katrineholm 1987-88. 

Den visade att en instrumentell attityd till arbete är tydligare bland män än bland kvinnor, som i högre 

grad betonar arbetskamraternas betydelse. En annan undersökning som Theandersson omnämner är 

Birgitta Erikssons Arbetet i människors liv, som beträffande instrumentell attityd visar att denna 

                                                       
16 Inglehart, R. (1997), Theandersson, C. (2000) 
17 Pettersson, T. (1988), s. 21 
18 Ahrne, G., m.fl. (2000), s. 42-45 
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inställning främst återfinns bland de yngre personerna i undersökningen men även okvalificerade 

arbetare ger uttryck för en mer instrumentell attityd.19 

 

Industrisektorn är den sektor som är främst kopplad till en instrumentell inställning men den ökande 

andelen kvinnor inom sektorn antas ha minskat denna tendens. Undersökningar visar att kvinnor till 

skillnad från män framhåller sociala relationer och intressanta arbetsuppgifter före ekonomiskt utbyte.20  

 

3.3 Instrumentell inställning till arbetet 
I början av 1960 talet gjorde Goldthorpe och hans medarbetare en undersökning bland engelska 

industriarbetare om deras attityd till arbetet. Undersökningen visade att den instrumentella attityden 

dominerade, d.v.s. att arbetet enbart utgjorde en inkomstkälla. Detta kan till vissa delar förklaras av att 

urvalet representerade gifta män i åldern 21 – 46 som med stor sannolikhet hade försörjningsansvar, 

vilket kan vara en orsak till inställningen till arbetet som ett försörjningsmedel och inte ett mål i sig.21  

 

Kriterierna för en instrumentell inställning är enligt Goldthorpe22:  

1. Arbetet har sin främsta betydelse som ett medel för att uppnå ett mål eller flera 
mål utanför arbetssituationen; arbetet betraktas med andra ord som ett medel att 
förvärva den inkomst som fordras för att man skall kunna leva ett liv som man sätter 
värde på, ett liv i vilket arbetet i sig självt inte utgör en integrerad del. Arbetet 
upplevs enbart som en ansträngning som görs för att uppnå yttre snarare än i 
arbetet inneboende belöningar. Arbetaren handlar som en `ekonomisk individ´, som 
strävar efter att med minsta möjliga ansträngning få ut största möjliga ekonomiska 
utbyte, varvid den senare aspekten dock är den dominerande. 
 
2. I överensstämmelse med detta är arbetarnas involvering i den organisation där de 
är anställda främst av kalkylerande natur; den existerar endast så länge som det 
ekonomiska utbytet av ansträngningen uppfattas som det bästa man kan uppnå, och 
inte av något annat skäl. Involveringen har alltså låg intensitet och kan inte sägas 
vara vare sig starkt positiv eller starkt negativ; den kan snarast betecknas som 
neutral eller ”mild”. 
 
3. Eftersom arbete främst definieras som en ålagd och instrumentell aktivitet och 
inte som en aktivitet som tillmäts ett värde i sig själv visar arbetarna svag ego- 
involvering i arbetet i både ordets snävare och dess bredare betydelse. Deras arbete 
bildar inte en del av deras centrala livsintressen; arbetet är för dem inte en källa till 
emotionellt betydelsefulla upplevelser eller sociala relationer; det är inte ett medel 
till självförverkligande. 
 

                                                       
19 Theandersson,C.ss (2000) 
20 Mats Johanssons Katrineholmsstudie. Furåker, B. (red). (1991), s. 185-191 
21 Goldthorpe m fl. (1971), s. 181 
22 Kriterierna är citat ur: Goldthorpe m.fl. (1971), s. 53-54.  
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4. Till följd härav går det en skarp gräns mellan arbete och icke–arbete i arbetarnas 
liv. Det är inte troligt att upplevelser och relationer i arbetet överförs till livet 
utanför verkstaden och det är vidare inte troligt att arbetare deltar i ”sociala” 
aktiviteter som står i samband med arbetet – t.ex. i klubbverksamhet bland 
arbetskamraterna eller i något annat föreningsliv än vad som förefaller vara 
ekonomiskt angeläget eller väsentliga fackföreningsaktiviteter.  

 
Goldthorpe betonar att det inom allt lönearbete finns en grundläggande instrumentell komponent där han 

likställer den instrumentella inställningen som en idealtyp och den solidariska och byråkratiska som två 

möjliga avvikelser från denna. Instrumentell inställning innebär enligt Goldthorpe att arbetet uppfattas 

som ett medel för att nå ett mål utanför arbetssituationen. Yttre motiv och instrumentell inställning är 

starkt kopplade till varandra då lönen och andra ekonomiska förmåner kan utgöra motivet som behövs 

för att nå det uppsatta målet. Det finns en tydlig åtskillnad mellan arbete och fritid. Byråkratisk 

inställning innebär att arbetet utgör en karriärmöjlighet som i sin tur ger en social identitet genom att 

man erhåller pengar, status och position vilket har en stor betydelse för självuppfattningen, i den mening 

att identiteten baserar sig mycket på yrkespositionen. Vid en solidarisk inställning utgör arbetet ett 

forum för social gemenskap där emotionella mål kan uppnås. Målen och drivkrafterna ligger på en nivå 

där tillhörighet och sociala relationer är i fokus. 23  

                                                       
23 Theandersson, C. (2000), s. 12-13., Furåker, B. (red). (1991), s. 176-179., Goldthorpe, J. H., m fl. (1971), s. 53-57  
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3.4 Sammanfattande teoridiskussion 
Behovsteorierna som vi tidigare presenterat har som uppgift att förtydliga kopplingen mellan behov och 

motivation och att dessa kan indelas i olika nivåer vid analys. Vår operationalisering av begreppet 

motivation utgår från Maslows behovsindelning, samtidigt som vi indelar dessa behov i två kategorier av 

inställningar; instrumentella och icke instrumentella. Vi finner att Goldthorpes definition av 

instrumentell inställning utgör en god indikator som tydligt visar en inställning där lönen och andra 

ekonomiska förmåner utgör en dominant motivator. En person med instrumentell inställning till arbetet 

motiveras endast av lönen och andra former av ekonomisk ersättning och gör minsta möjliga som krävs 

för att kunna erhålla detta. Även det första och grundläggande steget i Maslows behovstrappa ser vi som 

en indikator på instrumentell inställning. Likaså kan E: et, dvs. materiella existensbehov i Alderfers 

ERG-teori sägas motsvara något av en instrumentell inställning.  

 

Icke-instrumentell inställning omfattar andra värden än lönen, det handlar med andra ord om behov som 

återfinns på en högre nivå i Maslows behovstrappa; såsom skydd, säkerhet och stabilitet, gemenskap och 

kärlek, respekt och uppskattning från andra samt inte minst behov av att få utnyttja sina inneboende 

möjligheter. Dessa behov finns också omnämnda i såväl Alderfers som Herzbergs teori. Exempel på 

icke-instrumentell motivation återfinns även i Goldthorpes solidariska- och byråkratiska inställningar 

som inte, eller i mycket ringa grad, omfattar ekonomiskt utbyte. En icke-instrumentell inställning har de 

personer som istället för lönen betonar till exempel anställningstrygghet och kamratskap. 

 

Det finns mycket kritik riktat mot de behovsteorier som vi valt att presentera. Maslow har framförallt 

kritiserats för den hierarkiska uppbyggnaden i sin teori, att behov av högre nivå inte gör sig påminda 

förrän de lägre blivit tillfredsställda. Detta skulle innebära att en svältande individ inte strävar efter 

kärlek och gemenskap. Alderfers teori är inte lika hårt kritiserad som Maslows, däremot har Herzberg 

fått kritik för bl.a. sin metod och sin klassificering. Då vi enbart använder oss av behovsteoriernas olika 

kategoriseringar som ett verktyg för att fånga upp variationer av den instrumentella och icke-

instrumentella inställningen finner vi dem ändå användbara i denna studie, trots all kritik. Vi delar 

därmed Abrahamsson och Andersens uppfattning om att de mest kritiserade teorierna ändå är av stor 

praktisk nytta.24 

 

 

 

                                                       
24 Abrahamsson, B., Andersen, J. A. (1998) 
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2 Metod 
 
Vi har valt att genom ett abduktivt arbetssätt och en kvalitativ datainsamlingsmetod ge en beskrivning av 

motivation hos ett urval anställda vid ett produktionsföretag. Förståelse, intersubjektivitet, variation och 

validitet är några av argumenten som stödjer valet av kvalitativ metod.25 ”Det mest grundläggande 

draget i kvalitativ forskning är den uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och 

värden utifrån de studerade personernas eget perspektiv.”26 För att kunna förstå och definiera begreppet 

motivation ur informanternas perspektiv menar vi, med stöd av Bryman att den kvalitativa metoden är 

väl lämpad. Motivation är ett differentierat begrepp som är svårt att kvantitativt mäta och då motivation 

är subjektivt finner vi den kvalitativa metoden mest lämplig.  

 

2.1. Deduktion, induktion och abduktion  
Vid deduktion testas hypoteser genom att forskaren går från teorier och hypoteser till att empiriskt testa 

dessa för att på så sätt antingen verifiera eller falsifiera sin/a teori/er och hypotes/er. Deduktion 

förutsätter att problemet går att testa empiriskt och att undersökningen kan upprepas med samma 

resultat.27  

 

Vid induktion börjar forskaren i andra änden, genom att först samla in empiriska data som sedan härleds 

till olika teorier. Induktion kan därför sägas vara en tolkning av empiriska data, ”metoden s a s 

destillerar en allmän regel ur en mängd iakttagelser…”28.  

 

Abduktion är en kombination av induktion och deduktion med inriktning på underliggande mönster och 

förståelse. Filosofen Charles S. Peirce utvecklade begreppet abduktion där tolkningen av en enskild 

händelse eller företeelse görs utifrån ett tänkt sammanhang, mönster eller några allmänna idéer. Med 

andra ord utgår man från en föreställning om det studerade, där studien av fenomenet leder fram till nya 

insikter och en revidering av föreställningen/förförståelsen29. Bengt Starrin m.fl har den inställningen att 

båda ansatserna behövs, att de berikar varandra, och att metodtriangulering ofta är en effektiv 

forskningsmetod, men först och främst är det forskningsproblemet som är avgörande för metodvalet.30  

                                                       
25 Starrin, B., m.fl. (1991), s. 9 
26 Bryman, A. (1997), s. 77) 
27 Alvesson, M., Sköldberg, K. (1994), s. 41 
28 Ibid., s. 41  
29 Denzin, Norman K. (1989), s. 99-101., Alvesson, M., Sköldberg, K. (1994), s. 42-47 
30 Starrin, B., m fl. (1991), s. 13 
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2.2. Urval  
Anledningen till valet att intervjua ett antal anställda vid produktionsföretaget är att produktionen sker 

genom löpandebandsmodellen, en organisationsform där arbetarna enligt tidigare undersökningar31 har 

en hög grad av instrumentell inställning. Förutsättningen för undersökningen har dock varit företagets 

tillgänglighet d.v.s. att vi fått tillträde för att genomföra vår undersökning. Andra faktorer som inspirerat 

oss är att det ligger i en ort där urvalet av arbetsplatser och arbetstillfällen är begränsat. Att företaget 

dessutom satsar förhållandevis32 mycket på motivationshöjande personalförmåner antar vi kan påverka 

de anställdas motivation.  

 

Genom ett urval av kritiska fall33, där fem av de äldsta respektive fem av de yngsta anställda intervjuats, 

hoppas vi kunna spegla ett kohort-perspektiv mot bakgrund av Ingleharts teori om 

värderingsförskjutning. Med en jämn könsfördelning, fem män och fem kvinnor inom urvalet, speglas 

också sammansättningen av de anställda i stort men framförallt undviker vi att över-/underrepresentera 

något av könen. Både män och kvinnor ingår i såväl den äldre som den yngre gruppen/generationen. 

Informanterna i den äldre kohorten är över 45 år, med en medelålder på 55 år. Åldersspridningen är 

mindre i den yngre kohorten, där samtliga är under 25 år.  

 

2.3 Empiri 
I följande avsnitt beskriver vi hur vi metodologiskt gått till väga vid insamling och bearbetning av 

empiriska data d.v.s. intervjuerna. 

 

2.3.1 Insamling av data 
För att få en djupare inblick i företagets organisation och produktion gjorde vi i inledningsskedet av 

studien en längre intervju (ej inspelad) med produktionschefen samt en rundvandring i fabriken, där vi 

fick följa processen från ”ax till limpa”. Via en tjänsteman begärde vi en lista med namn och 

telefonnummer över de äldsta och de yngsta (över 18 år) produktionsanställda, utifrån våra 

urvalskriterier gällande ålder och könsfördelning. Vi erhöll en lista med nitton namn, vilket inkluderade 

ett antal reserver ifall någon skulle avböja att deltaga, ur denna valde vi slumpmässigt ut tio informanter. 

Ledningen har inte påverkat urvalet och ej haft kännedom om vilka som deltagit i intervjuerna. Vi 

kontaktade informanterna och bokade tid och plats för de enskilda intervjuerna. De informerades om 

                                                       
31 M. Johanssons Katrineholmsstudie, C. Theanderssons studie,  Jobbet – för lön, lust eller andra värden  
32 Vid jämförelse med ortens kommunalt anställda undersköterskor inom motsvarande grundlönenivå. 
33 Miles, M., Huberman, M. (1994), s. 28 
35 Med avskild menar vi i detta fall kontor, sammanträdesrum och informantens hem 
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studiens syfte och det frivilliga deltagandet, samt om materialets konfidentiella hantering. Konfidentiell i 

den mening att intervjumaterialet endast används vid denna studie, att ingen utomstående får ta del av 

det insamlade materialet och att detta behandlas så att de enskilda informanternas identitet inte utlämnas. 

Samtliga intervjuer har skett enskilt i en avskild35 miljö, dessutom har informanterna i förväg fått ta del 

av intervjufrågorna36. Detta för att så långt som möjligt undvika eventuell känsla av underläge från deras 

sida, men också för att ge dem möjlighet att reflektera över frågorna.37  

 

Vid intervjuerna med informanterna utgick vi från en intervjuguide med halvstrukturerade 

frågeställningar som vi upprättat mot bakgrund av Maslows behovskategorisering. Vår tanke var att 

intervjufrågorna skulle täcka upp såväl instrumentella- som icke-instrumentella inställningar, d.v.s. både 

ekonomiska och icke ekonomiska värden. Kompletterande följdfrågor ställdes löpande under 

intervjuerna utifrån informanternas svar. 

 

Vi intervjuade fem anställda vardera och vår ambition var att spela in intervjuerna på band i den mån de 

godkände detta. Slutligen blev alla utom en intervju bandad, vid denna fördes anteckningar istället. De 

inspelade intervjuerna transkriberades till textformat. Informationen som vi fick under samtalet med 

produktionschefen blev inte heller inspelad på band, i detta fall förde vi anteckningar bägge två.  

 

Merparten av informanterna hade fyllt i frågeformuläret innan intervjutillfället vilket underlättade såväl 

intervjun som bearbetningen av materialet. Vi vill påpeka att vi inte hade uppmanat dem att göra detta 

samtidigt som vi tycker att det var ett bra initiativ av dem. Vi hade beräknat att intervjuerna skulle ta ca. 

60 minuter vardera vilket det genomsnittliga utfallet också blev.  

 

2.3.2 Bearbetning av data 
De inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant för att minska risken för informationsbortfall. I marginalen 

nedtecknades nyckelord, dessutom har de ifyllda intervjuguiderna fungerat som en form av matris. Våra 

nyckelord för drivkrafter sorterades och analyserades utifrån teorier och tidigare forskning.  

 

Analysmetoden som använts innebär att nyckelord i det insamlade datamaterialet absorberats och 

sorterats mot bakgrund av behovskategorierna och därpå indelats i två grupper motsvarande 

instrumentell och icke-instrumentell inställning. Varje kohort har behandlats var för sig vilket 

möjliggjort en jämförelse mellan dessa. 

                                                       
36 Intervjufrågorna, se bilaga 
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2.4 Avgränsningar 
Det abduktiva arbetssättet har medfört att vi successivt reviderat vårt begreppsliga ramverk för att lättare 

kunna beskriva de produktionsanställdas motivation till sitt arbete. Det finns en stor mängd 

motivationsteorier men vi har i huvudsak utgått från ett antal behovsteorier. Eftersom fokus ligger på de 

anställdas arbetsmotivation har vi i vår intervjuguide inte tagit någon hänsyn till faktorer utanför 

arbetslivet trots att dessa hypotetiskt sett kan tänkas påverka motivationen. Företaget har anställda under 

18 år men av praktiska skäl ingår dessa inte i studien eftersom detta kräver målsmans godkännande.  

 

2.5 Validitet, reliabilitet och etik 
Inom forskningen talas om olika typer av validitet; inre validitet (om sanningsvärde), extern validitet 

(om överförbarhet) och reliabilitet (överensstämmelse). Dessa ger en uppfattning om hur forskaren 

samlat in, analyserat och tolkat informationen. Vid en kvalitativ fallstudie är flera tolkningar möjliga, 

repeterbarheten är högst problematisk då en människas beteende ständigt förändras, det är inte statiskt, 

men har fallstudien en hög inre validitet stärks också reliabiliteten.38 

 

Vi har använt oss av ett semistrukturerat formulär som informanterna haft möjlighet att läsa innan 

intervjuerna och under dessa har vi ställt kompletterande frågor beroende av deras svar. Genom att 

banda intervjuerna har vi kunnat iaktta informanternas kroppsspråk under samtalet, vi fick inget intryck 

av att någon kände obehag av att intervjun spelades in. För att minska eventuell känsla av underläge hos 

dem valde vi att fördela intervjuerna mellan oss och inte delta bägge under samma intervju. Även 

transkriberingen av intervjuerna har bidragit till att höja reliabiliteten då vi på så sätt i efterhand kunnat 

återgå till den autentiska intervjun, detta minskar påtaligt informationsbortfall. Vi upplevde att samtliga 

informanter kände sig positiva och avslappnade, att de vågade säga vad de egentligen tyckte, vilket vi 

anser styrker såväl reliabilitet som validitet. Under intervjuerna har informanterna haft möjlighet att 

diskutera intervjufrågorna då några frågor har upplevts svårtolkade. Dessa diskussioner har bidragit till 

ökad förståelse av deras svar.  

                                                                                                                                                                         
37 Jacobsen, J K. (1993)., Andersson, B-E (2001)  
38 Merriam, S. (1994) 
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I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning39 samt Forskningsetik: 

En introduktion40 beskrivs etikens olika nivåer och vikten av att ta hänsyn till dessa genom hela studien. 

Informerat samtycke och konfidentiell datahantering är två exempel på etiska metoder. Vi har haft för 

avsikt att genomgående värna om informanternas integritet, framför allt att skydda de tio enskilda 

individerna. Vi har informerat om frivilligt deltagande, konfidentiell hantering av materialet och att det 

enbart används i denna studie. Informanterna har fått information om studiens syfte och var resultatet 

kommer att publiceras. För att öka integriteten har vi avstått från att nämna företaget och 

produktionschefen vid namn trots att vi fått tillåtelse till detta. Anonymitet är däremot inget som kan 

utlovas, då vi redan i urvalsstadiet varit beroende av att andra personer plockat fram namnuppgifter om 

vilka informanter som uppfyller kriterierna. Att de anställda dessutom diskuterar studien sinsemellan är 

inte heller något vi kan råda över. De publicerade citaten är noga övervägda för att inte upplevas 

utelämnande för personerna i fråga. Vi har undvikit att över- eller underrepresentera enskilda 

informanter genom att låta alla informanter bli citerade. 

                                                       
39 http://www.hsfr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0  
40 Forsman, B. (1997) 



15 

 

4 Fallbeskrivning 
Här följer en beskrivning av företagets organisation och deras personalförmåner. Beskrivningen baseras 

på den information som vi muntligen erhöll vid samtalet med produktionschefen.41  

 

4.1 Produktionsföretaget 
Företaget bedriver produktion på tre orter med totalt 426 anställda. Den filial som vi valt att undersöka 

har 286 anställda varav 40 är tjänstemän, totalt sett är könsfördelningen mycket jämn, (51 % män och  

49 % kvinnor). Efter en medveten strävan att höja medelåldern bland de anställda ligger den nu på 32 år 

vilket också på ett positivt sätt påverkat personalomsättningen till att sjunka från 49 % under 1980- talet 

till 3,2 % idag42. Sjukfrånvaron har däremot stigit de senaste fem åren och ligger för närvarande på 

14 %. Företaget är en av ortens största arbetsplatser och har ständigt expanderat sedan starten 1972, de 

satsar alltmer på export, just nu främst till Norge och Frankrike. En annan ambition som 

företagsledningen har är att personalsammansättningen inom företaget ska spegla lokalsamhället vilket 

visar sig i att 11,5 % av de anställda har utomnordiskt ursprung.  

 

4.2 Motivatorer vid företaget 
Ingångslönen inom produktionen, bortsett från driftsledarna, ligger på ca. 19 000 kronor inklusive 

ersättning för obekväm arbetstid, efter fem års anställning nås en slutlön på ca. 21 250 kronor.43 Varje år 

anordnar företaget ett par personalfester men även en årlig resa till ett idrottsevenemang, dessutom får 

varje anställd oavsett anställningsform, en julklapp och en sommarpresent. Självklart tillhandahåller 

företaget arbetskläder till sina anställda då hygienen är väldigt viktig. I syfte att främja personalens 

välbefinnande får varje anställd 500 kronor per år i friskvårdspeng som de fritt får disponera för valfri 

friskvårdsaktivitet. Företaget har även ett eget gym där en hälsovägledare finns tillgänglig för att ge råd 

och stöd, hälsovägledaren är även utbildad massör. Tre dagar per vecka, sammanlagt fem timmar, har 

personalen vid företaget tillgång till två banor vid ortens bowlinghall. Varje torsdag kan personalen köpa 

bröd av andrasortering, ibland också plastpåsar och pålägg, till ett kraftigt reducerat pris. Företaget har 

även ett avtal som ger personalen rabatt vid en av ortens butiker, dessutom har de anställda också 

möjlighet att hyra företagets husvagn som finns uppställd i en fjällort. Varje månad bjuds de anställda på 

diverse godsaker som tårta, frukt eller godis som belöning för god arbetsprestation. 

                                                       
41 Statistiken styrktes under intervjun av skriftliga dokument såsom personalbokslut från 2002 och verksamhetsberättelser 
från årsskiftet 2002/2003 
42 Vi känner inte till om den anmärkningsvärda procentuella förändringen av personalomsättningen beror på skillnader i 
beräkningssätt. 
43 Enligt kommande avtal för 2003. (Avtalet var ej slutförhandlat vid tidpunkten för detta samtal). 
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4.3 Organisationen för produktionsenheten 
Det finns fyra skiftlag med 42 anställda i vardera skift, dessa är placerade på åtta olika 

befattningar/positioner. Varje skift leds av en driftsledare, men totalt finns det tolv driftsledare där ett 

antal arbetar i produktionen och rycker in som ersättare vid ordinarie driftsledares ledigheter.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 2. Översiktlig bild över produktionsenhetens organisation 
 

 
Skiftlagen omfattar följande åtta befattningar: trågare, packare, kartongansvarig, inplastare/registrerare, 

frysansvarig, städare, avbytare och mekaniker. Dessa befattningar innebär olika ansvar men samtliga har 

ett hygienansvar, att följa företagets föreskrifter kring renlighet och arbetskläder och även en skyldighet 

att lämna avvikelserapporter i alla frågor bl.a. miljö och produktion. 

 

4.4 Produktionens olika befattningar 
• Driftsledaren/arbetsledaren har huvudansvaret för anläggningsutnyttjandet vilket innebär att 

anläggningen utnyttjas optimalt för att minimera produktionstopp och onödigt spill dessutom har 

han/hon ansvar för att produkten håller en god kvalité. Utöver detta har driftsledaren ett personal- 

och arbetsmiljöansvar som i praktiken innebär att de har ansvar för att det finns kompetent personal 
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på de olika befattningarna, hålla medarbetarsamtal, ansvara för kompetensutveckling samt ansvar 

uppåt för underhåll av maskiner och för produktionsplanering. När det gäller miljöansvaret är de 

skyldiga att se till att skyddsutrustning finns, fungerar och används.  

• Trågaren har ansvar för bagerilinjen, att via dator mata in rätt recept, rätt mängd och rätt hastighet. 

Har även som uppgift att kontrollera degens konsistens och brödets storlek, färg, form och vikt samt 

ansvara för råvarupåfyllning.  

• Packaren har också ansvar för bedömningen av brödets kvalitet, att sortera bort sekunda 

undermåliga bröd. De ser också till att rätt antal bröd hamnar i påsen och att rätt antal påsar hamnar i 

varje kartong, att kartongerna kodmärks innan de transporteras vidare.  

• Kartongansvarig ser till att det alltid finns limmade kartonger att tillgå och har enklare 

underhållsansvar för tillhörande utrustning. 

• Inplastaren/registreraren tar emot färdiga pallar för inplastning och märkning. 

• Frysansvarig tillika truckförare är den som kör in pallarna i frysen och den som kör ut pallarna för 

vidare transport. De har även registeransvar i den meningen att rätt bröd körs ut och inte blir kvar för 

länge i frysen innan de går vidare till försäljning.  

• Städaren ansvarar för att städutrustning finns på rätt plats och används på rätt ställe, de städar enligt 

punktvisa veckorutiner. Dessutom väger och dokumenterar de spillet som förekommer i form av 

kasserad deg och kasserat bröd innan det transporteras vidare till olika bönder.  

• Avbytaren har som uppgift att avlösa personalen vid raster, några av dessa arbetar i den särskilda 

produktionsenheten med att tillverka färdiga smörgåsar. 

• Maskinreparatören utbildas på ny utrustning och ny teknik för att kunna sköta justeringar och även 

lära övrig personal inom produktionen att göra mindre justeringar. Maskinreparatören ska känna till 

maskinparkens status och genom att vara en länk mellan underhåll, driftsledare och paketerare 

kunna påtala behov om förbättringar och större reparationer.  

• Särskild produktionsenhet44 här arbetar tre personer dagtid med smörgåstillverkning. Denna 

aktivitet ligger i samma byggnad som bageriet men är av hygieniska skäl avskild från övrig 

produktion. 

                                                       
44 I intervjuguiden används det interna namnet smörgåsbuss  
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras resultatet av vår undersökning om produktionsarbetarnas 

motivation/inställning till arbete. Första delen i avsnittet behandlar huvudsakligen motivationen och 

inställningen hos de äldre. I den andra halvan ligger fokus på den yngre kohorten. Resultaten presenteras 

främst med hjälp av citat. 

5.1 Motivation hos de äldre - förhållandet mellan instrumentell och icke-instrumentell 
inställning 
Lönen har en stor betydelse i och med att den behövs för informanternas försörjning, eller som några av 

de äldre uttrycker det: 

 
… visst är lönen viktig för att kunna ha råd med mat och eventuella nöjen och sånt, 
så att för att kunna leva är det ju för lönen helt enkelt. 
 
Lönen är det som motiverar en att gå till jobbet, jobbet betyder i första hand en 
inkomst… 
 
… jag skulle vilja jobba dagtid om jag fick behålla lönen, men för dagtidslön skulle 
jag inte vilja jobba, det blir för lite liksom. 
 

Även om de äldre informanterna sätter lönen som en av de viktigaste faktorerna (rangordnad som etta 

eller tvåa) är det inte detta som ligger i fokus under intervjuerna. Vid diskussioner om vad som 

motiverar dem (fråga 7 och 8), uttrycker de både i frågeformuläret och under intervjun vikten av att 

känna sig behövd och att göra någon nytta: 

 
Man ska jobba, inte ligga på rygg… att allt ska flyta på och gå bra. 
 
Jag känner att jag gör någon ”nytta.” 
 
Jag vet att jag behövs. 
 
Det är ju det att man känner att man gjort någon nytta under ett skift --- det som 
motiverar mig på arbetet, det är då att få något uppmuntrande ord ibland… 
 

Andra betydande faktorer för deras motivation är närheten till arbetsplatsen, att de inte behöver pendla. 

Anställningstrygghet rankas också högt, med anställningstrygghet menar några av informanterna 

tryggheten i att ha en anställning i ett företag som inte är nedläggningshotat. En annan nämner 

tryggheten i att företaget tänker på sina anställda.  
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De personalvårdande aktiviteterna upplevs positiva bland merparten av de äldre som bland annat nämner 

presenterna och alla fester som mycket uppskattade. 

 

Presenterna tycker jag är viktiga, att företaget visar uppskattning. 
 
… Att arbetet är av värde för andra ledningen, företaget. Nog känner man ju det, att 
det känns, motiverar på något sätt när man vet att vi får ut mycket bröd och att 
arbetsledningen uppskattar det och det visar dom ju också på… Vi får ju både 
sommarpresent varje år och julklappar varje år och firmafester som kostar ganska 
mycket pengar… 

 

Kamratskap och sammanhållning eller ”det sociala” som många av dem uttrycker det, är av stor 

betydelse. Vikten av arbetskamrater och engagerade driftsledare/arbetsledare framkommer tydligt vilket 

visar sig extra markant vid fråga 9, där samtliga informanter ställer sig mycket negativa att flytta från sitt 

nuvarande skift till ett annat. Kraftfulla ord som: ”jag vägrar” och ”… inte med någon glädje inte, jag 

skulle protestera, jag skulle inte självmant kliva fram och säga okej jag går, det skulle jag ju aldrig …” 

talar sitt tydliga språk när det gäller den sociala sammanhållningen i det egna skiftet. Trots att 

kamratskapet ses som mycket värdefullt är umgänget med arbetskamraterna i huvudsak begränsat till 

arbetstid, det är sällsynt att de umgås privat.  

 

Vid rangordningen av de olika befattningarna utgår informanterna från lönenivå och frihet från löpande 

bandet. Alla säger sig vara nöjda med sin nuvarande befattning, då högre lön och större frihet förknippas 

med större ansvar, något de inte är beredda att ta. Sist i rangordningen kommer arbetet i smörgåsbussen, 

ett arbete som alla informanter upplever starkt avskild från gemenskapen med andra, är högst monotont 

och medför dessutom lägre lön eftersom smörgåsproduktionen endast sker dagtid. Även packen kommer 

långt ner i rangordningen på grund av dess monotoni, men eftersom packen erbjuder fler 

rotationsmöjligheter än smörgåsbussen och även fler personkontakter, upplevs den inte lika negativ.  

Lön och kamratskap är de klart viktigaste faktorerna vid val av arbete och arbetsplats, därefter kommer 

anställningstryggheten (att det är ett ekonomiskt stabilt företag) och möjligheten att kunna arbeta nära 

sin bostad. Men under intervjun med informanterna är det främst kamratskapet som har framhävts.  

 

Vi kan konstatera att det inte förekommer någon informant som har en renodlad instrumentell inställning 

utifrån de fyra kriterier som Goldthorpe använder. Samtliga informanter uttrycker den viktiga betydelsen 

av sociala relationer på arbetet, vilket går stick i stäv med framförallt Goldthorpes tredje kriterium för 

den instrumentella idealtypen, där det står att ”…arbetet är för dem inte en källa till emotionellt 
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betydelsefulla upplevelser eller relationer…”45. Mot bakgrund av informanternas rangordning av 

befattningar och den egna positionen, uppfylls inte heller första kriteriet, eftersom de inte agerar enbart 

som ”ekonomiska” individer med största möjliga ekonomiska utbyte i fokus. 

 

5.2 Motivation hos de yngre - förhållandet mellan instrumentell och icke-instrumentell 
inställning 
Även bland de yngre nämns lönens betydelse men inte utifrån försörjningssynpunkt utan istället handlar 

det om bra lön i förhållande till utbildning eller till arbetsuppgifterna:  

 

… bra lön speciellt när man inte har någon utbildning just för jobbet. 
 
… man tjänar relativt bra med pengar i förhållande till vad man gör känns det som, 
det krävs inte så jättemycket av mig som person, varken fysiskt eller psykiskt… 
 

Det är kamratskap och sammanhållning som genomgående ligger i fokus under intervjuerna. Arbetet 

fyller en viktig social funktion, de unga vill trivas och ha kul med sina arbetskamrater. Detta styrks av 

svaren på frågorna 7 och 8. 

 

Ja det är ju jobbarkompisarna, det är ju dom som gör att man går dit. 
 
…jag trivs ju bra, det är ju mycket på grund av, eller tack vare arbetskamraterna 
som gör att man trivs… 
 

Oviljan att byta skift och förlora arbetskamraterna är mycket stor, inte ens i utbyte mot en högre lön. 

(Fråga 9) 

 

…då tror jag faktiskt jag skulle göra nånting annat---tryggheten på skiftet är 
ovärderligt utan detta skulle inte jobbet vara motiverande. 
 
Ja då skulle jag säga upp mig. 

 
…jag skulle inte vilja byta skift för då skulle jag inte jobba kvar här. Nää det skulle 
jag inte vilja göra, inte alls. För det är som mest unga på vårat skift som man känner 
och som är i min ålder. 
 

                                                       
45 Goldthorpe m.fl. (1971), s. 53-54 
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Informanterna inom den yngre kohorten umgås med sina arbetskamrater på fritiden i större utsträckning 

än de inom den äldre. Företagets personalvårdande insatser, såsom företagsgym, bowlingtider, resor till 

idrottsevenemang, personalfester och liknande aktiviteter som sker tillsammans med arbetskamrater 

under fritiden, motverkar, åtminstone rent teoretiskt, Goldthorpes fjärde kriterium för en instrumentell 

inställning. 

 

Utgångspunkten vid de yngres rangordning av befattningarna är inte lika enhetlig som hos de äldre men 

faktorer som har betydelse för deras rangordning är den sociala gemenskapen och möjligheten att öka 

sitt självbestämmande genom att byta befattning.  

 
Vid intervjutillfället poängteras lönen och kamratskapet som viktiga faktorer vid valet av arbete och 

arbetsplats vilket inte är lika tydligt framkommande vid den skriftliga rangordningen. Två av 

informanterna har rangordnat anställningstrygghet som en viktig faktor. Inte att företaget i sig är stabilt 

utan mer om möjligheten att få komma tillbaka efter studier och annan längre frånvaro.  

 
Arbetskamraterna utgör både en trivsel- och trygghetsfaktor då det finns de som inte ens i utbyte mot en 

högre lön är villiga att byta skift om det innebär att de förlorar sina arbetskamrater. Det faktum att fyra 

av fem unga har för avsikt att åtminstone temporärt, byta sin anställning på företaget ser vi som ett 

behov av personlig utveckling och förbättrade förutsättningar till självförverkligande. För dessa är lönen 

ett medel att uppnå mål utanför arbetet. 
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5.3 Skillnader i inställningar – en värderingsförskjutning? 
Vår empiri visar på vissa skillnader mellan kohorterna – att de äldre till skillnad från de yngre tycks vara 

mer inriktade på att bidra till största möjliga nytta. Deras synsätt är inte koncentrerat till den egna 

personen utan innefattar såväl arbetskamraterna som företaget – med nyttan som norm i arbetet. Denna 

inställning ligger väldigt nära Gellermans definition av motivation och inre drivkraft, ambitionen att vara 

produktiv. I såväl Maslows behovstrappa som Herzbergs teori återfinns behovet av status och 

uppskattning, till vilka viljan till hög arbetsmoral kan kopplas. Idogt arbete kan bidra till att individen i 

en högre grad erhåller uppskattning från arbetsledare, det kan också antas bidra till ökad status.  

 

De icke-instrumentella drivkrafterna är enväldiga men det finns mer eller mindre instrumentella 

tendenser, framförallt hos de yngre. Av intervjuerna framkommer att driftsledaren/arbetsledaren fyller 

en viktig funktion då dennes grad av engagemang både direkt och indirekt påverkar motivationen och 

sammanhållningen inom skiftet. Med tanke på den starka betoningen på den sociala gemenskapen, hos 

såväl yngre som äldre, ligger de anställdas inställning närmare den solidariska än den instrumentella. 

 

En annan synlig skillnad mellan de två kohorterna är resonemanget kring lön. De yngre pratar om lön i 

förhållande till utbildning och vad de uträttar och de äldre mer som ekonomisk trygghet. För en del av 

informanterna utgör exempelvis presenter och driftledarens/arbetsledarens kompetens och engagemang 

en viktig motivationsfaktor. Detta överensstämmer inte med Herzbergs indelning av hygien- och 

motivationsfaktorer där ekonomiska belöningar och arbetsledning utgör en hygienfaktor, vilka inte anses 

vara motiverande enligt honom. 

 
Att bostaden ligger nära arbetet kan även det ses som ”en motiverande hygienfaktor” då den är starkt 

sammankopplad med privatlivet och den gemenskap och kärlek man är beroende av där. Pendling till 

annan ort innebär i praktiken att tiden tillsammans med familjen blir avsevärt kortare. 

Anställningstryggheten är en garanti för att kunna tillfredsställa materiella existensbehov över tid.  

Om de skillnader som framkommer speglar en värderingsförskjutning eller ej låter vi vara osagt. 
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6 Avslutande diskussion 
Här följer ett kort diskussion kring studiens resultat och utförande.  

 
Vi har i vår studie för avsikt att beskriva de produktionsanställdas motivation i arbetet. Ett dilemma med 

detta är att motivation är subjektivt, svårt att tydligt definiera objektivt och därför svårt att mäta och 

kategorisera. Att ingen av de äldre informanterna kan sägas ha en instrumentell inställning till arbetet 

kan tyckas anmärkningsvärt då lönen är högt prioriterad, men detta menar vi till stor del är avhängigt de 

kriterier vi valt för instrumentell inställning, som enbart fokuserar på individens intresse av ekonomiskt 

utbyte. 

 
Det är inte bara som vi nämnt ovan de rigida, eller snarare idealtypiska, kriterierna för instrumentell 

inställning som kan sägas påverka resultatet av vår studie, utan även formuleringarna i frågeguiden. Så 

här i efterhand kan vi tycka att informanterna har varit ”smarta”, de har tänkt längre än oss. Vi menar 

framförallt fråga 5, där vi använder begreppet popularitet som med rätta kan kännas svårdefinierat, och 

fråga 9, där vi talar om känslan av, och inte inställningen till att bli förflyttad. Till alla läsare som undrar 

varför vi inte presenterat svar på intervjuguidens alla frågor kan vi påminna om vårt syfte att beskriva 

drivkrafter. 

 
Man kan fråga sig om drivkrafterna hos dessa anställda skiljer sig från anställda på andra arbetsplatser? 

Det är inte orimligt att anta att kamratskap har stor betydelse även på andra arbetsplatser, men vi kan 

konstatera att för våra informanter är kamratskapet så pass betydelsefullt att somliga skulle överväga att 

säga upp sig om det skulle förloras. En så kraftfull känsla för kamratskapet tror vi är mer specifik för 

anställda vid en monoton produktionsindustri än för anställda inom icke monoton verksamhet, där det 

finns mer varierande arbetsuppgifter och större möjlighet att påverka arbetsmomenten och dess 

utförande.  

 
Att arbeta skiftgång på ett företag som dessutom ligger i ett litet glesbygdssamhälle46 komplicerar i viss 

mån möjligheterna till socialt umgänge utanför arbetsplatsen. Att möjligheten till socialt umgänge 

utanför arbetstid påverkas av skiftgången är ett faktum som kan förklara informanternas betoning av 

kamratskapets betydelse. En stor del av skiftarbetarens lediga tid går åt till att återhämta sig och anpassa 

sin dygnsrytm till efterföljande skift. Den lediga tid som skulle kunna spenderas till umgänge med andra 

än skiftkollegorna riskerar många gånger att infalla under dagtid/kontorstid, dvs. de tider då många 

andra lönearbetare är i tjänst. Vid sidan av kamratskapet utgörs motivationen också av andra 

                                                       
46 Orten har ca. 9000 invånare. Många pendlar till arbete på annan ort.  
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trygghetsrelaterade faktorer, nämligen tryggheten i att ha ett lönearbete och inte minst tryggheten i 

vetskapen om att företaget går bra och att anställningen därmed är tryggad även på lite längre sikt. 

Individens inställning till arbetet påverkas troligtvis även av att företaget ligger i ett litet samhälle, där 

antalet lokala arbetstillfällen är begränsade och konkurrensen om dessa stor. Det är också tänkbart att 

individens uppfattning av möjligheten att byta arbetsplats utan att tvingas göra avkall på lönenivå och 

levnadsstandard har en inverkan på inställningen till arbetet, att individen därför så att säga accepterar 

och anpassar sig till en hög grad av monotoni. Det är möjligt att det sker en sorts ackommodation och 

assimilation mellan motivation och faktiska arbetsförhållanden, alltså att individens inställning till 

arbetet/motivationen formas och anpassas till de faktiska förutsättningarna.  

 
Det finns många intressanta trådar att spinna vidare på. En fundering som väckts under arbetets gång är 

om andelen äldre inom produktionen har betydelse för kvalitet och kvantitet, mot bakgrund av den äldre 

kohortens mer uttalade lojalitet till företaget och vilja till god arbetsprestation. Detta är något som skulle 

vara intressant att forska vidare i. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide     Man        

     Kvinna     
 
Födelseår………….. 
 
Antal år i företaget………….. 
 
Befattning………………………………. 
 
Arbetsuppgifter……………………………………………………. 
 
Tidigare befattning och arbetsuppgifter på företaget………………………………………………….. 
 
Internutbildning………………………………………… 
 
Annan utbildningsbakgrund…………………………………….. 
 
 
1. Varför började du arbeta på 
företaget?………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Vad ser du som positivt med ditt arbete och din nuvarande arbetsplats?………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Vad ser du som negativt med ditt arbete och din nuvarande arbetsplats?………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Ser du ditt arbete som monotont?…………………………………………… 
 
5. Är det möjligt att rangordna följande positioner utifrån popularitet? (om så är möjligt rangordna dem i 
fallande skala, där ett är mest populär) 
 

 Trågare 
 

 Arbetsledare 
 

 Smörgåsbuss 
 

 Packare 
 

 Truckförare 
 

 Mekaniker 
 

 Annan, vilken…………………………… 



 

 

6. Här är ett antal faktorer som kan vara viktiga vid val av arbete och arbetsplats. Vilka är de fem 
viktigaste faktorerna i ditt nuvarande arbete enligt din uppfattning?  
(rangordna dem från ett till fem, där ett utgör den viktigaste faktorn) 
 

 Lön 
 

 Förmåner utöver lön 
 

 Möjligheter att ta egna initiativ 
 

 Att arbetet inte är psykiskt påfrestande 
 

 Möjlighet att lära sig nya saker 
 

 Kamratskap/gemenskap 
 

 Intressanta och omväxlande arbetsuppgifter 
 

 Att arbetet är av värde för andra ledningen/företaget 
 

 Möjligheter att avancera till högre befattningar 
 

 Anställningstrygghet 
 

 Ger möjlighet att arbeta på orten/arbetsplatsen ligger nära bostaden 
 

 Att arbetet inte är fysiskt tröttande 
 

 Möjligheter att påverka arbetsuppgifterna 
 

 Personalvårdande aktiviteter 
 
 
7.Vad motiverar dig att gå till jobbet varje dag?………………………………………………………… 
 
8. Vad motiverar dig på arbetet?…………………………………………………………………………. 
 
9. Hur skulle det kännas att bli förflyttad till ett annat skift, om arbetet liknade det du har nu, men där du 

inte får arbeta med dina nuvarande arbetskamrater?  

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Hur många av dina arbetskamrater är dina nära vänner?……………………………………….. 

 

11. Umgås du med den/dessa på din fritid?……………….. 

 

12. Om du tänker dig fem år framåt, vad arbetar du med?………………………………………………. 




