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Sammanfattning  

 
Titel: Motiverad av en robot? 
Författare: Julia Holmén och Pernilla Nilsson 

Handledare: Jasmina Beharic 

Examinator: Mikael Lundgren 

Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Organisation.  

Program: Human Resource Management 180hp, Programmet för personalledning och 

organisationsutveckling.  

 

Syfte och problemformulering: Syftet med vår studie är att ta reda på och visa vilka 

faktorer som påverkar motivationen hos anställda i ett robotiserat arbetsklimat. Vår 

problemformulering lyder: Hur påverkas anställdas motivation i ett allt mer robotiserat 

arbetsklimat? 

 

Metod:  

Vi har genomfört en kvalitativ tvärsnittsstudie med en induktiv ansats. Den empiriska 

datan består av sex semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med både 

ledare och medarbetare på de valda företagen.  

 

Slutsats: 

I vår studie framkom det att anställda som arbetar i en miljö med robotar upplever att 

deras arbete påverkas positivt. De faktorer vi kom fram till som kan påverka 

medarbetarnas motivation är; “själva arbetet”, feedback och kommunikation samt 

kompetens och utvecklingsmöjligheter. 

 

Nyckelord 
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Abstract  
 

Title: Motivated by a robot?  

Authors: Julia Holmén och Pernilla Nilsson 

Supervisor: Jasmina Beharic 

Examiner: Mikael Lundgren 

Course: Bachelor thesis 15 credits. Business administration III - Organization. 

Programme: Human Resource Management 180 credits. 

 

 

Purpose and problem formulation:  

The purpose of this study is to find out and show which factors influence employees 

motivation in a robotized working climate. Our problem formulation reads: How is 

employees motivation influenced in an increasingly robotic working climate? 

 

Methodology: 

We have conducted a qualitative cross-sectional study with an inductive approach. The 

empirical data consists of six semi-structured interviews conducted with both managers 

and employees at the selected companies. 

 

Conclusions: 

In our study it was revealed that employees who work in an environment with robots feel 

that their work is positively affected. Our study resulted in different factors which can 

affect the employee's motivation; “the work itself”, feedback and communication, and 

lastly competence and development opportunities.  

 

Key words 

Motivation, Automation, Robotization, Competence development, Communication, 

Feedback 
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1 Inledning 
 
I vårt första kapitel introduceras bakgrund av vårt valda forskningsområde motivation. 

Bakgrunden belyser även en introduktion till begreppet automatisering och robotar följt av en 

vidare problemdiskussion. Därefter presenteras vår problemformulering och syfte med studien. 

 

 

1.1 Bakgrund 
De anställda är en organisations viktigaste resurs, arbetskraften är den grundläggande 

insatsfaktorn och utgör det kapital vilket är av störst betydelse (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Organisationer bör motivera och ta tillvara på de anställdas kompetens och färdigheter av olika 

anledningar. Motivation hos medarbetarna kan exempelvis leda till att de presterar bättre av 

egen vilja men även för organisationens bästa (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Däremot har 

motivationen hos de anställda inte alltid varit densamma, precis som att motivation är något 

som styrs individuellt. 

 

1.1.1 Motivationens påverkan i arbetet  
Vad innebär det att ha motiverade medarbetare och vad motiveras människan av? Det finns 

olika uppfattningar om vad anställda i grund och botten motiveras av och hur organisationer 

väljer att motivera sina anställda (Basset-Jones & Lloyd, 2005). Under Taylorismens tid 

motiverades medarbetarna främst av yttre faktorer vilket innebär att arbeta för organisationens 

ekonomiska vinning (Basset-Jones & Lloyd, 2005). Samtidigt använde sig organisationer vid 

början på 1900-talet av en centraliserad styrning där ledningen var regelstyrd och kontrollerad, 

vilket utstrålade en form av rädsla för de anställda. Reis och Pena (2001) menar att människan 

motiverades och arbetade primärt för att behålla sitt jobb samt tjäna pengar och sågs som ett 

komplement till maskiner. Det resulterade i att medarbetarna enbart utförde sina arbetsuppgifter 

i den minsta mån de behövde (Reis & Pena, 2001). En konsekvens av att de anställda försökte 

undvika arbetsuppgifter var att ledningen fick övervaka arbetet och ständigt delegera uppgifter. 

Frederick Taylor kunde öka produktiviteten i industrin med hjälp av ekonomiska incitament 

och bättre arbetsprocesser, däremot saknades arbetsmoralen hos de anställda och frånvaron var 

hög. Taylor ansåg att ett av motstånden grundade sig i den snabba tekniska utvecklingen och 

att det var svårt att veta hur mycket ledare skulle kräva av sina anställda (Bruzelius & Skärvad, 

2017). Efter problemen inom industrin kom den industripsykologiska forskningen att förändra 

arbetssättet vilket såg till fler incitament än enbart de ekonomiska (Hein, 2012). 



  
 

2 

Motivationen fick en ny innebörd med hjälp av Hawthorneexperimenten, som utfördes av bland 

annat Elton Mayo, då organisationer istället satte människan i fokus för att öka motivationen 

till arbetet. Det innebar att skapa större förtroende och öppenhet till de anställda samt öka 

dynamik och minska konkurrens (Reis & Pena, 2001). Organisationer kunde se fler fördelar i 

att motivera anställda utifrån andra incitament, exempelvis bättre arbetsmiljö, 

utvecklingsmöjligheter samt ett mer självgående och meningsfullt arbete för individen. Det nya 

sättet att motivera medarbetare skulle i längden höja deras arbetsmoral genom bättre 

arbetsförhållanden, förmåner och högre lön. Syftet var att om anställda blev mer tillfredsställda 

och motiverade i sitt arbete skulle de även vilja arbeta hårdare och bättre, vilket i sin tur skulle 

gynna organisationen (Reis & Pena, 2001). För att få ut det bästa av medarbetarna bör ledare 

arbeta successivt med att motivera dem till att nå de uppsatta målen i organisationen, samtidigt 

som målen är önskvärda för dem själva (Abib-Pech, 2013).  

  

1.1.2 Teknikens påverkan på arbetssättet  
Det första tekniska drivna hjälpmedlet, ångmaskinen, gjorde att den industriella tekniken tog 

en enorm framfart. Forskarna Brynjolfsson och McAfee (2015) benämner den tiden som 

maskinåldern vilket senare kom att utvecklas till den andra maskinåldern. Den andra 

maskinåldern bygger på dagens digitala verktyg vilka beskrivs ha haft lika stor effekt på 

människor som ångmaskinen hade. De tekniska verktygen hjälper människor att inte vara lika 

begränsade som tidigare utan att kunna agera mer flexibelt och vara anpassningsbara för nya 

miljöer (Brynjolfsson & McAfee, 2015). Datorernas tekniska utveckling har stegvis förbättrats 

till hjälpmedel som GPS:en, för att på senare år ha tagit en ordentlig fart vilket har landat i både 

självkörande bilar och modern robotteknik (Brynjolfsson & McAfee, 2015). Genom den 

enorma framfarten påverkas människors arbetsliv och levnadsstandard, vilket kan bli 

omvälvande för framtiden.  

 

Automatisering är ett komplext begrepp och idag finns det flera modeller av robotar vilka 

används i olika syften för att passa en specifik bransch eller arbetsuppgift. Parasuraman och 

Riley (1997) benämner automatisering som en teknik där vanligtvis en maskin eller dator utför 

något som människan tidigare gjort, en så kallad robot. Robotar kan innebära traditionella 

industrirobotar, vilka har funnits sedan en lång tid tillbaka. Det finns även mer intelligenta 

maskiner, modern robotteknik, vilket fortfarande är relativt nytt att tillämpa i organisationer 

och har utvecklats snabbt under de senaste åren (Fölster, 2015). Anledningen till att 

organisationer tillämpar automatisering i högre utsträckning än tidigare kan bero på att vi lever 
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i en tid som präglas av radikala förändringar (Sveningsson & Sörgärde, 2012). Det kan innebära 

att organisationer ständigt behöver utvecklas i takt med den tekniska omvärlden, för att inte 

riskera att försvinna från marknaden och förlora konkurrensfördelar. Konsultföretaget 

McKinsey (2017) menar att det också kan handla om att automatisering gör det möjligt för 

organisationer att förbättra sina prestationer och effektivisera arbetet, vilket i sin tur kan leda 

till ekonomisk tillväxt.  

 

SEB är ett av alla företag som var tidiga med att implementera modern robotteknik (Wiklund, 

2018). Redan år 2016 införde banken ett virtuellt system med roboten Aida, vilken har kapacitet 

till att chatta med 160 kunder om dagen och samtidigt ge intern service om IT-frågor till 

bankens anställda (Wiklund, 2018). Aida är en robotstyrd processautomation, även kallad RPA, 

vilket är en teknisk efterliknelse av en människa. Med robotstyrd processautomation skapas en 

mjukvarurobot vilken efterliknar den mänskliga arbetskraften i en organisation (Asatiani & 

Penttinen, 2016). Målet är att utföra arbetsuppgifter på ett mer lönsamt och effektivt sätt än 

tidigare. Mjukvarurobotar ersätter idag främst arbetsuppgifter vilka går på rutin, exempelvis 

fakturahantering eller datorverksamhet (Asatiani & Penttinen, 2016). När robotar väl är 

programmerade kan de utföra arbetsuppgifterna utan någon typ av mänsklig övervakning vilket 

ökar effektiviteten (Leveringhaus, 2018).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Organisationer tillämpar idag robotisering med främsta anledningen att effektivisera arbetet 

samtidigt som de inte vill halka efter i den tekniska utvecklingen, då det kan bidra till lägre 

konkurrenskraft (McKinsey, 2017). Robotisering är idag ett aktuellt ämne som är i ständig 

utveckling både för privat bruk och för att underlätta arbetssättet. Våra tankar föll i att forska 

kring hur människan påverkas när arbetssättet blir mer utvecklat med hjälp av modern 

robotteknik, specifikt hur motivationen hos anställda påverkas i samband med att 

arbetsuppgifterna tas över av en robot.  

 

Tidigare studier har gjorts om vilka yrken som är hotade av robotar där forskare i USA 

studerade 702 olika befattningar varav hälften av dem låg i riskzon för att försvinna inom fem 

till tio år (Mather, 2016). Ett konkret exempel är när butiker använder sig av 

självbetjäningssystem eller när människor idag använder sin telefon eller dator för finansiella 

transaktioner (Mather, 2016). Frey och Osborne (2013) menar också i sin studie att hälften av 

alla jobb så småningom kommer att ersättas av moderna robotar och datorsystem. 
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Automatiseringen med hjälp av robotar i organisationer kan därmed leda till att medarbetare 

känner sig hotade i sin arbetsposition (Senior, 2016). Finneran (2015) förklarar däremot i sin 

studie att även om anställda känner sig oroliga över att robotar kommer ta över deras befintliga 

arbetsuppgifter kan automatiseringen leda till nya arbetsmöjligheter. Även Frey (2013) antyder 

att robotar inte kommer ta över arbetet helt och hållet, då de är i behov av människan. 

Människan kan till skillnad från robotar bland annat agera mer flexibelt, vara kreativ och 

reagera på oförutsedda händelser (Parasuraman & Riley, 1997). Mather (2016) menar 

exempelvis att människan har möjlighet att utföra och reagera på fler parallella funktioner 

samtidigt vilket är bortom robotens förmåga.  

 

Att organisationer ersätter arbetsuppgifter med robotar gör att det kan ses som ett komplement 

till den mänskliga arbetskraften i organisationen. Medarbetarna behöver därmed inte lägga tid 

på att utföra repetitiva arbetsuppgifter utan kan istället fokusera på mer utmanande uppdrag, för 

att utvecklas inom arbetet (Yedavalli, 2018). Även om robotar tar över somliga av 

medarbetarnas arbetsuppgifter kommer de aldrig kunna ersätta hela människans prestation 

(Yedavalli, 2018). Det är exempelvis svårt att byta ut människans känslomässiga och 

intellektuella värde mot en robot. Dessutom är människan kapabel till att ta spontana beslut i 

olika situationer vilket en robot inte har möjlighet att göra i samma utsträckning (Senior, 2016). 

Det gör att den mänskliga arbetskraften i organisationen ger en ökad tillit till organisationens 

olika intressenter.  

 

Garvin och Roberto (2005) förklarar i sin studie att förändring ibland kan medföra motstånd 

från de anställda då individen kan ha svårt att bryta gamla mönster och se möjligheter i 

förändringen. I samband med implementering av robotar kan det därför vara av stor betydelse 

att kommunikationen med de anställda blir rätt från första början. Detta för att inte skapa någon 

oro om förändrade arbetsuppgifter alternativt förlora sitt jobb. Finneran (2015) hävdar däremot 

att tekniska förändringar kommer i längden gynnas och accepteras av samhället, trots att 

anställda kommer ifrågasätta det i ett tidigt stadie. När organisationer väljer att robotisera 

arbetssättet kan det därför vara av betydelse att i ett tidigt stadie informera de anställda och 

skapa tillit, vilket förhoppningsvis leder till att de istället känner sig motiverade till de nya 

arbetssättet. 

 

Vad människan motiveras av i sitt arbete skiljer sig från person till person, somliga motiveras 

av pengar medan andra kan känna sig mer motiverade av uppskattning och belöning (Ganta 
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2014). Ganta (2014) konstaterar dessutom i sin studie att många individer som arbetar behöver 

bli motiverade för att trivas och känna att de kan fullfölja sina uppgifter. Konsultföretaget 

McKinsey (2017) menar att automatisering med hjälp av robotar kan medföra effektivisering, 

högre kvalité och ekonomisk tillväxt. Samtidigt har motivationen en stor inverkan på 

organisationens produktivitet i den bemärkning att anställda som är motiverade gör ett bättre 

jobb, vilket kan gynna organisationen i längden (Ganta, 2014). För organisationen är det 

däremot en viktigt utmaning att motivera och få de anställda att prestera sitt bästa, för att inte 

förlora konkurrensfördelar (Noria, Groysberg & Lee, 2008). Medarbetare vilka inte är 

motiverade kan bli påverkade genom att undvika arbetsuppgifter alternativt inte sträva efter 

organisationens mål och dess kvalitetsarbete (Ganta, 2014).  

 

Belenzon och Schankerman (2015) belyser i sin studie de inre och yttre motivationsfaktorerna 

där den inre motivationen är kopplad till aktiviteten och dess innebörd för individen. Inre 

motivationsfaktorer går idag att binda samman till innovation och uppmuntran till ett mer 

kreativt och självständigt arbete (Belenzon & Schankerman, 2015). Samtidigt som 

automatisering tagit fart har det även medfört ökad produktivitet, nya arbetssätt och säkrare 

arbetsplatser. Finneran (2015) menar därmed att arbetssättet har skapat nya karriärs- och 

arbetsmöjligheter för de anställda samt ökad kompetens.  

 

Eftersom robotar är utformade till att kunna utföra arbetsuppgifter vilket även människan klarar 

av kan det skapa en känsla av konkurrens och hot i arbetet. Tekniska hjälpmedel via datorer 

upplever vi att anställda mestadels ser till sin fördel då det främst underlättar arbetssättet. 

Robotar kan däremot bli mer lika och benämnas som en medarbetare i organisationen, vilka 

kan prestera minst lika bra. Om robotiseringen medför en risk att arbetsuppgifterna blir ersatta 

ser vi ett problem i att de anställdas motivation kan komma att påverkas. Tidigare forskning 

visar på att medarbetare kan känna sig hotade i sin arbetsposition av robotiseringen. Frey och 

Osborne (2013) förklarar i sin studie att robotar och datorsystem kommer att ta över åtminstone 

hälften av dagens jobb. Medan Frey (2013) menar att det inte är fullt rimligt då robotarna i sig 

är i behov av människan, vilket även Parasuraman och Riley (1997) styrker med människans 

kompetens att vara kreativ och flexibel. Forskningen visar därmed hur robotiseringen på flera 

sätt kan komma att påverka framtiden, dock finner vi inga konkreta svar i huruvida individens 

motivation förändras.  
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Valet i att forska om motivation utvecklades därmed i samband med att vi noga granskat 

tidigare forskning. Det fick oss att förstå vilka problem robotisering har medfört i den 

bemärkning att de anställda känner sig hotade när robotar intar arbetsplatser. Därmed 

intresserade vi oss för att studera matchningen mellan robotisering och motivation som två 

faktorer, vilka bör beaktas när organisationer väljer att automatisera arbetet med hjälp av 

robotar. Med vår forskning vill vi därför ta reda på och ge kunskap om hur medarbetarnas 

motivation förändras i en robotiserad arbetsmiljö, vilket leder oss till vår problemformulering 

och syfte.  

 

1.3 Problemformulering 
Hur påverkas anställdas motivation i ett allt mer robotiserat arbetsklimat? 

 

1.4 Syfte 
Uppsatsens primära syfte är att ta reda på och visa vilka faktorer som påverkar motivationen 

hos anställda i ett robotiserat arbetsklimat. Vidare är studiens syfte att öka förståelsen kring hur 

anställda upplever ett arbete med robotar.  
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2 Metod  
 
 
I vårt metodavsnitt beskrivs och argumenteras våra val av metoder. Vi presenterar även vårt 

tillvägagångssätt av våra intervjuer samt hur vi har valt att tolka svaren vi fått av våra 

respondenter kring motivation och robotisering i arbetet.  

 

 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 
Vårt forskningsproblem har legat till grund för våra metodval och syftet har varit att visa vilka 

faktorer som påverkar anställdas motivation i ett robotiserat arbetsklimat. Syftet har dessutom 

varit att studera hur anställda upplever och finner sig i att arbeta i samma miljö som robotar. 

Lind (2014) belyser vikten av att lägga mycket tid på problemformuleringen då den ligger till 

grund för metodvalen, hur det empiriska materialet skapas som senare blir till studiens resultat. 

För att vi skulle kunna skapa en förståelse kring respondenternas egna uppfattningar var en 

kvalitativ studie att föredra med förhoppningarna att tillföra ny och meningsfull kunskap. Vi 

har studerat anställdas motivation och företagets arbete med motivation vilket innebär att 

studien har genomförts på både individnivå och organisationsnivå. Vi hoppas därför att vår 

forskning ska kunna bidra med ny kunskap inom motivation till samhället.  

 

2.2 Forskningsansats  
Hur motivation påverkas av automatisering med hjälp av robotar intresserade oss då vi genom 

att läsa flertalet artiklar fick en bättre uppfattning om att ämnet är relevant tidsmässigt samt 

diskuterats i flera olika sammanhang. Många artiklar och diskussioner handlade däremot enbart 

om motivation eller robotisering, vilket gjorde att vår efterforskning fick oss att tänka i nya 

termer. Vi ansåg det intressant att forska i båda begreppen och valde därför att ta reda på hur 

medarbetares motivation påverkas av robotisering. I vårt tillvägagångssätt valde vi att tillämpa 

en induktiv ansats då vi såg det som lämpligast för vår studie. Den främsta anledningen till att 

välja induktion för vår forskning var att vi inte hade i åtanke att testa någon motivationsteori på 

de valda företagen. Vi valde istället att ställa öppna intervjufrågor för att kunna samla in så 

mycket relevant information som möjligt. Valet grundar sig mestadels i att våra företag 

använder sig av robotar av olika anledningar vilket gjorde det svårare att ställa strukturerade 

frågor. Med öppna intervjufrågor och eventuella följdfrågor fick vi istället tillfällighet att få 

mycket specifik information om respektive företags robotisering. Både May (2013) och 
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Alvehus (2013) beskriver induktion som en forskningsansats där utgångspunkten grundar sig i 

det empiriska materialet vilket sedan utgör valet av teori. Eftersom att vi ställt öppna frågor till 

respondenterna om hur de ser på motivation har vi inte utgått från någon specifik teori. Istället 

försökte vi samla in mycket information och skapa oss egna uppfattningar från respektive 

respondent. Utifrån vår empiri har vi istället valt att fördjupa oss i faktorer vilka påverkar 

motivationen i organisationen. Vår teoretiska referensram är därmed uppbyggd utifrån vad våra 

respondenter har diskuterat under intervjuerna, vilket gör att vi har gått tillväga på det sätt som 

både May (2013) och Alvehus (2013) beskriver att induktion sker på. 

 

2.3 Metodval 
För att få svar på vår problemformulering inom motivation har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod för att kunna få en djupare förståelse kring forskningsproblemet. Det gav oss 

en bättre helhetsbild av hur organisationer arbetar med att motivera de anställda i ett robotiserat 

arbetsklimat. Trost (2010) beskriver att forskningsfrågan i en kvalitativ metod handlar om att 

förstå eller hitta ett mönster i det som ämnas att studeras. Kvalitativa forskare studerar den 

naturliga omgivningen med hjälp av intervjuer, konversationer, inspelningar eller 

minnesanteckningar. Forskarna försöker därmed förstå och tolka företeelsen utifrån den 

information som ges (Alvehus & Sköldberg, 2017). Oavsett metodvalet ska forskningen ge 

bättre förståelse i hur människor eller grupper agerar i vårt samhälle och hur det kan påverka 

varandra (Holme & Solvang, 1997). Likt Trost (2010) menar även Holme och Solvang (1997) 

att en kvalitativ forskning syftar till att förstå och se det utifrån respondentens perspektiv, för 

att därefter skapa en egen tolkning eller uppfattning. Kvalitativ forskning avser också att skapa 

en tydlig överblick vilket kan ge en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. 

Därav passade en kvalitativ metod vår studie bra då vi har kunnat tolka och reflektera kring vad 

motivation i de valda företagen innebär för de anställda. I vår forskning ville vi ta reda på hur 

medarbetares motivation påverkas av arbetet med robotar, vilket vi ansåg kunde göras bra med 

den kvalitativa forskningen.   

 

2.4 Tvärsnittsstudie  
I vår studie valde vi att genomföra intervjuer på tre olika företag. Vi valde företag vilka har 

implementerat en robot av olika syften, för att få en variation på robotarnas funktion. 

Respondenterna befann sig på olika platser i landet och en blandning gavs även på kön och 

befattningar inom organisationen. Denscombe (2018) belyser betydelsen av att ha ett utspritt 

urval vid en tvärsnittsstudie för att på så vis få en variation och nödvändig information från 
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relevanta respondenter. Syftet att se till olika fall var även för att förstå och kunna jämföra hur 

motivation skiljer sig från olika företag och hitta ett samband med de olika fallen vi ämnade att 

studera. Vår data samlades in på olika företag under en viss tidsperiod, vilket Bryman och Bell 

(2017) menar är en av grunderna för en tvärsnittsstudie. Denscombe (2018) menar att 

tvärsnittsstudie ansikte mot ansikte är ett vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativa intervjuer. Vi 

planerade att genomföra samtliga intervjuer på det sättet men på grund av olika anledningar 

fick vi endast möjlighet till att göra det med två av respondenterna. Fördelar med att intervjua 

personer ansikte mot ansikte är att informationen blir mer ingående och intervjuaren har lättare 

att förstå om datan är ärlig (Denscombe, 2018). Fyra av intervjuerna genomfördes via telefon 

vilket Denscombe (2018) beskriver som positivt ur flera aspekter. Bland annat är 

respondenterna lika ärliga och öppna genom telefon som de skulle ha varit i verkligheten. Det 

är även effektivt för intervjuaren då kostnader och tid inte blir ett problem (Denscombe, 2018). 

Vi genomförde inte intervjuerna via videosamtal då respondenterna inte hade möjlighet till det, 

bortsett från det gav telefonintervjuerna oss lika mycket som intervjuerna på plats. Detta 

eftersom vi fick samma möjlighet till snabba och ärliga svar samt hade chans till att ställa 

följdfrågor till respektive person. Efter vår datainsamling tolkade vi svaren för att hitta ett 

sambandsmönster och därefter kunde vi hitta olika teman vilka låg till grund för vår teoretiska 

referensram.  

 

2.5 Metod för datainsamling 
Metoden vi valde för våra intervjuer var en semistrukturerad teknik med öppna svarsalternativ. 

Längre intervjuer brukar i regel vara mer öppna och kan innefatta avbrott samt möjlighet att se 

sig omkring på arbetsplatsen, vilket gör att intervjun kan upplevas mer avslappnad (Kylén, 

2004). Två av sex intervjuer genomfördes på arbetsplatsen för att få den möjlighet Kylén (2004) 

nämner och för att respondenten skulle känna sig bekväm under intervjun. Vid längre öppna 

intervjuer ska ett antal frågor ställas som respondenten först får svara på och efter hand kan 

intervjun styras åt det håll som önskas, vilket kan ge möjlighet till nya synvinklar och mer 

konkreta svar (Kylén, 2004).  

 

Metoden vi tyckte var bäst lämpad för vår studie var kvalitativa intervjuer, vilket Fejes och 

Thornberg (2015) menar används för att förstå ett fenomen mer detaljerat och hur 

respondenterna upplever det vi valt att studera. Utmaningen i en kvalitativ forskning kan 

däremot vara att förstå materialet som samlats in och skapa mening ur det samt hitta ett mönster 

vilket kan komma till användning (Fejes & Thornberg, 2015). I samband med vår forskning 
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använde vi oss av en semistrukturerad intervjumetod för att få intervjun att mynna ut i en viss 

riktning, samtidigt som respondenten fick möjlighet att utveckla sina svar. Bryman och Bell 

(2017) menar att en semistrukturerad intervjumetod leder till att intervjuaren får mer utförliga 

svar om vad respondenten upplever är relevant och viktigt. Vi valde att ställa öppna frågor för 

att undvika svar som “ja” och “nej” och istället låta respondenten prata mer övergripande och 

fritt. Yin (2013) menar att det är av betydelse att ställa öppna frågor för att undvika enformiga 

svar. En semistrukturerad intervjuteknik innebär att forskaren använder sig av olika teman med 

frågor som ska besvaras, en så kallad intervjuguide. Respondenten kan svara fritt på frågorna 

som ställs och intervjuaren behöver inte följa ett detaljerat manus, istället ges möjlighet till att 

vara flexibel och låta respondenten tala mer utförligt (Denscombe, 2018).  

 

2.6 Intervjuer  
Totalt genomfördes sex intervjuer på cirka 30-45 minuter vilka var utspridda på tre företag i 

landet. Fyra av sex intervjuer genomfördes på telefon och två på respondenternas arbetsplats. 

Att väga in valet av intervjuplats kan vara av stor betydelse för studiens trovärdighet, bland 

annat är en bra intervjuplats i en lugn miljö där respondenten känner sig trygg (Trost, 2010). 

Tanken var först att intervjuerna skulle genomföras på respondenternas arbetsplats vilket 

ändrades på grund av komplikationer, därför fick vi göra fyra av de planerade intervjuerna på 

telefon istället. Syftet var från början att få respondenterna att känna sig bekväma och samtidigt 

få möjlighet att se roboten på arbetsplatserna för att få ett större helhetsintryck. För att göra en 

så bra intervju som möjligt valde vi att använda oss av den metod Kylén (2004) talar om i ett 

fall där det finns två intervjuare, vilket handlar om att en intervjuare leder samtalet medan den 

andra observerar och ger återkoppling efteråt. Vi tog därför beslutet att låta oss båda två vara 

närvarande under intervjuerna, där en av oss ledde samtalet medan den andra lyssnade och i 

mindre mån antecknade samt ställde följdfrågor. Vi valde intervjuformen för att skapa en bättre 

dialog samt minska förvirring i att prata samtidigt. För att inte gå miste om viktig information 

valde vi att spela in samtliga intervjuer, vilka vi efteråt transkriberade. Den av oss som 

observerade samtalet fick transkribera inspelningen för att få bättre infallsvinkel och delaktighet 

i samtalet, även om vi båda medverkade under intervjun. 

 

2.6.1 Intervjuguide 
I samband med utformandet av våra intervjufrågor valde vi att tillämpa och skriva en 

intervjuguide, en för ledare och en för medarbetare. Intervjuguiden för ledare innehöll fyra 

valda huvudteman på intervjufrågor vi ämnade att ta reda på samt underfrågor kring varje tema. 
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Det första temat gav information kring respondentens bakgrund och roll inom organisationen 

med efterföljande teman om roboten, de anställdas arbetssätt och motivation på arbetsplatsen. 

Intervjuguiden för anställda hade tre huvudteman vilka var bakgrundsfrågor, deras arbetssätt 

kopplat till robotiseringen och deras tankar kring motivation. Avslutningsvis valde vi att ställa 

frågan om respondenten ville tillägga något eller om det fanns några övriga funderingar. Vår 

intervjuguide går att finna i bilaga A. Vi använde vår intervjuguide som ett underlag för 

samtliga intervjuer. Däremot blev inte utfallet av alla intervjuer detsamma då vi gav stor frihet 

åt respondenterna att tala fritt. Det kunde till exempel skilja sig i vilka följdfrågor vi ställde, 

baserat på vad vi fick för svar från respondenterna. Anledningen till att vi valde att ställa 

följdfrågor som kunde skilja sig åt var för att få en djupare förståelse och mer information kring 

respondentens egna upplevelse. 

 

Kylén (2004) belyser att en intervjuguide kan vara bra att använda sig av för både den som 

intervjuar och respondenten, för att kunna ge en bild av vilka teman som kommer att behandlas 

under intervjun. Det kan även vara bra att intervjuguiden prövas för att få en förståelse för om 

det är tillräckligt tydligt för respondenten (Kylén, 2004). Vi hade ingen möjlighet att testa 

intervjuguiden innan trots att vi hade önskat att göra det för att eventuellt kunna förbättra 

intervjufrågorna. Vi valde istället att be de första respondenterna om återkoppling i syfte att ta 

reda på om det var enkelt att förstå våra frågor och om något kunde förtydligas.  

 

2.6.2 Urval  
Redan innan våra intervjuer hade vi planerat att genomföra sex intervjuer på tre olika företag. 

Tanken var att intervjua en ledare med kunskap om själva robotiseringen och en medarbetare 

på samma företag. Vid planerandet av intervjuerna hade vi även i åtanke att i den empiriska 

tolkningen jämföra ledarnas svar, medarbetarnas svar samt respondenterna på samma företag 

med varandra. Anledningen till att intervjua både ledare och medarbetare på samma företag var 

för att kunna jämföra deras svar och få mer kunskap om automatiseringen. Det skapade 

dessutom förutsättningar för att kunna styrka och tolka motivationen utifrån ett ledarperspektiv 

för att sedan koppla det till medarbetarnas svar. Vid urvalet tänkte vi specifikt på att försöka 

välja företag vilka har tillämpat robotisering för olika funktioner. Valet gjordes med tanken att 

det skulle kunna resultera i varierande svar av respondenterna. En djupare beskrivning av 

företagen, robotarnas funktion och respondenterna presenteras i början av den empiriska 

tolkningen i kapitel fyra.  
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Trost (2010) menar att vid urvalet av kvalitativa studier bör det finnas ett urval med stor 

variation, dock utan att någon respondent sticker ut för mycket från de resterande. Två av våra 

urval var strategiska och skedde i form av ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval syftar 

till att använda sig av vad som hittas, exempelvis via annonsering eller en slumpmässig 

förbipasserande person (Trost, 2010). Vårt sätt att göra ett bekvämlighetsurval var att ta hjälp 

av en HR-grupp för att efterfråga och hitta relevanta personer till vår studie. Vi valde därmed 

att publicera ett inlägg om vårt ämne för att se om det fanns företag som kände att de kunde 

vara relevanta och villiga att ställa upp. Våra resterande intervjuer har gjorts med ett icke-

slumpmässigt urval i form av ett målstyrt urval. Bryman och Bell (2017) menar att vid målstyrt 

urval väljs detaljerade kriterier ut kopplat till forskningen, för att få så specifika svar som 

möjligt. Yin (2013) hävdar att respondenterna väljs ut medvetet för att de bedöms kunna ge 

lämpliga svar på frågorna. Fyra av våra intervjuer valdes med ett målstyrt urval då vi visste att 

de använde sig av robotisering i arbetet och därmed sågs de som lämpliga för vår studie.  

 

2.6.3 Bearbetning och tolkning av intervjuer 
Samtliga av våra intervjuer har spelats in på våra mobiltelefoner i syfte att kunna sammanställas 

och renskrivas till ett transkriberat material av empirin, trots att Denscombe (2018) belyser att 

det är tidskrävande. Vi ville även fokusera på respondenten och undvika att anteckna hela 

intervjun, vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar ger intervjuaren större frihet att fokusera 

på samtalet. Det finns även möjlighet för intervjuaren att gå tillbaka och lyssna på samtalet och 

minnas dess tonläge och ord (Kvale och Brinkmann, 2014).  

 

Efter att vi samlat in all empiri började vi bearbeta och sortera datan för att ha en struktur på 

vad vi skulle sammankoppla i analysen vilket Trost (2010) beskriver som ett av sina steg i 

processen att utföra kvalitativa studier. Rennstam och Wästerfors (2015) benämner sortering av 

empiri som kaosproblemet och hävdar att de som lyckas få en bra ordning på sitt material skapar 

en välgrundad sortering till analysen. En bra sortering av datainsamlingen sker inte av sig själv 

utan den skapas medvetet utifrån uppsatsens forskare och kunskapen i teorin (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Den insamlade empirin strukturerades och sammanställdes i form av en 

kodning vi skapade för att få en bättre överblick över de svar vi fått. Kodning kan enligt Olsson 

och Sörensen (2011) innebära att hitta olika företeelser eller upplevelser som är av betydelse 

för forskningen vilka sedan författarna kan kategorisera. Vi valde därför att plocka ut 

gemensamma nämnare ur vårt transkriberade material och sätta det i olika färgkategorier. Efter 

att vi hade färgkodat vår datainsamling fann vi gemensamma nyckelbegrepp. Nyckelbegreppen 
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syftade till att vinna konkurrensfördelar i en teknisk miljö, möjlighet till personlig 

kompetensutveckling, tydlig kommunikation och att arbetsuppgifterna i sig ska vara 

stimulerande. De gemensamma begreppen kom därefter att utgöra valet av faktorer i vår 

teoretiska referensram. Själva arbetet valdes utifrån att arbetet ska vara stimulerande, 

kompetensutveckling då varje enskild medarbetare uttryckte sig att motivation ökar vid mer 

kunskap samt kommunikation och feedback eftersom dialog och återkoppling är viktigt för en 

fungerande arbetsmiljö. Vi bearbetade materialet på detta sätt för att kunna strukturera upp vår 

teoretiska referensram samt empiri, i syfte att lättare kunna diskutera och tolka datainsamlingen.  

 

Vid bearbetning av den insamlade datan kan det vara bra att ta sig tid till att anteckna efter varje 

intervju. Minnesanteckningarna kan göra det lättare att fånga upp de första tankar kring samtalet 

som sedan kan vara till användning inför den slutliga analysen (Ejvegård, 2009). Vi valde att 

skriva enskilda minnesanteckningar efter varje intervju och  i första hand tolka datan var och 

en för sig. Därefter har vi diskuterat och analyserat det tillsammans, för att från första stund inte 

påverka varandra för mycket i tankesättet. Alvehus (2013) formulerar sig med att forskare bör 

tolka för att skapa en förståelse för ett fenomen genom att bidra med intressant fakta, istället för 

att tolka för att skapa sig en egen förståelse. Genom att tolka materialet själva har vi försökt 

behandla datainsamlingen så ärligt som möjligt samtidigt som vi skapat oss en egen förståelse 

innan vi skapat en förståelse tillsammans.  

 

Fastän vi använt oss av en induktiv forskningsansats har vi haft viss förkunskap om motivation. 

Trots det har vi under intervjutillfällena försökt bortse från kunskapen så gott vi kunnat för att 

ta åt oss och samla in så mycket information som möjligt från respektive respondent. Rennstam 

och Wästerfors (2015) uttrycker sig med att uppsatsens forskare bör ha en medvetenhet kring 

att vissa teoretiska perspektiv och begrepp omedvetet kan styra insamlingen av data. Därmed 

har vi inte sammanbundit materialet med teorin förrän sorteringen var helt färdig.  

 

2.7 Forskningskvalitet   
För att öka trovärdigheten i vår studie har vi strukturerat upp vår datainsamling genom att en 

av oss har genomfört intervjun medan den andra har varit med och lyssnat. Därefter har 

personen som endast lyssnade transkriberat materialet. Vid kvalitativa studier är trovärdigheten 

mer problematiskt än vid kvantitativa, eftersom det är svårare att framställa den insamlande 

datan (Trost, 2010). Det bör på något vis framgå för läsaren att intervjuerna har utförts på ett 

trovärdigt och seriöst sätt. För att försöka tydliggöra det har vi även lagt till bilagor med våra 
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intervjufrågor för att ge läsaren en tydligare bild och bevis på vad vi frågade våra respondenter. 

Vid respektive intervjutillfälle förekom det följdfrågor för att få så utförliga svar som möjligt 

av respondenten. Följdfrågor är däremot någonting som enligt Trost (2010) kan vara en faktor 

till minskad trovärdighet. Även om inte alla frågor och svar vid datainsamlingen nödvändigtvis 

måste redovisas har vi försökt vara tydliga med att betona att vi har ställt följdfrågor för att de 

har gynnat oss i vår studie.  

 

Datainsamlingen bör mätas för att trovärdigheten ska öka, vilket vanligen inte sker i samma 

utsträckning vid en kvalitativ studie som i en kvantitativ (Trost, 2010). För att mäta datan vid 

en kvalitativ studie menar Bryman och Bell (2017) att det är vanligt att utgå från kriterierna; 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering/bekräftelse. Vi har haft kriterierna i 

åtanke för att specifika områden skulle öka trovärdigheten. Tillförlitlighet beskrivs genom att 

tydliggöra den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2017). För att öka trovärdigheten med 

tillförlitlighet har vi vid uppsatsens slut skickat resultatet till respondenterna för att tydliggöra 

för dem hur vi uppfattat deras information. Det bör även framgå i studien att författarna 

genomfört intervjun utan att lägga in några egna värderingar eller reflektioner som har kunnat 

påverka respondenternas svar (Bryman & Bell, 2017). Genom att transkribera våra intervjuer 

och lägga till bilagor med intervjufrågorna har vi försökt öka trovärdigheten genom 

konfirmering/bekräftelse. Det visar på att vi har ställt öppna frågor utan några egna värderingar 

eller vinklar som har kunnat påverka respondenterna.  

 

2.8 Forskningsetik 
Vid första mailkontakten med företagen var vi tydliga med att informera om att materialet 

kommer att publiceras offentligt, men att möjligheten till anonymitet finns. Innan vi 

genomförde intervjuerna var vi även tydliga med att berätta för respondenten om alternativet 

till att avstå från att svara på eventuella frågor. Vi stämde också av med varje enskild respondent 

om det var okej att spela in samtalet samt gav en förklaring till i vilket syfte det skulle komma 

att användas. Trost (2010) betonar vikten av att reflektera över de etiska infallsvinklarna samt 

respondentens och organisationens egna integritet. Likt detta menar Kvale och Brinkmann 

(2014) att det finns vissa etiska riktlinjer att ta hänsyn till vid en studie innehållande intervjuer. 

Bland de etiska riktlinjerna diskuteras informerat samtycke, vilket syftar till att redan innan 

intervjuerna tala om vad syftet med forskningen är och vad den kommer att användas till (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Vi har varit noggranna med att tänka igenom riktlinjerna innan 

påbörjandet av intervjuerna, för att agera så etiskt som möjligt mot våra respondenter.  
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3 Teoretisk referensram  
 
 
I vår teoretiska referensram presenteras inre och yttre motivationsfaktorer, Herzbergs 

tvåfaktorteori och de faktorer vilka vi har funnit betydelsefulla för de anställdas motivation i 

ett arbete med robotar. Teorierna vi har valt är utformade utefter svaren vi fått av våra 

respondenter.  

 

 

3.1 Motiverad av en robot? 
Efter våra intervjuer kom det till känna att det finns olika faktorer vilka har en stor betydelse 

för hur motivationen kan påverka anställda i arbetet. Faktorerna kan ligga till grund för hur de 

anställda mår och trivs i sitt arbete samt hur organisationer utvecklas och behåller sin position 

på marknaden. Faktorerna är ett samspel mellan individer och ledare vilka påverkar varandra 

att utvecklas och skapa motivation i arbetet. Ledaren på företagen ger redskap åt de anställda, 

vilket i detta fall är roboten. Fokus hamnar därmed i att effektivisera arbetet med hjälp av 

roboten som tagit över delar av arbetsuppgifterna. Hur de olika faktorerna går att koppla till 

robotisering diskuteras i en teoretisk referensram.  

 

3.2 Inre och yttre motivation 
Att motivera anställda har sedan en lång tid tillbaka varit en svår utmaning för organisationer. 

Svårigheterna ligger i grund och botten i att motivationen kommer inifrån och är kopplad till 

individens personlighet (Latham & Locke, 1979). Lön är en av de primära faktorerna vilka 

anställda alltid har motiverats av, därefter har även andra faktorer spelat in som exempelvis 

delaktighet och utvecklingsmöjligheter inom organisationen (Latham & Locke, 1979).  

 

Människan kan motiveras av att värdesätta en specifik uppgift eller av att uppmanas till att göra 

något som leder till en belöning. Arbetet utför människan för att själv må bättre alternativt för 

att de måste på grund av yttre krav från ledningen, vilket kan vara att de är under övervakning 

att utföra specifika arbetsuppgifter (Ryan & Deci, 2000). Jacobsen och Thorsvik (2014) menar 

att de yttre belöningarna är knutna till att få ut något av ett utfört arbete, exempelvis lön, högre 

position eller status. Inre belöningar är däremot mer kopplat till känslan att utföra något 

betydelsefullt som gynnar individens inre känslor. I ett forskningsperspektiv har det varit 

betydelsefullt att skilja på yttre och inre motivationsfaktorer samt hur det går att kombinera 
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dessa två. Gagné och Deci (2005) belyser att ett strukturerat och effektivt arbete kan framkalla 

belöningar från både inre och yttre motivationsfaktorer, vilket senare skulle kunna leda till total 

tillfredsställelse i arbetet. Det krävs då att arbetet ska ge belöning i både högre lön och 

avancemang samt ett intressant arbete för att kunna stimulera både de inre och yttre faktorerna 

(Gagné och Deci, 2005).  

 

I samband med att robotisering implementeras i organisationer kan det bidra till att 

motivationen påverkas. Robotisering kan i många fall underlätta arbetssättet för medarbetarna 

vilket i sin tur kan leda till att deras inre motivation påverkas och blir starkare. Anställda får 

exempelvis möjlighet till att se över vad som är viktigt i sitt egna arbete när monotona 

arbetsuppgifter försvinner.  

 

3.2.1 Yttre motivationsfaktorer  
Yttre motivation handlar om faktorer vilka är utom individens kontroll (Hein, 2012). Grundidén 

med yttre motivationsfaktorer är att den är instrumentell, vilket innebär att individens handling 

leder till någon form av materiell eller verbal belöning som ska förhindra negativa konsekvenser 

(Gagné & Deci, 2005). Det är inte handlingen i sig som motiverar individen, utan belöningen 

vilket är ett resultat av handlingen. Jacobsen och Thorsvik (2014) talar om materiella belöningar 

i form av lön och avancemang vilka omfattar ett penningmässigt och symboliskt värde, 

avancemang kan till exempel ge både högre lön och status. Alvesson och Kärreman (2019) 

belyser även lön och andra ekonomiska belöningar som en av faktorerna vilka motiverar 

anställda i arbetet. Lön tillhör de yttre motivationsfaktorerna och innefattar bland annat 

människans sätt att uppnå belöningar eller undvika negativa påföljder. Det kan exempelvis vara 

kritik från chefer, utebliven befordran eller försämrade arbetsuppgifter (Alvesson och 

Kärreman, 2019). 

 

3.2.2 Inre motivationsfaktorer  
Inre motivation innebär att människan utför något där själva handlingen blir en del av 

belöningen (Belenzon & Schankerman, 2015). Handlingen är knuten till en önskan att utvecklas 

eller prestera åt något håll och skapas inifrån, av människan själv (Hein, 2012). Sauermann och 

Cohen (2010) menar även att inre motivation kan stimuleras genom självständigt arbete, att 

människan själv får välja vilka arbetsuppgifter som kommer gynna dem och möjligheterna till 

maximal prestation. Individer som agerar utifrån sina egna intressen och känslor agerar 

autonomt, beteendet drivs och kommer inifrån dem själva (Ryan & Deci, 2000). Ryan och Deci 



  
 

17 

(2000) talar om att autonomiskt arbete kopplat till kompetensutveckling kan påverka den inre 

motivationen i positiv bemärkning. Motivationen har påvisats öka om individen får 

uppmärksamhet i form av feedback, återkoppling och belöningar. Hein (2012) menar att 

motivation bör komma inifrån för att medarbetarna ska uppfatta sitt arbete som meningsfullt. 

Det kan därefter leda till att anställda blir mer motiverade till att öka sin egen tillfredsställelse 

och se till sina egna behov.  

 

3.3 Herzbergs tvåfaktorteori  
Herzbergs tvåfaktorteori är skapad av Frederick Herzberg och syftar till vad som motiverar och 

tillfredsställer anställda i arbetet. Teorin grundar sig i att Herzberg intervjuade hundratals 

arbetare för att ta reda på deras synpunkter om trivsel och vantrivsel på arbetsplatsen. Herzberg 

fann då begreppen motivationsfaktorer och hygienfaktorer vilka kan betraktas som två 

oberoende dimensioner till varandra (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Motivationsfaktorer är 

kopplat till det som finns i arbetet och skapar trivsel samt främjar arbetstillfredsställelse. 

Däremot menar Herzberg att hygienfaktorer inte har någon motiverande effekt i arbetslivet, det 

kan istället skapa vantrivsel i den mån det inte existerar på arbetsplatsen (Kaufmann & 

Kaufmann, 2016).  

 

Hein (2012) menar att Herzberg påpekade att vi har två olika mänskliga behov vilka är kopplade 

till hygien- och motivationsfaktorer. Det ena behovet innefattar att vi primärt vill undvika 

smärta och obehagliga situationer, vilket är knutet till omgivningen och yttre 

motivationsfaktorer. Det andra behovet syftar till hur individen försöker hitta det unika med sig 

själv och leder till förmågan att prestera, vilket är kopplat till utvecklingsbehov och de inre 

motivationsfaktorerna (Hein, 2012). Herzbergs tvåfaktorteori går att sammanbinda till Maslows 

resonemang om människans olika behov. Maslows teori bygger på en behovstrappa där de lägre 

stegen går att koppla till Herzbergs yttre faktorer som lön, bra arbetsvillkor och fysisk 

arbetsmiljö (Lindmark & Önnevik, 2011). Inre motivationsfaktorer som prestation, 

uppskattning, ansvar och utvecklingsmöjligheter är mer sammanbundna till Maslows högre steg 

i behovstrappan, vilket i längden kan leda till självförverkligande för människan (Lindmark & 

Önnevik, 2011).  

 

Hein (2012) nämner prestation och uppskattning som motivationsfaktorer, däremot nämns 

utvecklingsmöjligheter som en hygienfaktor. Kaufmann och Kaufmann (2016) motsäger detta 

då de istället väljer att belysa utvecklingsmöjligheter som en motivationsfaktor. Hein (2012) 
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menar att hygienfaktorer inte botar utan endast förebygger missnöje och bristande motivation 

på arbetsplatsen. För att minska missnöjet bör medarbetarna få behov som lön, 

arbetsförhållanden, status och anställningstrygghet uppfyllda (Hein, 2012; Kaufmann & 

Kaufmann, 2016). Herzbergs tvåfaktorsteori utgår från 14 olika faktorer vilka hör till antingen 

hygienfaktorer eller motivationsfaktorer (Hein, 2012).  

 

3.3.1 Själva arbetet 
En av faktorerna Herzberg tar upp är “själva arbetet” och hur det kan vara varierande, kreativt, 

ske på rutin eller utmanande. Beroende på arbetssituationen kan faktorerna ha både en positiv 

och negativ inverkan på den anställdes arbetstillfredsställelse (Herzberg, Mausner & 

Snyderman, 1993). Vi ägnar nästan två tredjedelar av vår vakna tid till att arbeta och därför 

menar Malmström och Skoglund (2013) att det är viktigt att vi trivs med vårt arbete. Det är 

ledarnas ansvar att anställda trivs på arbetsplatsen, vilket bland annat innebär att se över 

arbetsvillkoren samt att arbeta med relationerna för en fungerande psykisk och fysisk 

arbetsmiljö (Lindmark & Önnevik, 2011). Valet av “själva arbetet” som teori grundar sig i att 

ett arbetssätt med robotar kan påverka motivationen. Att implementera robotar skulle kunna 

innebära en stor omställning för både organisationen och anställdas arbetssätt. En annan aspekt 

är även att se hur de anställda trivs med att arbeta i samma miljö som en robot och hur det 

påverkar dem och andra kollegor.  

 

Angelöw (2015) menar att sociala relationer och en god samarbetsförmåga med kollegor är två 

faktorer vilka påverkar medarbetarnas trivsel på arbetet. Pokorny (2013) hävdar att människor 

är sociala vilket gör att de kräver god samhörighet med andra människor på arbetsplatsen. När 

anställda får frågan om vad som påverkar deras trivsel på arbetsplatsen blir svaret ofta trevliga 

kollegor (Angelöw, 2015). Definitionen av vad en god kollega innebär är självklart individuellt, 

dock brukar några signifikanta egenskaper vara en person som är hjälpsam, uppmuntrande och 

engagerad i sitt arbete. Angelöw (2015) belyser att professor Margareta Troein Töllborn vid 

Göteborgs Universitet har forskat i ämnet sociala relationer och hur stor påverkan det har på 

anställdas arbetstillfredsställelse. Troein Töllborn hävdar bland annat att människor som är 

hjälpsamma och visar uppskattning påverkar sina kollegor positivt då de klarar av större 

utmaningar i arbetet. Malmström och Skoglund (2013) menar att människan påverkas av mer 

än trivsel och arbetet i sig, då även andra faktorer är av betydelse. Det kan exempelvis vara 

organisationens lönsamhet, verksamhetsutveckling och hur konkurrenskraftiga de är. För att 

arbetet ska bli så bra som möjligt menar Malmström och Skoglund (2013) att ledaren bör aktivt 
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styra den psykosociala arbetsmiljön på ett sätt som leder till bättre arbetsresultat. Samtidigt 

krävs det mer glädje och meningsfullhet till vardagen, både för de anställda men även för 

ledaren själv. Bruzelius och Skärvad (2017) menar också att goda resultat kan ske på grund av 

hur arbetet är utformat. Det kan exempelvis innebära att ledare utvecklar processer, i detta fall 

att robotar ska resultera i bättre effektivitet och kvalitet. För att det ska bli ett bra resultat av 

organisationens processer, men även för trivseln, krävs det att medarbetare har kompetens samt 

att de är självstyrande och vill ta ansvar för sitt arbete (Bruzelius & Skärvad, 2017).  

 

3.3.2 Kompetens och utvecklingsmöjligheter  
I Herzbergs tvåfaktorteori ingår utvecklingsmöjligheter vilket innebär att medarbetare får 

möjlighet till att utvecklas i samband med att arbetsuppgifter förändras på arbetsplatsen (Hein, 

2012). Hein (2012) menar att utveckling även handlar om att skapa sig nya kunskaper, till 

exempel när ny teknik implementeras på företaget vilket de anställda får möjlighet att utvecklas 

inom. Att organisationer väljer att använda sig av robotar i arbetssättet hör till att ny teknik 

implementeras, vilket kan leda till att anställda får möjlighet till ny kunskap. Robotar kan 

tillämpas i organisationer för att öka effektiviteten och skapa bättre förutsättningar i arbetet, 

både för anställda och organisationen. I samband med att robotar blir ett hjälpmedel i arbetet 

kan medarbetare få möjlighet till att utveckla sin kompetens inom robotteknik, på så vis kan 

anställdas personliga utveckling öka. Vi ser därför kompetens och utvecklingsmöjligheter som 

en intressant faktor vilket kan påverka anställdas motivation i ett robotiserat arbetsklimat.    

 

Utöver lön och en trygg arbetsplats finns det andra faktorer vilka kan påverka motivationen hos 

de anställda. De förändringar samhället står inför idag ställer krav på mer än fortlöpande 

utbildning (Rubenowitz, 2004). Kraven ökar även på förmågan att ständigt uppdatera och 

använda sig av ny kompetens inom en organisation (Rubenowitz, 2004). Kompetens innebär 

att en organisation eller individ har skicklighet att bedriva en viss verksamhet eller utföra en 

specifik uppgift (Hansson, 1997). Rubenowitz (2004) menar bland annat att kompetens i 

arbetslivet kan innebära att ha professionella kunskaper inom ett arbetsområde och att 

människan känner sig motiverad till att använda sig av sina kunskaper i det dagliga arbetet. 

Samtidigt är det medarbetarens ansvar att ta reda på om arbetsplatsen kan erbjuda det som 

personen motiveras av, för att kompetenserna ska kunna användas (Skorstad, 2011). Skorstad 

(2011) menar att kompetens hos individer inte fyller någon funktion om de inte själva är 

motiverade till att utföra en uppgift där kompetensen krävs. Det är därför betydande att ledaren 
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sätter rätt person på rätt plats för att individen ska få möjlighet till att utföra de arbetsuppgifter 

vilka intresserar personen i fråga.  

 

Wiley (1997) studerade vilka faktorer som medförde att anställda stannar kvar på ett företag 

där majoriteten ansåg att deras arbete skulle vara intressant för dem. Det enkla svaret skulle i 

detta fall vara att företag skapar intressanta arbeten för de anställda. Kovach (1987) menar 

däremot att det är svårt att skilja på vad som är ett intressant och meningsfullt arbete för varje 

enskild individ. Ett intressant arbete för någon kan vara motsatsen för en annan. Hansson (2015) 

menar även att ett intressant och meningsfullt arbete är kopplat till de specifika behov varje 

enskild individ vill uppnå. Det finns grundläggande krav för ett meningsfullt arbete som innebär 

att arbetsuppgifterna ska vara en del av ett sammanhang, leda till variation i arbetet, ge utrymme 

för att fatta egna beslut samt möjlighet att utvecklas för att nå sina mål (Hansson, 2015). Illeris 

(2013) hävdar att kompetensutveckling går att koppla till engagemang och motivation då graden 

av engagemang påverkar hur mottagliga individer är till att vilja utvecklas. Miljön individen 

befinner sig i kan vara avgörande för utvecklingen då den bör stimuleras och leda till 

engagemang att vilja utvecklas. Det måste också finnas specifika anledningar till att individen 

ska känna lust att involvera sig i det nya arbetssättet (Illeris, 2013).  

 

Kompetens och utvecklingsmöjlighet som konkurrensfördel 
Kompetens och utvecklingsmöjligheter kan skapas i samband med att organisationer väljer att 

automatisera processer med hjälp av en eller flera robotar. Det skulle kunna ses som en 

konkurrensfördel, förutsatt att roboten implementeras på rätt sätt för de anställda. 

Organisationer arbetar med kompetensutveckling i förhoppning att lyckas följa med i en 

ständigt pågående utveckling (Hansson, 2015). Ett sätt att följa med i utvecklingen är genom 

förnyelselärande vilket innebär att skapa förnyelse och innovation i förhoppning att skapa 

effektivitet och nya kundvärden. Organisationen väljer att förändras i syfte att utvecklas i takt 

med omvärlden och den nya tekniken, trots att det kan innebära att medarbetare inte har någon 

erfarenhet av det nya arbetssättet (Hansson, 2015). Hansson (1997) menar att förutsättningarna 

för att medarbetare ska utveckla sina kompetenser beror på deras egna vilja och engagemang 

att nå ett önskat resultat. För organisationer är det av stor betydelse att anställda besitter 

kompetens för att utföra aktiviteter till företagets fördel samt för att uppnå ett önskvärt resultat. 

Pokorny (2013) belyser att många människor är nyfikna och drivna till att utvecklas vilket även 

styrks av Hansson (2015), då han menar att organisationer vilka har engagerade och kompetenta 

medarbetare även vinner konkurrensfördelar. 



  
 

21 

 

I samband med implementering eller introduktion av robotteknik i ett företag kan det vara en 

fördel att ge anställda de verktyg och kunskap de behöver för att kunna arbeta i samma miljö 

som robotarna. Kompetensutveckling sker då för att öka och påverka utbudet av kompetens för 

hela organisation eller för enskilda individer. Åtgärderna kan omfatta utbildning internt med 

hjälp av kurser eller att anställda får en introduktion i samband med nya arbetsuppgifter för att 

få specifik kunskap i ett område (Jönsson & Schölin, 2016). Betydelsen och intresset för ökad 

kompetens i arbetet kan grunda sig i en ökad globalisering, då samhällets krav ställs på att 

organisationer bör sträva efter att följa med i utvecklingen och därmed lyckas vara 

konkurrenskraftiga (Illeris, 2013). En av de faktorer vilka hjälper människan att bli mer 

motiverad i arbetet kan därför vara att ha möjlighet till att utveckla sin kompetens på olika sätt. 

 

3.4 Konsten att lyckas motivera anställda  
I en organisation handlar det oftast om att en chef eller ledare har större inflytande och arbetar 

med att motivera sina anställda. Vanligtvis är det maktskillnader mellan personen som 

motiverar och personen som blir motiverad (Reeve, 2005). Motivation handlar inte enbart om 

att enskilda individer ska hitta vad de motiveras av, utan de kan även behöva en ledare som 

arbetar med att motivera dem. Scott (2017) belyser vikten av att skapa ett team i organisationen 

och förstå hur varje individ arbetar och fungerar, för att på så sätt skapa förutsättningar för att 

de ska utvecklas och uppnå sina mål. Att bygga ett team kan vara svårt, Scott (2017) menar att 

utmaningen ligger i att sätta rätt person på rätt position och utmana individen att växa i den nya 

rollen. Den nya positionen kan leda till högre löner och utvecklingsmöjligheter för individen, 

förutsatt att ledaren känner till den anställdes inre motivation och vad de upplever som ett 

meningsfullt arbete. Reeve (2005) talar om olika utfall då en person försöker motivera en annan 

där ett resultat kan innebära att individen reagerar genom att ta åt sig och bli mer öppen för 

arbetet. Individen kan tänka och se på ett nytt sätt och är villig att ändra ett beteende för att 

förändra situationen till något bättre. Det medför att personen hamnar i en position där de får 

lära sig att hantera faktorer vilka kan påverka motivationen negativt. Därmed kan de istället 

fokusera på att utvecklas individuellt av egen vilja (Reeve, 2005).  

 

Alvesson och Kärreman (2019) menar att organisationer kan locka och behålla anställda genom 

att erbjuda en mix, en så kallad incitamentsmix, som ska motivera de anställda på olika sätt. De 

kan exempelvis erbjuda bra lön, ekonomiska förmåner, tillfredsställande arbets- och 

karriärmöjligheter samt möjlighet till goda sociala relationer (Alvesson & Kärreman, 2019). 
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Kompetensutvecklingsmöjligheter som organisationen erbjuder kan exempelvis påverka hur 

anställda uppfattar att deras utvecklingsbehov stöds av organisationen (Jönsson & Schölin, 

2016). Jacobsen och Thorsvik (2014) belyser vikten av att ha rätt person på arbetet för att kunna 

vidmakthålla och utveckla de färdigheter en organisation behöver. Individer som söker sig till 

arbetsplatser har idag möjlighet att matcha sina värderingar med organisationens och därav är 

det viktigt att de erbjuder kriterierna anställda söker. Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att 

individer har olika behov och preferenser, vilket innebär att anställda inte alltid motiveras av 

samma saker utan det är individuellt styrt.  

 

3.4.1 Kommunikation  
Kommunikation kan ses som ett redskap vilket hjälper människor att förmedla exempelvis 

tankar, värderingar och handlingar (Nilsson & Waldermarson, 2016). Oavsett var och när vi 

möter människor kommunicerar vi på ett medvetet eller omedvetet sätt (Dahlkwist, 2012). 

Eftersom att det sker i fler former än tal och skrift är det svårt att undvika att kommunicera. 

Finns det tillräckligt med kunskap om hur kommunikationen mellan människor fungerar blir 

det enklare att försöka undgå missförstånd och hantera eventuella konflikter. Nilsson och 

Waldermarson (2016) menar att resultatet av kommunikationen beror på hur duktig människan 

är på att kommunicera samt på vilket sätt redskapet tillämpas. Även om varje enskild individ är 

kapabel till att kunna kommunicera är det inte givet att alla besitter samma skicklighet för att 

göra det tillräckligt tydligt. Att vara duktig på att kommunicera är därför någonting människan 

förbättrar och utvecklar med tiden. Valet av kommunikation och feedback som teori grundar 

sig i att det är betydande att ha en tydlig dialog med anställda i samband med implementering 

och arbete med robotar. Vid tydlig kommunikation minskar missförstånd och eventuella 

motstånd. Är ledare bra på att föra dialoger med sina anställda kan motivationen och 

engagemanget till arbetsprestationen öka.  

 

Envägs- och tvåvägskommunikation är två olika varianter att kommunicera på. 

Envägskommunikation är ett snabbt och enkelt sätt vilket innebär att en person endast tar emot 

budskap utan att kommunicera tillbaka med uppfattningar och åsikter (Dahlkwist, 2012). I 

situationer där ett hastigt beslut behöver tas kan det vara användbart att tillämpa sig av en 

envägskommunikation. Tvåvägskommunikation syftar istället till att mottagaren har möjlighet 

att ifrågasätta och kommentera budskapet, vilket gör att mottagaren har tid till att tänka igenom 

informationen innan återkoppling ges. Kommunikationsprocessen kan ske över en längre tid då 

båda parter kan diskutera budskapet fram och tillbaka, för att förtydliga och komma fram till 
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ett beslut (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Dahlkwist (2012) menar att tvåvägskommunikation 

är fördelaktigt i den utsträckning att det minskar eventuella missförstånd mellan personerna 

vilket gör att konflikter kan undvikas.  

 

3.4.2 Att ge feedback 
Att få människor i organisationen att känna sig sedda, intressanta och betydelsefulla sker genom 

feedback. Gunnarsson (2014) betonar att det gör människor medvetna om sina beteenden och 

på vilket sätt det kan förändras. Tanken bakom att ledare ska arbeta med att ge återkoppling till 

medarbetarna är främst att det ska leda till en förbättring, både på individnivå och i grupp 

(Lennéer Axelsson & Thylefors, 2018). Det finns inget som säger att feedbacken bör vara 

positiv eller kritisk utan endast att den ska medföra någon form av förbättring för 

organisationen. Däremot medför det en gynnsam effekt på arbetsprestationerna vid positiv 

feedback, då anställda är i behov av att få veta att deras arbete är effektivt. Vid återkommande 

positiv feedback kommer kreativiteten, arbetsglädjen och motivationen hos medarbetarna att 

öka (Lennéer Axelsson & Thylefors, 2018). Herzberg beskriver bekräftelse och prestation som 

en av motivationsfaktorerna där feedback kan vara användbart för att uppmärksamma 

medarbetarnas insats. Bekräftelsen täcker allt från belöningar och erkännande till negativa 

aspekter som ignorans av de anställdas arbetsinsatser (Hein, 2012). Även Øiestad (2005) påstår 

att positiv feedback stärker självförtroendet vilket är en grundsten för motivation. Feedback är 

en betydelsefull motivationsfaktor i den utsträckning att positiv återkoppling kan stärka 

självförtroendet, eftersom det ger en inblick i vilka möjligheter och resurser människan besitter. 

Øiestad (2005) menar att människan blir motiverad av ett meningsfullt arbete och med positiv 

feedback, vilket stärker självförtroendet, kommer motivationen till att utföra ett meningsfullt 

arbete att öka. Ytterligare en synvinkel för att skapa bra relationer och öka motivationen till 

arbetet är att bygga upp ett arbetsklimat vilket är uppskattningsorienterat (Angelöw, 2015). Att 

ge återkoppling till arbetet medför bland annat minskad stress och ökad tillfredsställelse till 

arbetet.  

 

För att medarbetare själva ska vara medvetna om hur effektivt deras arbetsprestation är kan 

regelbundna coachingsamtal vara ett underlättande verktyg (McCarthy & Milner, 2013). För att 

samtalen ska fylla den bästa funktionen är det även av betydelse att ledaren lyfter fram 

konstruktiv kritik. Att ge negativ feedback till sina anställda kan dock vara en stor utmaning för 

vissa ledare, även om det är viktigt för medarbetarnas utveckling (Brown, Kulik & Lim, 2016). 

Utmaningen grundar sig i om ledaren själv har tidigare erfarenhet av att ha blivit coachad. 
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Ledare vilka har en positiv erfarenhet har lättare för att tillämpa metoden i sitt ledarskap och 

vägleda sina medarbetare (McCarthy & Milner, 2013). Om de däremot inte har haft 

regelbundna samtal, och fått feedback för sina arbetsprestationer, kan de vara skeptiska till att 

använda sig av metoden. Kaufmann och Kaufmann (2016) menar att medarbetarsamtal är en 

strategi att tillämpa för att kunna ge kontinuerlig feedback till sina anställda. Samtalen förbättrar 

kommunikationen mellan ledare och medarbetare vilket gör att de anställda vet hur de ska 

arbeta för att vidareutvecklas i sin arbetsroll.  
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4 Empirisk tolkning 
 
 
I vår empiriska tolkning ges först en kort beskrivning av företagen och respondenterna,  

därefter följer vår empiriska tolkning. Vi ämnar att tolka svar från både ledare och 

medarbetare som sedan leder vidare till en jämförelse mellan de olika företagen. Under den 

empiriska tolkningen kommer vi fördjupa oss i de teorier vi funnit kan kopplas till motivation 

och robotisering.  

 

 

4.1 Presentation av företag och respondenter 
Nedanför kommer en kort beskrivning av företagen, funktionen av deras robot samt 

respondenterna. Studien har byggts upp av respondenternas erfarenhet och expertis inom 

forskningsområdet.  

 

Södra - Sveriges största skogsägarförening 

Södra har i sitt arbete implementerat en virtuell robot/medarbetare. Roboten har kapacitet till 

att utföra samma saker som de övriga anställda med begränsningar när det gäller att tänka och 

ta egna beslut. Roboten kan därför ses som en nyanställd som är i behov av tydliga riktlinjer. 

Exempel på arbetsuppgifter och processer Södras robot utför är fakturahantering och 

anställningsprocesser (Falk, intervju 2019-04-25). 

 

Hans Falk (Ledare), Produktägare och ansvarig för automation på Södra i Växjö.  

Emil Johannesson (Medarbetare), Ekonom på Södra i Växjö.  

 

Coor Service Management - Karolinska universitetssjukhuset Stockholm 

Coor Service Management arbetar på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och har 

använt sig av AGV, Automated Guided Vehicle, i cirka två och ett halvt år. AGV-teknik är en 

slingstyrd truck som används för lager och materialförflyttning. På Karolinska används AGV-

truckar för att frakta gods och material till de olika avdelningarna på sjukhuset (Rudman, 

intervju 2019-04-29).  

 

Magnus Rudman (Ledare), Logistikchef på Coor Service Management, Karolinska 

universitetssjukhuset i Stockholm.  
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Andreas Sehlan (Medarbetare), Paket och gods koordinator på Coor Service Management, 

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.  

 

Wise Professionals - Rekryteringsbyrå Stockholm  

Wise Professionals är en rekryteringsbyrå som senaste året använt sig av en robot de valt att 

benämna Glenn. Roboten hjälper till att automatisera en del av administrationen i 

rekryteringsprocessen, specifikt de första stegen i processen för att kunna frigöra mer tid för 

rekryterare till det fysiska mötet (Karlsson, intervju 2019-05-02).  

 

Johanna Karlsson (Ledare), Talent Acquisition Specialist, Wise Professionals i Stockholm.  

Sabina Axelsson (Medarbetare), Rekryteringskonsult på Wise Professionals i Stockholm.  

 

4.2 Arbetets påverkan på motivation 
Här presenteras djupare hur respondenterna arbetar, både från ett ledarperspektiv men även 

medarbetarperspektiv. Deras arbetssätt ligger till grund för vår tolkning av deras arbete med 

motivation på varje företag. 

 

4.2.1 Ledarnas arbete på företagen  
Ledarna vi har varit i kontakt med besitter alla olika kompetenser och bakgrunder och ingen av 

dem har tidigare arbetat med robotisering, det är något som har utvecklats med tiden. Idag har 

alla tre kunskap i och ett större ansvar för robottekniken på arbetsplatsen. Falk på Södra är 

produktägare och ansvarar för automatisering där deras robot utgör en del av automatiseringen. 

Även Rudman har ett stort ansvar för deras robotar och sköter bland annat all logistik kring 

roboten. Karlsson på Wise arbetar däremot fortfarande mycket med de arbetsuppgifter hon hade 

innan hon fick mer kunskap i deras robot. Karlsson ansvarar mest för att svara på frågor som 

rör roboten då hon har mer kunskap i det tekniska än resterande anställda.  

 

Karlsson anser att arbetsuppgifterna  ska vara roliga och hon tror att de anställda drivs och 

motiveras av att arbeta med människor som brinner för samma sak. Karlsson menar att alla är 

väldigt hjälpsamma då det alltid finns någon annan att fråga om problem uppstår, även när det 

gäller sådant hon inte kan svara på. Angelöw (2015) menar att trivsel på arbetsplatsen bland 

annat innebär att kollegor och ledare är hjälpsamma i det dagliga arbetet. Det är inte enbart 

arbetet i sig som har en stor betydelse för trivsel på arbetsplatsen, Malmström och Skogström 

(2013) menar att andra faktorer även kan ha en betydande roll. Falk påpekar att individer 
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uppmärksammas bland annat av specifika arbetsuppgifter när de söker jobb. Det gör att Södra 

upplever sig vara attraktiva på arbetsmarknaden, i den bemärkning att de kunnat ta bort 

enformiga arbetsuppgifter. Ledarna vi har intervjuat tror att det är en konkurrensfördel att ha 

en attraktiv arbetsplats där anställda får arbeta i en miljö som präglas av utvecklingsmöjligheter 

och god lönsamhet. Malmström och Skoglund (2013) menar att faktorer vilka ligger utanför 

arbetsuppgifterna kan ha en påverkan för den anställdes trivsel på arbetet. Lindmark och 

Önnevik (2011) belyser att det är ledarnas ansvar att se till att medarbetarna trivs på arbetet 

både psykiskt och fysiskt. Samtidigt som ett av deras ansvarsområden är att arbeta med 

motivationen hos de anställda.  

 

För att medarbetarna ska trivas är motivation en faktor ledare bör fokusera på i det dagliga 

arbetet. Karlsson på Wise belyser att de arbetar med att motivera anställda till att våga använda 

sig mer av deras robot under rekryteringarna. Gagne och Decí (2005) menar att ledare bör arbeta 

med att både stimulera de inre och yttre motivationsfaktorerna, för att den anställde ska känna 

sig så tillfredsställd som möjligt. Det kan delvis innebära att individen får belöning i högre lön 

men även att de får möjlighet att utvecklas. Både Axelsson och Karlsson tycker att deras arbete 

blir mer betydelsefullt när de kan använda roboten och därmed lägga mer tid på den personliga 

kontakten med kandidaten. Genom att ta bort repetitiva arbetsuppgifter belyser Falk att: “De 

anställda växer i sin roll och får mer värdeskapande arbetsuppgifter och det har visats gång 

på gång”. Att ledare erbjuder de verktyg medarbetare behöver för att kunna stimulera den inre 

motivationen är något som Hein (2012) menar leder till att anställda upplever sitt jobb som ett 

meningsfullt arbete. På företagen där intervjuerna genomfördes är robotarna det största 

verktyget för att underlätta arbetet, ur ett helhetsperspektiv är det däremot mer än så. Ledarna 

behöver även ge information och kunskap i hur robotens funktioner ska hanteras, för att kunna 

arbeta i samma miljö som roboten. De ger också verktyg i form av utvecklingsmöjligheter, 

feedback samt att de pratar om roboten och deras arbetssätt. Det tyder på flera faktorer vilka 

påverkar arbetet för både ledare och medarbetare.  

 

4.2.2 Medarbetarnas arbete på företagen  
En av Herzbergs motivationsfaktorer är själva arbetet där Hein (2012) menar att arbetsuppgifter 

kan vara både varierande och utmanade. Samtliga av våra respondenter upplever att deras 

arbetsuppgifter är varierande och bidrar till att de ständigt har saker att göra om dagarna samt 

att dagarna aldrig är den andra lik. Sehlan på Coor belyser att han tycker att arbetsdagarna blir 

roligare om han har mycket att göra och därmed är deras arbetsuppgifter varierande i positiv 
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bemärkning. Johannesson menar även att de slipper monotona arbetsuppgifter och kan lägga 

mer tid på annat, vilket han tror har medfört stor positiv skillnad på allas arbetssätt. Sehlan 

upplever även sina arbetsuppgifter som utmanande vilket Hein (2012) belyser som en av 

faktorerna i “själva arbetet”. Sehlan vill ha mycket att göra och känner inte att hans 

arbetsmotivation påverkas negativt när saker inte fungerar, utan tvärtom då han gillar 

utmaningen att lösa problem.  

 

Angelöw (2015) talar om sociala relationer och hur olika faktorer kan påverka trivseln på 

arbetsplatsen, exempelvis att anställda uppmuntrar varandra och är engagerade i varandras 

arbete. Sehlan belyser att han har fått mer kunskap än sina kollegor, samtidigt har hans arbete 

också inneburit att öka kunskapen om robotarna hos de resterande medarbetarna på Coor. 

Eftersom att Sehlan hjälper företaget att utbilda de anställda kan det ses som att han väljer att 

uppmuntra och engagera resterande till att lära sig mer och arbeta med robotarna dagligen. Det 

kan enligt Angelöw (2015) leda till att de sociala relationerna på arbetsplatsen stärks, vilket 

bidrar till bättre trivsel då medarbetarna har möjlighet att samarbeta för att nå ett gemensamt 

mål. Axelsson menar att deras robot har bidragit till att de kan samarbeta bättre mellan 

kollegorna då de har fått mer tid till mötet med människan och kunnat lämna administrativt 

arbete till roboten. 

 

Att ha trevliga kollegor på arbetsplatsen är en av faktorerna Angelöw (2015) menar kan skapa 

bättre trivsel. Om det innebär att trevliga kollegor även innefattar ledare på arbetsplatsen kan 

det tänkas ha en bidragande faktor till stämningen på företagen. Samtliga ledare och 

medarbetare belyser hur mycket de arbetar med att uppmuntra och prata om robotiseringen, då 

de är stolta över att ha implementerat det på arbetsplatsen. En synvinkel kan därför vara att 

arbetet på företagen fungerar bra då ledare tillåter anställda att hantera och lära sig mer om 

robotens funktioner. Det bidrar till ett mer öppet arbetsklimat och förhindrar känslan av rädsla 

för roboten. Istället kan det skapa ett större engagemang till att använda roboten till sin egen 

fördel i arbetet, men även för organisationens bästa. Om företag ska syfta till att förbättra 

produktivitet och få ett bra resultat menar Bruzelius och Skärvad (2017) att medarbetarna ska 

ha god kompetens samt vilja ta ansvar över sitt arbete. Axelsson belyser att de anställda fick 

medverka under en konferens gällande deras robot där de tillsammans fick välja ett namn till 

roboten, vilket tyder på att ledningen vill engagera samtliga från början. Det kan i sin tur skapa 

förutsättningar för medarbetarna att vilja ta ansvar vilket Bruzelius och Skärvad (2017) menar 
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är en faktor för att lyckas. Sådana faktorer kan bidra till bättre gemenskap och trivsel på 

arbetsplatsen.  

 

4.2.3 Själva arbetet jämfört mellan företagen 
Företagen där vi har genomfört våra intervjuer har tre olika modeller av robotar vilka utför 

arbetsuppgifter på olika sätt. Wise och Södra har liknande robotar vilka hjälper de anställda 

med administrativa uppgifter. Arbetsuppgifterna skiljer sig däremot då roboten på Wise är 

specificerad till rekryteringsprocessen och behandlar deras urval. Södras robot underlättar 

istället arbetssättet med bokföring och fakturahantering. Till skillnad från Wise och Södras 

robotar har Coor en transportrobot som kör runt i deras lager och lastar material. Det 

gemensamma mellan företagen är att deras robot hjälper dem att effektivisera arbetet och 

minska belastningen. Det medför att de kan få mer tid till mer värdeskapande uppgifter. Hein 

(2012) menar att “själva arbetet” kan ske på rutin vilket roboten i detta fall är implementerad 

för, då den utför enformigt rutinarbete åt de anställda. För de anställda blir det positivt att sätta 

en robot på det rutinmässiga arbetet då de själva kan fokusera på mer utmanande 

arbetsuppgifter, vilket även Hein (2012) belyser som en av faktorerna i “själva arbetet”. 

Rutinarbete, vilket utförs för att det måste, kan leda till negativitet hos de anställda i de fall de 

inte har en robot som utför arbetet. Johannesson på Södra menar däremot att det fortfarande 

finns mycket repetitiva uppgifter kvar som roboten även skulle kunna utföra. Karlsson menar 

att roboten utför uppgifter vilket underlättar arbetet då de fortfarande önskar att ha kvar 

kontakten med människan. Axelsson betonar även att det fysiska mötet inte går att ersätta med 

en robot på samma sätt. Sehlan menar också att roboten inte kan utföra allt rutinarbete då 

företaget fortfarande är i behov av individen som lastar på och av allt material från 

transportrobotarna.  

 

Största skillnaden mellan de tre olika företagen är att roboten på Wise är så pass ny att de 

anställda inte har hunnit arbeta lika mycket med den och därmed inte lärt sig allt tekniskt. Det 

finns ett antal personer på företaget vilka har varit mer involverade i processen och har bättre 

kunskap, vilket bland annat är Karlsson. I början av arbetssättet kan det därför skapas en 

osäkerhet, vilket också Karlsson belyser då de arbetar mycket med att få medarbetarna att våga 

använda roboten mer. Implementering på Wise gick dessutom väldigt fort, då det från en dag 

till en annan hade implementerat roboten. Det finns inget tydligt svar på vilket som anses vara 

det bästa sättet att genomföra automatisering på. Oavsett på vilket sätt företagen implementerat 

roboten har det medfört både för- och nackdelar.  
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Ledarna på företagen arbetar på olika sätt med att motivera de anställda för att de ska trivas så 

bra som möjligt i sitt arbete. En aspekt vi tagit hänsyn till när vi har tolkat data från de olika 

företagen är hur deras robot bidrar till motivationen, beroende på vilken funktion roboten fyller. 

När frågan ställdes om motivationen till arbetet har förändrats sedan de började använda 

roboten gavs olika svar av respondenterna. Johannesson på Södra upplever att roboten har 

medfört att han har fått mer utrymme av sin chef och själv fått arbeta med att hitta bättre 

lösningar. Johannesson får även se över vilka arbetsuppgifter som kan ersättas av roboten och 

idag blir han mer motiverad av att göra arbetet bättre med hjälp av roboten. Axelsson på Wise 

menar att deras robot har bidragit till att de kan lägga mer tid och engagemang på 

toppkandidater, trots att det är viktigt att läsa CV:n har de valt att ge mestadels av arbetet till 

roboten. Rudman på Coor upplever att medarbetarnas motivation ökar tack vare deras tekniska 

arbetsmiljö. Även att robotarna tillför att arbetet blir roligare och tillägger: “Vi gjorde till 

exempel ett luciatåg med robotarna i vintras vilket blev en jättehit på sociala medier”. På Coor 

arbetar de därmed även mycket med sitt rykte och vill gärna visa andra hur stolta de är över sin 

tekniska framgång med robotarna.  

 

Efter att ha tolkat hur företagens olika robotar används och kopplat det till vad medarbetarna 

blir motiverade av kan det tänkas att det nya arbetssättet kan ha en betydande roll för 

motivationen. Coor har ett flertal robotar de anställda möter dagligen, vilket påminner dem om 

vilket jobb de utför. För medarbetarna vilka har en positiv inställning till automatiseringen kan 

det innebära ökad motivation då de trivs med det nya arbetssättet. Däremot blir det mer 

problematiskt när Coor arbetar ihop med övriga anställda på Karolinska universitetssjukhuset, 

exempelvis vårdpersonalen, då de kan ha svårt att se robotiseringens fördelar på samma sätt. 

Istället blir de irriterade på att robotarna endast är i vägen vilket i sin tur kan påverka deras 

motivationen till det negativa. På Wise och Södra märks däremot inte robotiseringen i samma 

utsträckning då den sker virtuellt, vilket kan påverka motivationen ur en annan synvinkel. 

Medarbetarna på Wise kan ofta bli påminda om att de har mer tid att lägga på mötet med 

människan, vilket de inte fått om de exempelvis behövt göra CV-granskningen själva. Det kan 

tänkas bidra till att motivationen ökar då de inte behöver känna sig stressade över 

arbetsuppgifter som måste göras. Istället kan de fokusera på att skapa ett så bra möte som 

möjligt vilket kan öka motivationen i den bemärkelse att de får mer tid till värdeskapande och 

intressant arbete.  
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4.3 Kompetens och utvecklingsmöjligheters påverkan på motivation 
Under temat kompetens och utvecklingsmöjligheter diskuterar vi hur ledare ställer sig till 

möjligheten att utveckla och ge ny kunskap till de anställda i samband med robotisering samt 

hur de ser på sin egna kompetensutveckling. Här ämnar vi att förstå och tolka 

kompetensutvecklingens påverkan på motivation. 

 

4.3.1 Kompetens och utvecklingsmöjligheter från ledarnas perspektiv   
Företagen vi varit i kontakt med har alla en relativt ny robot vilket har gjort att ledarna vi har 

intervjuat har varit närvarande under implementeringsprocessen. Karlsson på Wise upplevde 

implementeringen av deras robot som något kaosartad i den bemärkning att det var svårt att 

strukturera upp processen och få det att fungera från start. Karlsson uttryckte att det var viktigt 

att roboten skulle fungera rätt från början för att inställningen skulle bli positiv, för de anställda 

som använder roboten i arbetet. Detta eftersom hon menar att det viktigaste under 

implementeringen har varit att få de anställda att känna sig bekväma. Latham och Locke (1979) 

hävdar att en utmaning för organisationer har sedan lång tid tillbaka varit att lyckas motivera 

anställda på rätt sätt, eftersom motivationen för många är kopplad till individens personlighet. 

Axelsson på Wise upplever att deras ledare har varit involverad under implementeringen vilket 

har bidragit till att hennes motivation har ökat. Axelssons chef har informerat och arbetat 

mycket med att få de anställda att successivt arbeta mer med roboten. Trots de svårigheter 

Latham och Locke (1979) belyser att lyckas motivera medarbetare finns det tydliga faktorer hur 

företagen försöker arbeta med motivation på individnivå kopplat till arbete. Det krävs bland 

annat att ledarna vet vilka av de anställda som har kompetens och intresset att arbeta med 

roboten, Skorstad (2011) menar att motivationen inte kommer öka om individen inte passar i 

rollen. Karlsson nämner vikten vid att implementera roboten i förhoppning om att de anställda 

ska se sina egna fördelar i det. På så sätt kan vi se att ledarna lägger stor vikt vid att få 

medarbetarna att utvecklas och bli mer effektiva i sitt arbete. För ledaren blir det även en 

utmaning att sätta rätt person på rätt position, vilket Scott (2017) menar kan få den anställde att 

växa i den nya rollen om det sker på rätt sätt. 

 

För Falk på Södra har implementeringen genomförts väldigt smidigt, eftersom den har 

tillämpats successivt med tiden, vilket har medfört att Falk lyckats få mer kunskap och 

kompetens att kunna hantera robotens funktioner. Falk stärker det med att:“Många vill prata 

med mig, vill ha hjälpen att få bort de tråkiga arbetssätten” och tack vare att roboten har 

tillämpats i mindre steg har det blivit en naturlig del i arbetet för alla anställda. Rudman på Coor 
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menar att anledningen till att arbetssättet förändrades var för att effektivisera arbetet, vilket även 

Karlsson på Wise betonar som den främsta anledningen. Karlsson menar att fördelen är att 

kunna ge medarbetarna större möjlighet till att fokusera på mötet med människan i 

rekryteringsprocessen.  

 

Vår tolkning är att ledarna ser positivt på att utveckla medarbetarnas kompetens i den 

bemärkning att deras arbete kan bli mer effektivt, då kunskapen ska göra att roboten kan 

hanteras av fler. Ledarna på företagen har varit synliga och velat öka kunskapen hos de anställda 

samtidigt som de erbjudit möjlighet till informations- och introduktionsprogram. Vi ser också 

en viktig faktor i att ledarna har varit intresserade av robotiseringen samt att de är stolta och 

tycker om att prata om förändringen. Det kan leda till att fler människor blir engagerade och 

nyfikna på företaget. Fördelen är att ledare som visar ett engagemang för arbetssättet med 

roboten kan bidra till att resterande medarbetares deltagande ökar. Reeve (2005) menar att en 

person som blir motiverad av en annan kan bli mer öppen för att lära sig och på så sätt arbeta i 

rätt riktning. När de anställda även får möjlighet att effektivisera arbetet kan det leda till att de 

blir tillfredsställda och att motivationen stärks, vilket är ett samband vi kunnat se på samtliga 

företag. Ledarna på företagen upplever bland annat att effektivisering kan göra att 

medarbetarnas motivation påverkas positivt och att arbetet blir mer intressant genom att 

monotona arbetsuppgifter tas över av roboten.  

 

Företagens möjlighet att ligga i framkant och vinna konkurrensfördelar 
Förutom att medarbetarna har fått ny kunskap och kompetens genom att arbeta i en miljö med 

robotisering har även förutsättningar att vinna konkurrensfördelar skapats för företagen. 

Samtliga ledare benämner robotisering som en teknikutveckling där en av orsakerna till 

implementeringen är att ligga i framkant gentemot sina konkurrenter. Illeris (2013) menar att 

intresset för att öka kompetensen i en organisation kan bero på att samhället ställer högre krav, 

vilket leder till att organisationer bör följa med i utvecklingen för att lyckas vara 

konkurrenskraftiga.  

 

Falk på Södra nämner att han är övertygad om att det är en konkurrensfördel att implementera 

och lyckas med automatisering. Även Karlsson har uppfattningen om att digitalisering är ett 

område de inte vill halka efter med. Falk menar att det kan skapa en fördel i den mån att 

individer söker sig till arbetsplatsen på grund av att företaget är tekniskt utvecklat, han menar 

att: “Det ska vara givande att ligga i framkant”. Falk tror även att konkurrensfördelen med att 
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arbeta med robotisering är en av anledningarna till att deras anställda blir mer motiverade i sitt 

arbete. Han menar att motivationen kan påverkas av att medarbetarna inte behöver lägga tid på 

enformiga arbetsuppgifter vilket roboten utför istället.  

 

Rudman påstår att en av anledningarna till att de valde att implementera robotar var för att de 

ville ha ett modernt sjukhus. Hansson (2015) talar om förnyelselära, att organisationer väljer att 

förändra arbetssättet och bli mer innovativa i syfte att öka kundvärde och följa med i 

utvecklingen. Rudman tror även han att motivationen kan öka hos de anställda om de får 

möjlighet att arbeta i en miljö med ny teknik och menar att: “Man gör ett traditionellt 

godsmottagningsjobb fast med ny teknik vilket gör att det är någonting annat än att jobba på 

Södersjukhuset eller Huddinge sjukhus”. Även det tyder på att Karolinska universitetssjukhuset 

ligger i framkant jämfört med andra sjukhus, då de valt att arbeta på ett modernare sätt med 

hjälp av robottruckarna. Pokorny (2013) hävdar att många individer är nyfikna och drivs av att 

utvecklas vilket även Rudman tror är en av motivationsfaktorerna, att som medarbetare få arbeta 

i en miljö som präglas av utveckling. Ur både medarbetar- och ledarperspektiv motiveras 

anställda av att minska på monotona arbetsuppgifter. Samtidigt motiveras de av att befinna sig 

på en arbetsplats där ny teknikutveckling styr, vilket kan leda till att deras kompetens ökar med 

tiden. Därmed kan konkurrens om arbetsplatser öka samtidigt som organisationen får möjlighet 

att utvecklas och få mer marknadsandelar. Eftersom risken finns att fler företag börjar utveckla 

arbetssättet med hjälp av robotar anser vi att det är lika viktigt att observera anställdas trivsel, 

för att de ska stanna i organisationen. En aspekt är att organisationer bör fortsätta att arbeta för 

att motivera och utveckla sina anställdas kompetens. Om medarbetare upplever att deras behov 

inte stimuleras tillräckligt kan organisationen förlora dem till andra arbetsplatser. Därav anser 

vi att det kan vara av stor betydelse att ha en strategi för arbetet i framtiden, för att värna om 

sitt rykte och behålla sina anställda.  

 

4.3.2 Kompetens och utvecklingsmöjligheter från medarbetarnas perspektiv  
Efter tolkning av våra intervjuer fann vi sambandet att anställda upplever robotiseringen på 

företaget som en möjlighet att få ny kunskap inom deras specifika arbetsområde och därmed 

öka kompetensen. Hein (2012) menar att anställda har möjlighet till ny kunskap i samband med 

lärsituationer när till exempel ny teknik implementeras. När robotiseringen implementerats på 

företagen har de anställda fått introduktion och kunskap i robotens arbete. Hansson (2015) 

menar att ett meningsfullt arbete är kopplat till individens behov av att uppnå ett önskvärt mål, 

vilket kan vara att få utvecklingsmöjligheter inom organisationen. När frågan ställdes till 
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medarbetarna om de upplever sig ha fått tillräcklig med kunskap för att kunna utvecklas och 

hantera roboten svarade Sehlan på Coor att han förstår systemet bättre, då han tidigare nästan 

inte förstod någonting. Sehlan har fått ökad kunskap i hur roboten fungerar och är uppbyggd 

samt hur eventuella problem ska lösas. På Coor är det tre personer som fått specifik kunskap 

och utbildning om robotarna, däremot är målet att alla ska få samma utbildning längre fram.  

 

Kompetens och kunskap innebär enligt Rubenowitz (2004) att ha professionella kunskaper 

inom ett arbetsområde och att människan känner sig motiverad till att använda sig av sina 

kunskaper i det dagliga arbetet. Sehlan arbetar dagligen med roboten och därav krävs det i hans 

arbetsuppgifter att kunskap finns om robottekniken som styrs på Karolinska 

universitetssjukhuset. Tack vare kunskapen han har fått kan han utföra sina uppgifter på rätt 

sätt och utveckla sin kompetens varje dag. Även om det är ledarnas ansvar att ge rätt grund och 

redskap för att utveckla medarbetarnas kompetenser är det också anställdas ansvar att känna till 

vilka kompetenser som krävs. Skorstad (2011) menar att det är medarbetarnas skyldighet att ta 

reda på om organisationen arbetar på ett sätt som matchar individens värderingar, vilket bland 

annat kan påverka motivationen. En aspekt är att medarbetarna i organisationer där robotteknik 

implementeras är intresserade av att lära sig, likväl individer som söker sig till en arbetsplats 

där robotar finns. Det mest naturliga är därför att individer arbetar eller söker sig till en miljö 

där de trivs med att utvecklas på olika sätt, i detta fall i en miljö i teknisk framkant. 

 

Även Axelsson på Wise upplever att hon har fått större förståelse för hur roboten hjälper henne 

i det dagliga arbetet, trots att hon inte väljer att benämna det som kunskap då hon inte har 

kännedom om tekniken bakom. Axelsson nämner även hur hennes chef har arbetat med att 

uppmuntra medarbetarna till att arbeta med roboten och lära sig funktionen för att på så vis få 

mer kompetens om robotiseringen. Jönsson och Schölin (2016) belyser att 

kompetensutvecklingen ökar om medarbetare får kunskap eller utbildning i robotiseringen på 

företaget, vilket kan vara av stor betydelse för både anställda och organisationen.  

 

 
Medarbetarnas syn på konkurrensfördelar 
Sehlan på Coor tror att framtiden kommer innebära fler robotar på arbetsplatser och att arbetet 

kommer bli mer automatiserat, vilket gör det viktigt att växa i takt med den tekniska 

utvecklingen. Eftersom att Sehlan tror att robotar är framtiden ligger hans motivation bland 

annat i att lära sig mer om robotisering och kunna variera sina arbetsuppgifter. Även Axelsson 
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belyser hur organisationen vill ligga i framkant med deras arbete och stödjer med: “Vi vill vara 

innovativa och komma med nya idéer vi kan presentera för kunderna”. Hansson (1997) talar 

om förutsättningarna för medarbetarna att utveckla sina kompetenser och att det beror mycket 

på det egna engagemanget att nå ett önskat resultat. Wise inställning till sin tekniska utveckling 

är inte att ta bort alla delar, utan att mötet med människan fortfarande ska finnas kvar. 

Anledningen är att det förutsätter att organisationens arbete kan bli så bra som möjligt samtidigt 

som det ger en positiv effekt på anställda och deras önskade resultat. Axelsson upplever att 

medarbetarna är väldigt positiva och drivna när saker sker, vilket leder till att de strävar efter 

att ligga steget före sina konkurrenter. Ett perspektiv är att organisationen stärks omedvetet då 

de anställda motiveras av att de tycker utvecklingen är intressant och givande. Det kan bidra till 

positiva aspekter för deras egna arbete och inte att det stärks på grund av yttre krav. 

 

4.3.3 Kompetens och utvecklingsmöjligheter jämfört mellan företagen 
Vi har funnit både likheter och skillnader i hur ledarna och medarbetarna har kunnat utvecklats 

i samband med robotiseringen som utförts på arbetsplatserna. För respektive företag har det 

varit en ny förändring att implementera en robot för att ersätta specifika arbetsuppgifter. Trots 

det har förändringen genomförts på olika sätt beroende på i vilket syfte roboten används. På 

Södra har implementeringen genomförts kontinuerligt och utvecklats successivt, vilket även 

har gjort att ledare och resterande medarbetare fått tid till att utveckla sin kunskap om robotens 

funktioner. På Coor och Karolinska universitetssjukhuset handlade implementeringen även om 

att samarbeta och få Landstinget och vården att förstå förändringen. Det fanns därmed en annan 

part för Coor att ta hänsyn och ge information till under implementeringsprocessen. För Wise 

upplevdes processen som svår men med tiden har det blivit bättre och Karlsson som var delaktig 

har fått mer kunskap av utvecklarna. Wise valde även att använda sig av ett testteam vilka i ett 

tidigt stadie fick prova roboten för att kunna bidra med förslag till förbättringar.  

 

I alla företag har de varit noga med att låta några, eller alla anställda, vara med under 

implementeringsprocessen för att på så vis få grundlig information och kunskap om vad roboten 

ska tillföra på företaget. Johannesson på Södra medverkade på ett introduktionsmöte med 

samarbetspartners angående deras robot. Även på Coor och Wise fick de möjlighet till ett 

introduktionsmöte för att ge tydlig information till medarbetarna. Informationsmöten kan 

tänkas anordnas på grund av att medarbetarna ska känna sig involverade i processen. Ett annat 

perspektiv är att förtroendet till ledningen stärks om de får vara delaktiga vilket även kan 

förhindra att de anställda blir skeptiska till förändringen. Det kan även tänkas att ledningen ger 
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information för att skapa ett intresse hos medarbetarna, vilket kan bidra till att de vill lära sig 

mer om robotens fördelar för företaget. Därmed skapas möjligheter för medarbetarna att 

utveckla sin kompetens samtidigt som organisationen kan se det till sin fördel för att vinna 

konkurrensfördelar. Att vinna konkurrensfördelar är också en faktor vi har kunnat se i samtliga 

företag, eftersom alla ledare uttryckt sig med att de vill följa med i den tekniska utvecklingen 

för att ligga i framkant gentemot sina konkurrenter.   

 

4.4 Kommunikation och feedbacks påverkan på motivation 
Här tolkas ledarens möjlighet att påverka motivationen genom faktorerna kommunikation och 

feedback samt hur medarbetarna upplever det. Det leder sedan vidare till en jämförelse mellan 

företagen som kopplas till motivationen på arbetsplatsen.  

 

4.4.1 Kommunikation och feedback från ledarnas perspektiv 
Ledarna vi intervjuade lyfte fram att de kommunicerar mycket via dialoger med de anställda på 

företaget. Rudman förklarade att de sker mycket dialoger både internt mellan dem som arbetar 

på Coor, men även externt med alla anställda på Karolinska universitetssjukhuset. Externa 

dialoger sker mestadels i form av möten med alla olika avdelningar för att följa upp vad som 

fungerar bra och vad som borde förbättras. Att kommunicera två parter emellan är något 

Dahlkwist (2012) menar är fördelaktigt för att undvika missförstånd och eventuella konflikter. 

Även om kommunikation alltid är ett viktigt redskap kan det vara av ännu större betydelse på 

ett företag med många medarbetare. För de som arbetar på Coor på Karolinska 

universitetssjukhuset kan mycket missförstånd och konflikter uppstå om inte kommunikationen 

sker på ett tydligt sätt. Därav kan tid och tanke till att få kommunikationen tydlig vara en bra 

grund till att arbetet mellan avdelningar ska fungera, vilket i sin tur kan ha en positiv effekt på 

individens motivation. Karlsson diskuterade hur de på Wise ibland har haft problem med 

kommunikationen vilket har gjort att de har fått göra om och göra rätt. Även om det inte är ett 

större problem kan det tänkas försämra inställningen och motivationen hos de anställda. Sehlan 

förklarade hur han trivs på arbetet när saker flyter på i bra ordning och menar att: “Om något 

strular så märker man ju att allt annat börjar strula också”. Det kan därmed tolkas som att 

motivationen inte påverkas vid god kommunikation medan den vid missförstånd i dialogen kan 

bli betydligt sämre.  

 

Rudman på Coor diskuterade hur de vid motstånd och problem arbetar mycket med att 

uppmuntra medarbetarna till att inte ge upp, han berättar att: “Vi har haft perioder där det 
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kommit förslag om att vi ska skita i det”. Både han själv och andra ledare vet däremot det 

positiva utfallet av robotarnas funktion vilket gör att de är villiga att arbeta vidare. Vid problem 

med tekniken försöker de därför att motivera medarbetarna till att fortsätta arbeta, även om 

somliga anställda vill ge upp och återgå till hur de arbetade tidigare. Øiestad (2005) menar att 

människan blir motiverad av positiv feedback då det stärker självförtroendet och drivkraften till 

ett meningsfullt arbete. Det kan därmed tolkas att medarbetarnas självkänsla till ett meningsfullt 

arbete ökar vid uppmuntran från ledarna, trots att de kämpar med svårigheter och vill ge upp. 

Karlsson diskuterade också hur de på Wise jobbar kontinuerligt med att uppmuntra varje individ 

till att våga testa det nya arbetssättet. Några medarbetare är nyfikna på att testa ett helt nytt 

arbetssätt medan andra är något mer skeptiska till att byta bort sitt tidigare sätt. Karlsson 

förklarade därmed att ledarna på Wise har satt upp mål att varje individ ska ha testat det nya 

arbetssättet inom ett halvår. Det gör att medarbetarna får tid till att bli mer bekväma och låta 

förändringen sjunka in, samtidigt som de blir uppmuntrade till att våga testa det nya arbetssättet. 

Det kan därmed anses att motivationen hos individerna ökar om någon annan uppmuntrar och 

tror på dem, vilket gör att deras självinsikt och tro på sig själva växer. Något som kan resultera 

i att deras individuella arbetsprestation ökar vilket på lång sikt kommer gynna organisationen i 

helhet.  

 

Både Falk och Rudman tydliggjorde hur de arbetar med att följa upp implementeringen av 

robotar, för att ta reda på vad som fungerar bra och vad som bör förbättras eller utvecklas. 

Karlsson på Wise förklarade däremot att de skulle kunna arbeta betydligt mer med att följa upp 

för att veta var alla ligger och att de är på rätt väg. Lennéer Axelsson och Thylefors (2018) 

hävdar att återkoppling inte behöver vara positiv utan att det endast bör leda till någon form av 

förbättring för individen eller organisationen. Även uppföljning på detta sätt kan tänkas bidra 

till att motiviatonen stärks. Bland annat eftersom det medför att medarbetarna får vara med och 

påverka med sina synsätt och förbättringsförslag. Samtidigt får anställda en tydlig bild över hur 

ledarna tycker att det borde förbättras, vilket gör att de får feedback på sitt arbetssätt som kan 

leda till att deras motivation ökar då de är medvetna om sina utvecklingsmöjligheter.  

 

4.4.2 Kommunikation och feedback från medarbetarnas perspektiv 
Medarbetarna vi har intervjuat ansåg att feedback och möten var en viktig del för 

arbetstillfredsställelsen. Axelsson på Wise berättade att: “Ledarna följer upp i våra enskilda 

one to one meetings” där de poängterar individens utvecklingsmöjligheter. För att 

medarbetaren ska vara medveten om hur de arbetar och på vilket sätt de kan bli bättre menar 
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Gunnarsson (2014) att feedback är ett bra verktyg att använda sig av. Att ha medarbetarsamtal 

är även något som Kaufmann och Kaufmann (2016) ser som en strategi för att skapa en god 

dialog mellan ledare och medarbetare. Sehlan på Coor upplever att de får mycket återkoppling 

i sitt arbete vilket gör honom mer motiverad till att utvecklas i sin arbetsroll. Lennéer Axelsson 

och Thylefors (2018) hävdar att återkommande positiv feedback ökar kreativiteten och 

inställningen till arbetet. Varje enskild respondent betonar att de även får konstruktiv 

återkoppling i hur saker och ting ska förbättras, vilket McCarthy och Milner (2013) menar är 

en viktigt del för att samtalen ska fylla bästa möjliga funktion. Sehlan lyfte fram att han fick en 

ny tjänst utformad specifikt efter de kompetenser han besitter, vilket fick honom att känna 

bekräftelse på att han utför ett bra jobb. Hein (2012) beskriver hur Herzberg påpekar att 

bekräftelse av prestationen är en av faktorerna vilket ökar medarbetarnas motivation. 

Respondenternas svar tyder på vikten av hur både positiv feedback och konstruktiv kritik ökar 

möjligheterna till att utvecklas vilket ökar motivationen till att prestera ännu bättre. Det kan 

även tolkas som att respondenternas svar visar på hur människans motivation ökar om individen 

får möjlighet till enskilda samtal med återkoppling. Enskilda samtal kan därför tänkas medföra 

att det blir enklare att ta åt sig av positiv feedback för att stärka självförtroendet, samtidigt som 

det kan vara lättare att ta till sig konstruktiv kritik.  

 

Axelsson på Wise förklarade hur deras ledare sedan starten endast givit en positiv bild av 

robotarna samt hur de hela tiden är väldigt uppmuntrande till alla att testa arbeta på det nya 

sättet. På Coor menar Shelan att de börjar varje dag med ett morgonmöte där de följer upp hur 

arbetet har fungerat dagen innan, för att fortsätta med det som gick bra och förbättra det som 

var mer problematiskt. Kontinuerlig feedback är något som Lennéer Axelsson och Thylefors 

(2018) menar kommer leda till att individens kreativitet och arbetsglädje stärks. För 

medarbetarna på Wise är det bra att bli uppmuntrad till att våga testa och få en positiv bild av 

arbetssättet, samtidigt skulle regelbunden återkoppling kunna få de anställda mer motiverade. 

Fastän positiv feedback ökar motivationen menar McCarthy och Milner (2013) att det även är 

betydande med konstruktiv kritik för att medarbetarna ska kunna utvecklas. Något som de på 

Coor får möjlighet till, vilket därmed kan tänkas påverka deras motivation i större utsträckning. 

Johannesson på Södra påstår att kommunikationen från ledarna skulle varit bättre från starten 

då medarbetarna borde fått mer detaljerad information och kunskap om roboten. Precis som 

Dahlkwist (2012) menar blir det lättare att undvika missförstånd vid en bra kommunikation 

vilket hade kunnat vara fördelaktigt för Södra vid implementeringsprocessen. Om 
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kommunikationen från ledarnas sida varit tydligare från första början skulle det troligtvis 

påverkat medarbetarnas inställning till mer positiv, vilket hade minskat den oro som uppkom.  

  

4.4.3 Kommunikation och feedback jämfört mellan företagen 
Utefter vår datainsamling kan vi se vissa likheter respektive skillnader mellan vad 

respondenterna på de tre olika företagen lyft fram. Den största skillnaden vi reflekterar över är 

hur Coor på Karolinska universitetssjukhuset inte har genomgått en förändringsprocess på 

samma sätt vid automatiseringen som de två andra företagen. Eftersom de öppnade upp det nya 

sjukhuset ihop med robotiseringen var allt runtomkring också nytt, medan de resterande 

företagen har genomgått en större förändring vid implementeringen. Även de två processerna 

skiljer sig då Wise genomförde en mer impulsiv och hastig förändring och Södras skedde 

stegvis under en längre tid. Alla tre sätt har påverkat medarbetarna i olika utsträckningar vilket 

kan ha haft inverkan på individens enskilda motivation. För medarbetarna på Karolinska 

universitetssjukhuset kan det tänkas att robotiseringen inte skapade någon märkvärdig skillnad 

från starten då allt annat också var nytt. Trots det behövde varje individ anpassa sig till det nya 

arbetssättet vilket kan vara svårare för vissa människor. Medarbetarnas motivation påverkades 

troligtvis inte i någon större utsträckning vid början, utan det kan tänkas vara något individen 

märker efter ett tag. Detta eftersom allt runtomkring var nytt vid flytten vilket kan ha medfört 

att de inte reflekterade över det nya arbetssättet. Dessutom kan det tolkas som att de har lättare 

att komma in i arbetssättet eftersom det inte behövde genomgå en större förändringsprocess likt 

de andra företagen vi har gjort intervjuer på.  

 

Medarbetarna på Wise fick, till skillnad från de på Karolinska universitetssjukhuset, en mer 

plötslig och obetänksam förändring vid automatiseringen. Det kan tänkas ha medfört att 

individens motivation har påverkats ur flera aspekter. Dels ur den synvinkeln att det kan ha 

varit svårare för medarbetarna att anpassa sig efter det nya arbetssättet, vilket i sådana fall inte 

har påverkat motivationen då de fortsatt arbeta likt tidigare. Däremot kan inställningen till 

robotiseringen tolkas som skeptisk och negativ eftersom flera medarbetare inte tagit sig mod 

till att testa det nya arbetet. Det kan i sin tur tänkas påverka motivationen negativt då vissa 

anställda inte är lika nyfikna och intresserade av ett innovativt arbetssätt utan vill arbeta på 

samma sätt som tidigare. Fördelar i detta är att ledarna jobbar mycket med att försöka 

uppmuntra alla till att vidareutvecklas tillsammans med förändringen. Det kan påverka 

medarbetarna i den utsträckning att uppmuntran och positiv feedback gör att motivationen 

stärks då självinsikten blir bättre.  
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På företaget Södra skedde robotiseringen stegvis då all deras teknik utvecklats långsamt under 

de senaste åren. Det är något vi tror kan ha haft en mer positiv inverkan på medarbetarna då de 

inte behövt anpassa sig till en stor förändring. Istället har de själva utvecklats i takt med 

automatiseringen, vilket kan har bidragit till att de har haft lättare att anamma det nya 

arbetssättet utan att reflektera över det. Däremot skulle bättre kommunikation, i form av 

fördjupad kunskap om tekniken, kunnat få de anställda mer motiverade till att utvecklas. Det 

hade troligtvis medfört att medarbetarna inte upplevt någon rädsla i att bli av med sina 

arbetsuppgifter, istället hade det varit mer förberedda på hur roboten skulle hanteras, vilket 

skulle kunnat öka motivationen.  

 

Likheterna vi kan se mellan respondenterna är främst hur kommunikationen från ledarnas sida 

borde varit tydligare vid automatiseringens start. Detta eftersom alla respondenter som var 

anställda har beskrivit hur de hade velat ha mer information och utbildning vid början. Även 

om det har skett på olika sätt efter implementeringen kan det tänkas att medarbetarnas 

inställning hade varit bättre från början om tydligare kommunikation givits. Om anställda inte 

får tillräcklig information och kunskap i något kan det uppstå förvirring vilket skulle kunna 

påverka deras motivation till det sämre. Är de istället mer medvetna om vad som sker får de 

större möjlighet till att anpassa sig och utvecklas på det sätt organisationen har i åtanke. 

Medarbetarnas motivation kommer därmed att påverka om organisationen i helhet gynnas eller 

missgynnas. Det kan även tolkas som att alla tre företag är bra på att följa upp och ge 

återkoppling till både grupper som individer. Vilket i sin tur kan öka motivationen hos 

medarbetare, då de får bekräftelse på vad de gör bra i sitt arbete samt hur de ska gå tillväga för 

att utvecklas ännu mer. Fastän alla ledare var tydliga med att de ger återkoppling och feedback 

menade vissa ändå att de skulle kunna tillämpa det i större utsträckning. Detta är något som kan 

tänkas vara ett bra sätt för att motivationen ska påverkas positivt då de främst stärker 

självkänslan hos individen. Däremot kan det tänkas att ledarna applicerar det mer än vad de tror 

då det ibland kanske sker omedvetet. Med det tänker vi att även om inget utsatt möte finns för 

att ge återkoppling kan det ske i andra kommunikativa former. Det kan därmed göra att 

motivationen också stärks omedvetet då medarbetaren inte heller reflekterar över att dialoger i 

form av feedback och bekräftelse sker.  
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4.5 Robotiseringens påverkan på motivationen i framtiden 
Här presenteras ett avslutande kapitel där en diskussion och tolkning görs kring 

respondenternas tankar kring arbetet med robotar och automatisering i framtiden. Tolkning 

kopplas även till hur det kan påverka motivationen i framtiden. 

 

4.5.1 Mycket vill ha mer 
Johannesson på Södra upplever att både han och hans kollegor har fått bättre kännedom i 

robotens arbete och att den oro som fanns till en början har försvunnit med tiden. Johannesson 

menar även att vissa av kollegorna istället har blivit mer kritiska och börjat ifrågasätta antalet 

arbetsuppgifter roboten utför och uttrycker sig: “Varför sätter vi inte roboten på det här också”. 

Vidare stärker han citatet med att han och hans kollegor får mer tid till att fundera över sina 

arbetsuppgifter och hur de själva kan vidareutvecklas. Även Falk menar att medarbetarna ser 

robotiseringen som en naturlig del och påpekar: “Varför ska vi hålla på med det här när vi kan 

automatisera det?”. Med detta resonemang tolkar vi att de anställda motiveras av den tekniska 

utvecklingen då de vill automatisera ännu fler arbetsuppgifter. Motivationen finner vi främst i 

att det frigör tid att spendera på mer värdeskapande uppgifter vilket gynnar individens 

kompetensutveckling. Ryan och Deci (2000) menar att människan ofta värdesätter en detaljerad 

uppgift eller uppmanas att göra något specifikt, vilket kan resultera i en belöning. I 

Johannessons fall skulle belöningen vara resultaten av hans utveckling på Södra då han 

motiveras av att hitta bättre lösningar, skaffa sig mer kunskap och förståelse för sitt arbete. Hein 

(2012) menar att en sådan önskan att utvecklas eller prestera kommer inifrån. Det kan även ses 

som att ledarna har lyckats med att få medarbetarna att följa sin inre motivation och sträva efter 

att utvecklas till sin egna fördel, men även för organisationen. Hansson (1997) menar att det 

kan gynna hela organisationen om de anställda besitter kompetens och utför arbetsuppgifter på 

rätt sätt.  

 

Utifrån Falks beskrivande om medarbetarnas syn på att fortsätta automatisera arbetsuppgifter 

kan vi även tolka ur perspektivet att de inte är motiverade. Det kan tänkas att de anställda vill 

automatisera flera arbetsuppgifter för att de inte är engagerade och motiverade i sitt arbete. 

Detta i den bemärkelse att de blir bekväma i det nya arbetssättet och istället för att endast vilja 

utveckla sin egna kompetens vilja minska på de uppgifter som kan automatiseras. Medarbetarna 

har medvetenhet om att funktionen till automatisering finns och därmed också på vilket sätt 

tekniken kan utföra arbetsuppgifter åt dem. Denna tolkning är däremot inte någonting vi tror 

att flertalet anställda har i åtanke, endast människor som är bekväma och sällan nöjda med 
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tillvaron. Men i och med Falks uttalande om synsättet kan det tänkas att motivationen blir lägre 

då vissa individer blir för bekväma med teknikens framfart. Frågan är däremot hur långt 

automatisering faktiskt kan sträcka sig och hur medarbetarnas motivation kommer att påverkas.  
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5 Slutsats 
 
 
I vårt avslutande kapitel presenteras och besvaras vårt syfte och problemformulering. Vi 

beskriver även vilket teoretiskt bidrag vår studie kan ge samt hur studien kan appliceras i 

allmänhet. Vår slutsats avslutas sedan med vårt förslag till vidare forskning. 

  

 

5.1 Studiens resultat  
Problemformulering: 

- Hur påverkas anställdas motivation i ett allt mer robotiserat arbetsklimat? 

 

Uppsatsens primära syfte är att ta reda på och visa vilka faktorer som påverkar motivationen 

hos anställda i ett robotiserat arbetsklimat. Vidare är studiens syfte att öka förståelsen kring hur 

anställda upplever ett arbete med robotar. Under studiens gång har vi funnit faktorer vilka 

påverkar motivationen i en automatiserad miljö. Faktorerna vi funnit är: “själva arbetet”, 

kompetens och utvecklingsmöjligheter samt kommunikation och feedback. Resultatet av vår 

studie är att anställda påverkas och upplever ett arbete med robotar som positivt. Studien har 

därmed visat att medarbetare inte känner sig hotade att robotar ska ta över arbetet, vilket tidigare 

forskning har visat på. Vår studie resulterar i att robotisering är i en ständig utveckling och 

skapar därmed förutsättningar för anställda i arbetet, vilket i sin tur ökar motivationen.  

 

5.1.1 Själva arbetets påverkan på motivation 
Enligt vår studie visar sig grunden i individens motivation ligga i arbetet och vilka 

arbetsuppgifter som ska utföras. Motivationen ökar vid mer tillfredsställande uppgifter vilket 

robotiseringen ger utrymme till. Eftersom robotarna tar över de monotona och repetitiva 

arbetsuppgifterna får medarbetare tid till uppgifter som kan vara mer givande för dem själva. 

Robotiseringen har dessutom bidragit till sammanhållning och gemenskap bland medarbetarna, 

vilket har visat öka motivationen. Anledning till det är att trivseln på arbetsplatsen är betydande 

i faktorn om arbetet, vilket även Angelöw (2015) menar med sociala relationer och god 

samarbetsförmåga. Eftersom vi har funnit att individens motivation grundar sig i arbetetet och 

dess uppgifter har medfört att vi hittat resterande faktorer. 
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5.1.2 Kompetens och utvecklingsmöjligheters påverkan på motivation 
Vår studie visar på att medarbetares kompetens och möjlighet till utveckling är faktorer som 

påverkar motivationen i en arbetsmiljö med robotar. Vi har funnit det positivt för anställda att 

robotar tar över repetitiva arbetsuppgifter, då utrymme ges till mer stimulerande och 

utvecklande uppgifter. Det har visats höja motivationen eftersom kompetens och 

utvecklingsmöjligheter gör att individen känner sig mer tillfredsställd i arbetet. Vår studie visar 

dessutom på att kompetens och utvecklingsmöjligheter är den mest betydande faktorn för 

anställdas motivation i ett arbetsklimat med robotar. Där den främsta anledningen grundar sig 

i att individen får möjlighet till mer utmanande och värdeskapande uppgifter, vilket har visat 

sig vara en hög motivationsfaktor hos många medarbetare. Skorstad (2011) påstår att 

kompetensen inte fyller någon funktion om individen inte är motiverad till att utföra en specifik 

uppgift där kompetensen krävs. Vi har istället funnit att anställda utför arbetsuppgifter utan 

någon reflektion över kompetensen och att motivationen har tillkommit i efterhand när de insett 

sin skicklighet att utföra arbetet. Exempelvis har det visat sig att kompetens i robotens funktion 

gör att motivationen ökar när problem kan lösas, däremot minskar inte motivationen om 

kompetensen saknas då medarbetaren inte reflekterar över det. Därför kan vi konstatera att 

skicklighet inom ett specifikt område påverkar motivationen positivt, medan det i annat fall inte 

gör något skillnad. 

  

5.1.3 Kommunikation och feedbacks påverkan på motivation 
I vår studie fann vi att kommunikation och feedback är två faktorer vilka har en betydande roll 

för medarbetarnas motivation i en arbetsmiljö med robotar. Första reaktionen vid 

implementering av robotar kan vara rädsla och oro vilket utgör motstånd. Det tyder på brist i 

dialogen mellan ledningen och medarbetare vilket har gjort att vi funnit kommunikation som 

en viktig faktor för individens motivation. Dahlkwist (2012) uttrycker sig om att kunskap i att 

kunna kommunicera kan minska missförstånd och konflikter mellan individer i en organisation. 

På samma sätt har vi funnit kommunikationen betydande för att minska anställdas oro och 

rädsla för robotiseringen, där endast missförstånd och bristande dialog hade kunnat försämra 

motivationen. Med kommunikation kom vi även i vår studie fram till att motivationen endast 

kan försämras då det vid god kommunikation sker utan särskilda reflektioner. Motivationen kan 

därmed höjas omedvetet men endast påverkas negativt vid missförstånd och otydlig dialog. 

Feedback i form av positiv och kritisk återkoppling om arbetssättet har vi också funnit påverkar 

anställdas motivation. Precis som Øiestad (2005) menar har vi kunnat se att anställda får bättre 

självinsikt i sin arbetsprestation vid återkommande återkoppling. Vi har sett feedback som en 
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viktig faktor i robotisering då anställda kan känna sig osäkra till det nya arbetssättet. 

Återkoppling ger därför individer ett ökat självförtroende till att våga testa ett nytt sätt att arbeta 

på. Motivationen ökar därmed då bekräftelse ges på vad som utförs bra och vad som kan 

förbättras ännu mer. Vår studie har väckt ett större intresse hos medarbetare och ledare, då de 

har fått möjlighet att reflektera kring sitt arbete med motivation i samband med robotisering. 

Därmed drar vi slutsatsen att vår studie kan leda till att anställda inser fördelarna robotteknik 

kan resultera i. God kommunikation förebygger oron om att robotar ska ta över jobb, istället 

väcks ett intresse och nyfikenhet kring det nya arbetssättet. 

 

Sammanfattningsvis ser vi ett samband mellan de tre faktorer vi funnit, att de skapar 

förutsättningar för att öka anställdas motivation i ett robotiserat arbetsklimat. Vi tror att 

faktorerna behövs för att anställda ska vara tillfredsställda i sitt arbete, både med och utan 

robotar. Vi har funnit att det är faktorer som kan påverka den inre motivationen som är av störst 

betydelse. I samband med att anställdas arbetssätt effektiviseras med hjälp av robotteknik anser 

vi att tydlig kommunikation och kunskap krävs. Därmed är det viktigt att den nya kunskapen 

om robotteknik kommuniceras på bästa sätt med de anställda för att de ska kunna utveckla sina 

kompetenser rätt från början. Allt arbete som utförs bör även få feedback vilket är en av 

faktorerna som hör till kommunikationen. På så sätt ser vi ett samband i hur de olika faktorerna 

hänger samman, för att skapa ett så bra arbete som möjligt för de anställda men även 

organisationen. Däremot kan det tänkas möjligt att applicera en av faktorerna mer än de andra 

då det kan vara svårt att inkludera alla anställda. Exempelvis får specifika individer större 

ansvar att utveckla sin kompetens inom robottekniken. Vi ser däremot att det är betydande att 

alla anställda får information kring sitt egna arbetsområde som berörs av roboten.  
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5.1.4 Vår modell  
Sammanfattningsvis har vi funnit tre olika faktorer vilka påverkar motivationen i ett robotiserat 

arbetsklimat. Motivationen har visats grunda sig i “själva arbetet” vilket i vår studie har varit 

arbetet i en organisation som använder sig av modern robotteknik. Alla tre faktorer har visat sig 

påverka motivationen hos anställda. Vi har samtidigt funnit att kommunikation och feedback 

samt kompetens och utvecklingsmöjligheter även påverkar faktorn ”själva arbetet”. Detta i den 

utsträckning att faktorerna i sig kan ha både en positiv och negativ påverkan på ”själva arbetet”. 

Vår studie resulterar därför i nedanstående modell vilket illustrerar faktorerna vi funnit som 

påverkar motivationen i ett robotiserat arbetsklimat.  

 

 
 

Vår egna modell  

 

5.2 Praktisk och teoretisk betydelse 
Vi hittade tidigare forskning som givit resultat i hur ett automatiserat arbetsklimat med robotar 

haft inverkan på specifika arbetspositioner. Forskningen visar bland annat på att robotarna så 

småningom kommer att ta över människans jobb vilket sätter vissa individer i en hotad position. 

Frey och Osborne (2013) förklarar i sin studie att jobben kommer tas över av robotar vilket 

annan forskning motsäger. Både Frey (2013) och Parasuraman (1997) påstår istället att 

människan inte behöver vara orolig att alla jobb kommer att försvinna, då den mänskliga 

kompetensen fortfarande kommer vara av stor betydelse. Detta eftersom robotar inte kommer 

kunna få kapacitet till att agera flexibelt och tänka i samma utsträckning som människan. 
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Tidigare forskning visar även på vad robotisering kommer ha för positiv påverkan på 

organisationer. Belenzon och Schankerman (2015) konstaterar i sin studie att arbetsplatser blir 

säkrare samtidigt som produktiviteten ökar, vilket Finneran (2015) menar kommer skapa nya 

karriärsmöjligheter. 

  

I den tidigare forskningen har vi inte funnit något resultat av hur medarbetares motivation 

påverkas i en arbetsmiljö med robotar. Den bristande kunskapen medförde att vi fick ett intresse 

i att forska om begreppen motivation och robotisering kopplade till varandra. I vår studie ville 

vi därför ta reda på hur anställda upplever det nya arbetssättet med robotar och på vilket sätt 

deras motivation till arbetet har påverkats. Resultatet av vår forskning kan därmed bidra med 

ny kunskap då vi funnit tre motivationsfaktorer vilka influerar anställda i en robotiserad 

arbetsmiljö. Tidigare forskning visade bland annat på att robotisering i organisationer är 

fördelaktigt i den bemärkning att det effektiviserar arbetet och skapar utvecklingsmöjligheter. 

Vi har i viss utsträckning funnit samma faktorer, dock ger vår studie resultat i hur medarbetarnas 

motivation påverkas till skillnad från tidigare forskning.  Faktorerna skulle däremot kunna skilja 

sig mellan organisationer då vi fått en uppfattning i vilken utsträckning företag arbetar på olika 

sätt. Med studien har vi dessutom fått inblick i anställdas reaktion av att förändra arbetssättet 

till mer automatiserat samt vad de själva har sett för möjligheter och hinder. Det har resulterat 

i mestadels positiva aspekter vilket vi tror att det även skulle göra i andra organisationer, så 

länge de anpassar robotiseringen efter sitt arbetssätt. Vår studie visar också på att robotteknik 

endast kommer fortsätta att utvecklas eftersom det har varit fördelaktigt vid underlättande av 

arbetet. Däremot kommer det kräva att ledare i organisationer observerar och arbetar med 

anställdas motivation, för att de ska känna sig tillfredsställda på arbetsplatsen och vilja fortsätta 

arbete på samma ställe. 

  

Studien har givit oss kunskap i hur robotar kan påverka anställdas motivation i arbetslivet och 

hur det skulle kunna utvecklas i framtiden samt betydelsen för organisationen, anställda och 

samhället. Vi valde att studera företag som använder sig av robotisering och har därför inte 

fokuserat på någon specifik bransch. Istället ville vi ta reda på om det fanns några likheter och 

skillnader i de olika branscherna. Branscherna vi har studerat arbetar alla på olika sätt däremot 

har vi ändå funnit likheter i de anställdas upplevelser av att arbeta i en miljö med robotar. Vi 

påstår därför att studien går att överföra till både liknande branscher och de som skiljer sig. 
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Modern robotteknik är något som är i ständig utveckling och vår studie kan även rikta sig till 

företag och branscher som befinner sig i, eller kommer att använda sig av, modern robotteknik. 

Samtidigt som det kan skapa en nyfikenhet hos organisationer som inte har i åtanke att utöka 

arbetssättet med hjälp av robotar. Vi tror att det kan hjälpa företag att se till fler incitament än 

att arbetssättet ska underlättas och effektiviseras i samband med att robotteknik implementeras. 

I detta fall att motivation som ett incitament kan påverka de anställda positivt under tiden som 

de implementerar robotar i arbetssättet, även efteråt när det blir en del av kulturen. Därmed 

menar vi att vår studie kan leda till att anställda i olika branscher kan upptäcka vilka fördelar 

robottekniken kan resultera i. 

 

Slutord  
Avslutningsvis tror vi även att vår studie ska nå ut till organisationer som inte haft i åtanke att 

utveckla sitt arbetssätt genom automatisering, eftersom det är något vi ser som ett positivt 

arbetssätt. Vi anser att vår studie ligger rätt i tiden då vi befinner oss i en teknisk utveckling där 

automatisering skapar förutsättningar för både anställda och organisationer. Vi tror att vår 

studie kan skapa nyfikenhet och intresse att se över sina arbetsprocesser och hur de skulle kunna 

effektiviseras och utvecklas i framtiden.  

 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Det finns begränsad forskning om hur anställdas motivation påverkas i en arbetsmiljö med 

robotar, i samband med vår efterforskning och studie har vi funnit andra intressanta vinklar som 

skulle kunna studeras i framtiden. En fråga vi har ställt oss under studiens gång är hur långt 

automatisering med hjälp av robotar kan sträcka sig och hur det i så fall skulle påverka 

medarbetarnas motivation. Vi påstår därför att det skulle vara intressant att forska vidare i ämnet 

för att se hur mycket företag kan utveckla sina arbetsprocesser i framtiden och hur långt de är 

villiga att gå. Det intressanta skulle därmed vara att studera hur motivationen kommer att 

påverkas och om det skiljer sig från vårt resultat. Om det i sin tur kommer resultera i samma 

faktorer som vi funnit eller om andra faktorer är mer betydande för motivationen. Vi tror att det 

skulle kräva mer tid och efterforskning samtidigt som ämnet är relevant och ligger rätt i tiden. 

Detta eftersom tekniken är i ständig utveckling och i somliga organisationer sker förändringar 

skyndsamt.  
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6 Vår arbetsfördelning  
 
 
I vår epilog diskuterar och resonerar vi kring vårt arbetssätt under studiens gång och hur vi 

har valt att lägga upp arbetet under tidsåtgången samt fördelningen av våra intervjuer och 

transkribering.  

 

 

Vår arbetsinsats under studiens gång  

Vi började vår uppsats med att tillsammans skriva en utförlig planering om hur vi skulle lägga 

upp veckorna. Därefter har vi under uppsatsen gång följt planeringen och diskuterat varje vecka 

hur vi ligger till. Vi har varit noga med att inkludera varandra i alla delar vi skrivit och i all 

information om uppsatsen. För att få så bra inblick i alla delar i uppsatsen har vi skrivit 

mestadels tillsammans. I de fall där vi skrivit på olika delar har vi hela tiden följt upp varandras 

arbete för att se till så att alla våra perspektiv och tankar kommit med.  

 

Tillsammans förberedde och kontaktade vi företag vi ansåg var intressanta för vår uppsats. Vid 

intervjuerna valde vi även att båda två skulle vara delaktiga, däremot bestämde vi att en av oss 

skulle föra diskussionen i intervjun medan den andra lyssnade, antecknade samt ställde 

eventuella följdfrågor. Båda två har dessutom varit närvarande vid alla handledarmöten med 

Jasmina samt seminarium med Mikael, för att tillsammans opponera på andra studenters 

uppsatser.  
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I 
 

8 Bilagor 
8.1 Bilaga A  
 
Intervjuguide för ledare  
Bakgrundsfrågor 

1. Vad innebär din roll i företaget? 
2. Hur länge har du arbetat på företaget?  
3. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

 
Automatiseringen 

1. Vad innebär automatiseringen av roboten?  
2. Hur länge har ni använt er av roboten? 
3. Hur arbetade ni tidigare? 
4. Varför valde ni att automatisera arbetssättet? Vad har ni för mål med det? 
5. Hur upplevde ni processen att implementera roboten? Lång/kort? Avancerad? 
6. Hur har ditt arbetssätt påverkats?  
7. Känner du att du har fått den kunskap du behöver för att arbeta med roboten? 

 
De anställdas arbetssätt 

1. Hur upplever du att automatiseringen tagits emot av de anställda?  
2. Har medarbetarna fått den kunskap de behöver? Isåfall på vilket sätt?  
3. Hur delaktiga har de anställda varit under implementeringsprocessen? 
4. Har din relation med de anställda påverkats på något sätt i samband med 

automatiseringen? 
5. Finns det några specifika mål för varje individ med deras arbetsuppgifter? 
6. Har ni sett några hinder eller stött på motstånd från de anställda?  
7. Hur har medarbetarnas arbetssätt/arbetsuppgifter påverkats av roboten? 

 
Motivation 

1. Vad tror ni gör era anställda motiverade till att arbeta på ert företag?  
2. Arbetar ni med att motivera de anställda till att fungera i samma miljö som 

roboten? I så fall, på vilket sätt?  
3. Hur upplever ni att medarbetarnas motivation har påverkats av automatiseringen 

med hjälp av robotar? 
4. Hur har det varit att motivera de anställda i samband med automatiseringen? Har 

ni upplevt några specifika svårigheter?  
 
Övrigt 
Har ni något mer att tillägga eller andra funderingar? 
 
 
 
 



  
 

II 

Intervjuguide för anställda  
Bakgrundsfrågor  

1. Hur länge har du arbetat på företaget?  
2. Vad innebär dina arbetsuppgifter på företaget?  
3. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?  

 
Automatiseringen och de anställdas arbetssätt 

1. När fick du för första gången höra talas om att det skulle implementeras en 
robot? 

2. Om du var med under införandet av automatiseringen, hur upplevde du själva 
processen?  

3. Hur har dina arbetsuppgifter förändrats från tidigare?  
4. Känner du att du har fått ny kunskap? Känner du att du har fått rätt/tillräcklig 

med kunskap/verktyg för att kunna arbeta i samma miljö som roboten? 
5. Påverkas relationen med dina kollegor eller chefer på grund av robotiseringen? 

På vilket sätt?  
6. Vad har du stött på för motstånd eller svårigheter i samband med 

automatiseringen?  
7. Vad upplever du är den största skillnaden i arbetssättet från tidigare när det inte 

fanns någon robot? 
 
Motivation 

1. Vad motiveras du främst av i ditt arbete?  
2. Hur upplever du att automatiseringen har påverkat din motivation i arbetet?  
3. Hur upplever du att dina kollegors motivation har påverkats av robotiseringen?  
4. På vilket sätt har organisationskulturen förändrats?  
5. På vilket sätt arbetar din ledare/chef med att motivera dig i ditt dagliga arbete? 

Har det blivit någon skillnad sedan införandet av roboten?  
6. Har du hört talas om att robotar kan ta över den mänskliga arbetskraften och 

därmed ersätta befintlig personal? Om ja, har du själv någon gång upplevt en oro 
eller osäkerhet inför det? 

7. Hur känner du inför att arbetssättet blivit mer robotiserat? 
 

Övrigt 
Har ni något mer att tillägga eller andra funderingar? 
 
 

 
 


