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      Förord 

 
Jag vill i första hand tack fallföretaget och samtliga respondenter som bidragit med värdefull 
information till denna uppsats. Era tydliga och djupa svar var varmt uppskattade. Tack vare er 
blev denna studie möjlig att genomföra. Jag vill även tacka min handledare Gert-Olof 
Boström för de goda råden och stödet jag fått under uppsatsens gång. Att skriva denna uppsats 
har både varit väldigt lärorikt och intressant, särskilt intressant var det tack vare mitt stora 
intresse för ämnesvalet. Slutligen vill jag tacka mina opponenter för era värdefulla åsikter och 
råd.        
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna fallstudie var att förstå och förklara i vilken utsträckning motivation 
påverkar anställda med professionell kompetens (kunskapsarbetare) till att stanna kvar inom 
ett företag. Bakgrunden till studien var att allt fler företag intar en professionell karaktär i takt 
med det växande kunskapsekonomiska samhället. Således blir det viktigt för företagen att 
behålla värdefull kompetens. Särskilt viktigt kan det vara i en mindre stad, då allt fler yngre 
kompetens tenterar till att föredra att börja sin karriär i större städer med fler valmöjligheter.  
 
Metoden som ligger till grund för denna uppsats är en kvalitativ enfallsstudie. Där två 
perspektiv har behandlats för att få en djupare förståelse av undersökningen. Perspektiven 
innefattar ett strategiskt perspektiv och kunskapsarbetarnas perspektiv. Sammanlagt har sju 
intervjuer genomförts, två från det strategiska perspektivet och rastrerande från 
kunskapsarbetarnas perspektiv. En teoretisk referensram användes som grund för att utforma 
intervjufrågorna samt analysera resultatet. Den teoretiska referensramen grundar sig på teorier 
som valts ut för att kunna besvara studiens syfte. Då studien innehar en explorativ karaktär 
har allt väsentlig information som kan antas besvara frågeställningen tagits med.   
 
Studiens resultat påvisar att det råder en koppling mellan kunskapsarbetarnas 
arbetstillfredsställelse och motivation. Vidare upptäcktes fyra faktorer som visades påverka 
kunskapsarbetarnas motivation till att stanna positivt. Dessa faktorer är; Självförtroende, 
utmaningar, erkännande och kompetensutveckling. Dessa faktorer visade sig bidra till ökad 
arbetstillfredsställelse hos kunskapsarbetarna, som sedan bidrog till ökad motivation. Vilket i 
sin tur påverkade kunskapsarbetarnas intentioner till att stanna kvar inom företaget.    
 
 
 
 
 
Nyckelord: Motivation, inre behov, arbetstillfredsställelse, kompetensutveckling, belöning, 
organisationskultur, kunskapssamhälle. 
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1. Introduktion 

 
Introduktionen beskriver studiens bakgrund som sedan följs av problemområdet och tidigare 
forskning som identifierats. Vidare presenteras val av ämne, som därefter följs av studiens 
syfte och frågeställning, vilket denna studie har som avsikt att besvara. Introduktionskapitlet 
avslutar med avgränsningar.         

 
1.1. Bakgrund 
 
I början av 1940 talet började forskare intressera sig för de sociala aspekterna av arbetsmiljön. 
Tidigare var det fysiska tingen i arbetsmiljön som fick forskarnas uppmärksamhet (Wallgren, 
2011, .s. 10). Genom att motivera och tillfredsställa anställda kan företag även behålla sina 
anställda, men hur man ska lyckas med detta har varit en utmaning för ledare i årtionden 
(DiPietro et al., 2014, s. 255). 
 
Genom kompetensutveckling kan individer känna sig motiverad anser Önnevik & Lindmark 
(2011, s. 198-199). Främst genom den ökade kunskapen de mottar, vilket de sedan kan 
implementera i det dagliga arbetet (Önnevik & Lindmark, 2011, s. 198-199). Således kan 
anställda utvecklas och utföra sina arbetsuppgifter mer effektivt, vilket i sin tur ökar 
motivationen. Motiverade och tillfredsställda anställda tenderar ofta till att stanna kvar i ett 
företag (DiPietro et al., 2014, s. 255). Följaktligen kan företag både spara pengar och behålla 
värdefull kompetens, då det kan vara kostsamt för företag att anställa nya medarbetare 
(Lawler, 1970, s. 227). 
  
Att behålla anställda inom ett företag blir allt viktigare, särskilt då företag investerar mycket 
pengar i att rekrytera och utveckla sina medarbetare (Richer et al., 2002, s. 2089). Genom att 
undersöka anställdas motivation kan man öka förståelse för vilka intentioner som råder hos de 
anställda till att stanna kvar inom ett företag (DiPietro et al., 2014, s. 255). För att undersöka 
motivationen hos anställda kan man utgå ifrån två motivationsfaktorer som påverkar dem 
olika, inre och yttre motivation (DiPietro et al., 2014, s. 255). Inre motivation refereras till de 
faktorer som medarbetarna uppfattar som intressanta inom sitt arbete, som vidare leder till 
motivation (DiPietro et al., 2014, s. 255). Yttre motivation handlar om yttre faktorer som kan 
påverka individens motivation, pengar och belöning är en typiska sådana faktorer (DiPietro et 
al., 2014, s. 255).  
 
I vilken utsträckning organisationer kan motivera, attrahera och behålla värdefull kompetens 
har en grund i belöningssystemet menar De Gieter & Hofmans (2015, s. 201). Några 
belöningsformer är att erbjuda medarbetarna möjligheter att växa samt uppskatta deras 
prestationer. Vissa blir motiverade av pengar och andra känner sig motiverade av att jobbet 
upplevs som intressant och tillfredställande. Arbetstillfredsställelse är en viktig resurs för 
organisationer menar Kowal & Roztocki (2015, s. 998) då de påpekar att anställdas 
motivation, närvaro och omsättning kan förklaras av deras arbetstillfredsställelse. Således 
föreligger en nära koppling mellan arbetstillfredsställelse och motivation (Wallgren, 2011, s. 
22).  
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Kunskap får en allt större betydelse i dagens samhälle, idag är stora delar av industrin baserat 
på kompetens (Stevrin, 1989, s. 12). Stevrin (1989, s. 12) menar att det framväxande 
kunskapssamhället har medfört många förändringar både hos individer och organisationer, 
bl.a. ökad komplexitet, ökad omfattning av uppkommande förändringar och ökad 
förändringstakt. Den existerande kunskapen och informationen blir därför snabbt irrelevant, 
således blir behovet av ny kunskap och information allt viktigare (Stevrin, 1989, s. 12).  
 
Tango (2015, s. 387-388) riktar begreppet ”kunskapsarbetare” till individer som innehar en 
formell utbildning, som är abstrakt, teknisk och genererar goda teoretiska kunskaper. Vidare 
menar Islam et al. (2013) att ”kunskapsarbetare” är de anställda som utvecklar innovativa 
produkter och tjänster genom formell utbildning, där de tillämpar analytisk och teoretisk 
kunskap för att utveckla detta.  
 
Till en följd av den växande professionella kompetensen antar allt fler organisationer 
karaktären av ”professionella organisationer” (Stervin, 1986, s. 13-15). Inom organisationer 
där syfte är att utveckla, lösa problem och genomföra förändringar besitter personalen som är 
verksamma oftast en ”professionell utbildning” (Stervin, 1986, s. 13-15). Således antas de 
inneha en unik samling kunskaper, alltså kompetens. Vilket innefattar att de har 
expertkunskap inom ett särskilt område.  
 
Idag har kompetensutveckling en central betydelse inom Human Resource Management 
(HRM) i organisationer. Trots detta finns det ett gap mellan teori och praktik inom 
kompetensutveckling, detta gap har medfört att en klar bild inom den akademiska världen 
saknas (De Vos et al., 2015, s. 2543). Vidare anser De Vos et al. (2015) att allt fler 
organisationer utsätts för konstanta förändringar och turbulens i sin omvärld. Till en följd av 
den turbulenta omvärlden har strävan efter flexibilitet i arbetsutformningen och inom 
organisationer ökat. Den ökade flexibiliteten blir allt viktigare för organisationers 
konkurrenskraft menar De Vos et al. (2015, s. 2543). Till en följd av det växande behovet av 
komplexitet inom organisationer blir dess interna resurser, vilka utgörs av de anställda, en allt 
viktigare resurs för organisationer (De vos et al., 2015, s. 2543-2544). Således råder det ett 
ökat fokus på kompetens inom arbetsmarknaden. Vilket medför att kompetens blir en viktig 
konkurrensfaktor för arbetssökande. Det ökade fokusen på kompetens har medfört att 
organisationer kan inta en flexiblare karaktär och reagera snabbare på förändring, än den 
traditionella arbetsbaserade tillvägagångssättet med fokus på en byråkratis struktur (De vos et 
al., 2015, s. 2544).  

 

1.2. Problemområde och tidigare forskning 
 
Det ökade behovet av kunskap i organisationer refererar Tango (2015, s. 386) till som 
kunskapsbaserade organisationer. Vidare påpekar Tango (2015, s. 386-387) att konkurrensen 
mellan kunskapsbaserade organisationer ökar idag, vilket ställer fokus på anställdas 
motivation. Med motivationen menar Tango (2015, s. 386-387), i detta sammanhang, att 
anställda ska vilja dela sin kunskap sinsemellan och samtidigt beskydda den rådande 
kunskapen inom organisationen. Således blir det allt viktigare för organisationer att skydda 
sina kunskaper från att nå fram till konkurrenter.  
 
Professionell kompetens kan medföra att man betraktar problem från en viss synvinkel, oftast 
den man har sin specialisering inom. Stervin (1986) påpekar att yrkesmän som innehar en viss 
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typ av profession även besitter en grundläggande uppfattningar om hur kunskap kan 
användas. Således grundas uppfattningen i vilken typ av profession en individ innehar. 
Utgångspunkten för att angripa ett problem grundas även i individens grundexpertis, där av 
blir det svårt för individen att förstå hur andra alternativ kan vara möjliga. Förmågan att 
betrakta problem från ett flertal synvinklar får allt större betydelse i dagens arbetsmarknad 
(Stervin, 1986, s. 18). Att kunna identifiera problem från olika perspektiv kallar Stervin 
(1986) för ”tvärprofessionalism”, detta innebär att olika professioner integreras för att öka 
möjligheten att lösa problem med komplexa karaktärer.  
 
Tidigare studier har funnit ett positivt samband mellan anställdas motivation, belöning och 
arbetsprestanda. Ett negativt samband mellan motivation, belöning och omsättning av 
anställda kunde dock identifieras (De Gieter & Hofmans, 2015, s. 202). Således råder det brist 
på överenskommelse om dessa två påståenden bland forskare (De Gieter & Hofmans, 2015, s. 
203).  
 
Arbetstillfredsställelsen hos anställda anses vara central, då tillfredsställelsen kan påverka 
anställdas attityder och beteenden. Belöning för arbetet som utförs är således central för 
anställdas arbetstillfredsställelse (De Gieter & Hofmans, 2015, s. 201). Det är därför viktigt 
att komplimentera de klassiska finansiella belöningar med andra typer av belöningar, som till 
exempel psykologiska belöningar, vilka kan vara att de anställda får utveckla sina kunskaper 
samt arbeta självständigt (De Gieter & Hofmans, 2015, s. 201). Finansiella belöningar är det 
dominerande belöningssystemet inom många organisationer. Tidigare studier har visat att 
anställda som känner sig otillfredsställda med finansiella belöningar tenderar på att lämna 
organisationen. Dock råder det brist på undersökningar som behandlar hur anställdas 
motivation påverkas av andra typer av belöningssystem, som till exempel materiella eller 
psykologiska belöningar (De Gieter & Hofmans, 2015, s. 201-202). Således indikeras det 
brister på kunskap om hur andra belöningssystem, än finansiell belöning, påverkar anställdas 
intentioner till att stanna inom ett företag. Följaktligen kan en forsknings gap identifieras där 
undersökning om hur anställdas motivation i relation till deras intentioner till att stanna kvar 
inom ett företag kan påverkas av icke finansiell belöning.  
 
I denna uppsats kommer fokus att vara på anställdas motivation och arbetstillfredsställelse 
samt vilka åtgärder företaget använder sig av för att motivera och tillfredsställa sina anställda. 
Fokus riktas även mot vilken betydelse kompetensutveckling har för anställdas motivation, 
där förnyelse och utveckling av kunskap behandlas. Målet med uppsatsen är att kunna bidra 
både arbetsgivare och anställda om vilken betydelse motivation har till anställdas 
arbetstrivsel. Vilket i sin tur kan bidra till att anställda vill stanna kvar i företaget.  
 

1.3. Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att förstå och förklara vilka motivationsfaktorer som bidrar till att 
anställda med professionell kompetens vill stanna kvar inom ett företag. Genom att undersöka 
vilken betydelse kompetensutveckling har för kunskapsarbetarnas motivation är avsikten att 
bidra med forskning som kan beskriva förhållandet mellan utveckling av kunskap i form av 
psykologiska belöningar och motivation. Där av lyder frågeställningen: 
 
Vilka motivationsfaktorer kan bidra till att anställda med professionell kompetens vill stanna 
kvar inom ett företag samt i vilken utsträckning bidrar kompetensutveckling till anställdas 
motivation? 
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1.4. Avgränsning 
 
Då företaget är en stor organisation har jag valt att avgränsa mig till en avdelning inom 
fallföretaget, där tre perspektiv som valts utifrån frågeställningen behandlas. En från HR 
avdelningen, en avdelningschef, en respondent som arbetar inom utveckling av kunskap samt 
fyra  
”kunskapsarbetare” Tango (2015, s. 387-388). Kunskapsarbetare utgörs av de medarbetare 
inom företaget där definitionen enligt Tango (2015, s. 387-388) ligger till grund.   
 
Relevanta teorier inom yttre och inre motivation, arbetstillfredsställelse, kunskap, 
organisationskultur samt belöning har berörts för att kunna identifiera vilka faktorer som kan 
påverka anställda att stanna kvar i företaget. För att besvara frågeställningen bedöms fokus på 
motivation, arbetstillfredsställelse och kompetensutvecklingen vara central. Samtliga 
kunskapsarbetare som medverkar i studien besitter en akademisk utbildning. Att byta jobb 
eller yrke underlättas genom att inneha någon form av utbildning som följaktligen utgör 
anledningen till avgränsningen till kunskapsarbetare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   5	  

2. Metod 

 
Metod kapitlet redogör för uppsats författarens förförståelse som sedan följs av 
grundläggande vetenskapliga utgångspunkter som forskningsansatsen utgår ifrån. De 
vetenskapliga utgångspunkterna har sin utgångspunkt från studiens syfte samt 
frågeställningen.    

 

2.1. Förförståelse 
 
Intresset för ämnet väcktes genom motivationsteorier, vilka jag har behandlat under kurser 
inom organisation och entreprenörskap. Jag ansåg snabbt att jag kunde koppla mina 
erfarenheter till dessa teorier. Till att börja med tänkte jag på mina tidigare jobb inom service 
yrket. Inlärningsperioden var, för mig, den mest intressanta perioden, anledningen till detta 
var att jag fick lära mig något helt nytt samtidigt som min befintliga kunskap kunde utvecklas. 
Således upplevdes arbetet som mer intressant och givande, särskilt givande kände jag att 
arbetet var då jag fick använda mig av de nya kunskaperna som jag fått. Efter denna period 
var över och min kunskap var nådd ansåg jag snabbt att motivationen sjönk och arbetsplatsen 
tilltalade mig inte lika mycket längre. Till en följd blev andra jobb lockande.  
 
Under min studietid har jag behandlat kurser inom bl.a. företagsekonomi och sociologi. Inom 
dessa kurser har jag berört teorier som anses vara relevanta för denna uppsats. 
Företagsekonomi har jag studerat på A, B och C nivå och sociologi på A nivå. Det var två 
moment inom företagsekonomi som fick min uppmärksamhet. Dessa var moment inom 
organisation och entreprenörskap, där även flera teorier med anknytning till denna uppsats 
bearbetades. Följaktligen anser jag att min teoretiska förförståelse inför det valda 
uppsatsämnet är goda eftersom teorier och uppsatsämnet är känt sen tidigare.    
 
Personligen har jag i många år haft ett stort intresse för yrkesområdet human resource 
management (HRM). Vilket även ligger till grund för det valda uppsatsämnet. HRM 
avhandlades i viss omfattning inom sociologi, organisation och entreprenörskaps kurser, 
utöver detta besitter jag inte någon djupare teoretisk eller praktisk förförståelse inom HRM 
området.  
 
För att öka den teoretiska förförståelsen inom samtliga områden som anses vara relevanta för 
uppsatsen har jag fördjupat mina kunskaper under litteraturgenomgången. Särskilt inom de 
områden jag ansågs förfoga mindre förståelse över. Följaktligen anser jag att min förförståelse 
för det valda ämnet är godtagbar för att genomföra denna studie.  
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2.2. Studiens utgångspunkt 

 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera de teoretiska utgångspunkterna inom metod valet. 
Avsnittet inleds med diskussion av de ontologiska ståndpunkterna som sedan följs av 
kunskapssyn, angreppssätt och forskningsansats. Respektive avsnitt följs av motivering för det 
valda vetenskapliga utgångspunkterna.    

 

2.3. Verklighetssyn 
 
Ontologi redogör för två verklighetssyner som kan förklara hur sociala entiteter är grundade. 
Bryman & Bell (2011, s. 20-21) använder organisationer för att illustrera de två ontologiska 
ståndpunkterna. Frågan är om organisationer kan ses som objektiva enheter som är oberoende 
av sociala aktörer som ingår i den. Eller om organisationer är enheter som konstrueras av de 
sociala aktörerna. Dessa synsätt kallas för objektivism respektive konstruktivism. Beroende 
på vilken ontologisk antaganden en forskare besitter kommer problemformuleringen samt 
genomförandet av forskningen påverkas av dennes verklighetssyn (Bryman & Bell, 2011, s. 
23). Hur en forskare tolkar sin verklighet påverkar även hur denne kommer att analysera och 
tolka undersökningen (Bryman & Bell, 2011, s. 23). Därför är det väsentligt för en forskare 
att reflektera över vilken verklighetssyn som råder före forskningen påbörjar.  
 
Inom den konstruktivistiska synen menar Bryman & Bell (2011, s. 21) att aktörer inom 
organisationer inte tvingas förhålla sig till regler och värderingar i samma utsträckning som 
inom objektivismen. De regler och värderingar som ingår i organisationen anses vara mer 
som generell förståelse (Bryman & Bell, 2011, s. 21). Eftersom det är aktörerna som utformar 
organisationens regler och värderingar inom den konstruktivistiska synen. Vidare menar de att 
organisationer skapas genom samspelet mellan sociala aktörer.  Inom konstruktivismen 
befinner sig organisationer i konstant utveckling där individerna utgör en central faktor för 
dess förändring (Bryman & Bell, 2011, s. 22). Genom att återgå till frågeställningen anser jag 
att frågeformuleringen har en tydlig koppling till att den ontologiska ståndpunkten inom 
denna uppsats utgörs av det konstruktivistiska perspektivet. Jag utgår ifrån att individer som 
besitter kunskap utgör det centrala aktörerna inom en organisation, vilka bidrar till dess 
konstanta utveckling. Vidare anser jag att individerna formar organisationen till vad den 
uppfattas vara. Jag utgår även ifrån att anställda i företaget utformar sitt tillvägagångssätt för 
att utföra arbetet. Genom att förhålla sig till företagets vision, regler och bestämmelser, vilka 
aktörerna själva har skapat.  
 
Objektivismen är en ontologisk ståndpunkt som innebär att sociala fenomen, vilket Bryman & 
Bell (2011, s. 21) illustrerar med organisationer, är i förväg givna. Således kan sociala 
aktörerna inte påverka organisationen. Inom objektivismen betraktar man sociala aktörer som 
utomstående, således deltar de inte i utformningen av organisationens regelverk. Individerna 
lär sig värderingar och regler som organisationen innehar för att sedan kunna tillämpa och 
förhålla sig dem (Bryman & Bell 2011, s. 21). Vidare menar Bryman & Bell (2011, s. 21) att 
organisationer har en tvingande påverkan på dess individer genom bestraffning. De antyder 
att den tvingande kraften är att individer inom organisationen känner sig påtryckta att förhålla 
sig till organisationens regler. Om jag som författare till denna uppsats hade utgått ifrån att 
organisationer är objektiva enheter som är i förväg givna, hade uppsatsen antagits en 
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objektivistisk verklighetssyn. Vidare hade jag antagit att organisationer är oberoende av de 
sociala aktörerna. Detta innebär att min frågeställning hade utgått ifrån att aktörer inom en 
organisation är begränsade till att förhålla sig till dess regler och normer. Jag hade även 
betraktat organisationer som en enhet där aktörerna inte har någon påverkan. I sådana fall 
hade min forskningsfråga samt syfte intagit en undersökningsprocess för att studera hur 
individer är aktiva inom hur verkligheten är konstruerad (Bryman & Bell, 2011, s. 23).    
 

2.4. Kunskapssyn 
 
Hermeneutiken handlar om tolkning av mening för de centrala begreppen och frågorna som 
forskaren undersöker (Kvale & Brinkmann, 2015, s .74). Eftersom det är forskaren som tolkar 
det insamlade materialet är förförståelsen och erfarenheter forskaren besitter av stor betydelse 
(Kvale & Brinkmann, 2015, s .74). Enligt Robinson & Kerr (2015, s. 779) utgör 
hermeneutiken, hur forskaren utforskar och bearbetar materialet. Följaktligen menar de att en 
forskares förförståelse och erfarenheter påverkar dennes tolkningsprocess av materialet, vilket 
kan modifieras eller förändra det insamlade materialet. De påpekar även att en forskares 
erfarenheter kan förändras under processen, genom att utforskar det valda ämnet. Genom 
insamling av material som är relevant för forskarens undersökning ökar även dennes 
erfarenheter inom det valda ämnet (Robinson & Kerr, 2015, s. 779). Således kan olika 
forskare tolka en och samma material på varierande sätt. Utmaningen inom hermeneutiken 
blir sålunda att förmedla den ”sanna” meningen. Om man utgår ifrån att ett uttalande endast 
har en korrekt mening menar Kvale & Brinkmann (2014, s. 253) att ett krav på objektivitet 
ställs. Fortsättningsvis påpekar de att hermeneutiken och postmoderna förförståelseformer 
godkänner mångfald av legitima tolkningar.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning kompetensutveckling bidrar 
till att anställda vill stanna kvar inom ett företaget. Där fokus ligger på anställdas motivation 
och arbetstillfredsställelse, samt vilken betydelse kompetensutveckling har för de anställda. 
Då studien innehar ett explorativ angreppssätt anses djupare samt detaljerad information vara 
väsentlig. Kvale & Brinkmann (2014, s. 253) anser att en forskare tar hänsyn till syftet med 
undersökningen då denne väljer ut information från datamaterialet, vilket till en viss del 
kommer att styra analysen.  
 
För tolkningen av data har studien antagit ett hermeneutiskt synsätt, vilket innebär att man 
tolkar det insamlade datamaterialet. Branschen som företaget verkar inom är komplex och 
befinner sig i ständig förändring, en bred förståelse för helheten blir där av viktig. Robinson 
& Kerr (2015) styrker detta då de menar att hermeneutisk synsätt är lämpad att använda inom 
organisationsforskning då det rådet komplexitet inom detta område. Wallgren (2011, s. 12-13) 
påvisar i sin avhandling att motivation är ett komplex ämne som inte går att direkt observera, 
således måste motivation analyseras för att kunna förklaras. Det centrala inom det 
hermeneutiska synsättet är att, i analysen föra fram det rådande perspektivet från den 
ursprungliga upphovsmannen (Bryman & Bell, 2011, s. 563).   
 
Inom epistemologin ifrågasätter man synen på vad som avser acceptabel kunskap inom ett 
ämnesområde. En viktig fråga inom epistemologin är om den sociala verkligheten bör 
studeras genom samma verklighetsbild, principer och metoder som tillämpas inom 
naturvetenskapen (Bryman & Bell, 2011, s. 15). Vidare finns det en viss koppling mellan 
ontologi samt epistemologi till kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder (Bryman & 
Bell, 2011, s. 620).  
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Positivismen är en kunskapsteoretisk uppfattning som anser att naturvetenskapens synsätt bör 
även följas inom studier där den sociala verkligheten studeras (Bryman & Bell, 2011, s. 15-
16). Denna kunskapsteoretiska ståndpunkt står för att vetenskap bör vara värderingsfri, vilket 
innebär en objektiv synsätt. Som jag förklarar under avsnittet verklighetssyn bygger denna 
uppsats inte på en objektivistisk syn. Utan min avsikt är att erhålla detaljerad information 
utifrån en explorativ angreppssätt, genom tolkning av data där en konstruktivistisk synsätt 
ligger till grund.  

 

2.5. Angreppssätt 
 
Det finns olika forskningsstrategier som är lämpliga att använda sig av beroende på studiens 
syfte. Bryman & Bell (2011, s. 11) redogör för två angreppssätt som kan användas inom 
samhällsvetenskapliga undersökningar, deduktiv respektive induktiv ansats. Vilka utgör 
relationen mellan teori och praktik. Kvalr & Brinkmann (2014, s. 239) beskriver en ytterligare 
angreppssätt i sin litteratur, vilket går under namnet abduktion. De anser att abduktion är en 
användbar angreppssätt när en forskare befinner sig i en situation av ovisshet inom sin 
forskningsfråga. Vidare påpekar de att när en forskare vill förstå eller förklara något anses 
abduktion lämpa sig väl.   
 
Bryman & Bell (2011, s. 11) anser att samhällsvetenskapliga studier inte alltid styrs av teorier 
för att samla in samt analysera data. Ett ytterligare alternativ utgörs av att teori avser det 
resultat som uppkommer av det insamlade samt analyserade datamaterialet.  Dessa två 
angreppssätt benämnas som deduktiv respektive induktiv. Det deduktiva angreppssättet anser 
Bryman & Bell (2011, s. 20) hör samman med det positivistiska synsättet. Eftersom det 
positivistiska synsättet eftersträvar att generera hypoteser som kan prövas utifrån teori 
(Bryman & Bell, 2011, s. 15).  
 
Kvantitativa forskningsmetoder är oftast relaterade till det positivistiska synsättet, vilket i sin 
tur karaktäriseras av ett angreppssätt där hypotesprövning utgör forskningsstrategin (Bryman 
& Bell, 2011, s. 620). Fortsättningsvis påpekar Bryman & Bell (2011, s. 20) att induktiv 
angreppssätt har en koppling till den kvalitativa forskningsmetoden. Vilket innebär att teori 
genereras från analys av datamaterialet. Trots dessa kopplingar mellan angreppssätten och 
forskningsmetoderna finns det inte någon definitiv koppling som tyder på att till exempel 
kvantitativa forskningsmetoder genereras av en deduktiv angreppssätt (Bryman & Bell, 2011, 
s. 20). Då det kan förekomma studier där teori har genererats från analyser av kvantitativ data.  
 
Abduktion är ett angreppssätt som lämpar sig då man vill förstå eller förklara något (Kvalr & 
Brinkmann, 2014, s. 239). Genom att blicka tillbaka till frågeställningen i denna uppsats kan 
man förklara hur denna angreppssätt används. Fokus i min studie riktar sig till motivation, 
arbetstillfredsställelse och kompetensutveckling. Där jag vill undersöka, genom en fallstudie, 
i vilken utsträckning motivation bidrar till att anställda vill stanna kvar i företaget. Utifrån de 
valda teorierna utgår jag från att kompetensutveckling och arbetstillfredsställelse har en 
koppling till motivation. Där kompetensutveckling resulterar i att anställda blir motiverade 
och där av vill stanna kvar inom företaget. Men det kan finnas andra faktorer än just 
motivation som kan påverka anställda till att stanna kvar i ett företag. Följaktligen vill jag i 
min analys komma fram till ett resultat där jag kan generera en tolkning som kan besvara på 
min frågeställning. Således kan man säga att abduktion utgörs av både induktiv och deduktiv 
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ansats (Dubois & Gradde, 2002, s. 555). Dubois & Gradde (2002, s. 555) antyder att en 
svaghet med fallstudier har visat sig vara dess resultat, vilket kan uppfattas som svag då de 
menar att resultatet inte beskriver något. För att lösa detta problem anses teorier utgöra en 
väsentlig grund menar Dubois & Gradde (2002, s. 555). De anser att teorier kan utgöra ett 
viktigt verktyg för att gynna den förklarande egenskapen en fallstudie innehar. Följaktligen 
menar de att en kombination av både induktion och deduktion kan styrka en fallstudies 
resultat. Utifrån detta har jag valt abduktion som angreppssätt för denna studie. Induktion 
utgör för att teori kan generera från analysen samt deduktion för att testa de valda teorierna 
(Dubois & Gradde, 2002, s. 555). Sammanfattningsvis har jag använt mig av både induktiv 
och deduktiv ansats, vilket utgör abduktion.   
 
Om jag skulle utgå från ett av de två angreppssätten som Bryman & Bell (2011, s. 11) 
redogör, induktiv respektive deduktiv, hade jag utgått ifrån induktiv. Eftersom djupare och 
mer detaljerad information från det insamlade datamaterialet anses vara betydelsefull för att 
kunna besvara frågeställningen i denna uppsats.   
 

2.6. Forskningsansats 
 
För att besvara frågeställningen har en empirisk studie genomförts. Frågeställningen i denna 
studie handlar om att undersöka i vilken utsträckning motivation bidrar till att anställda vill 
stanna kvar i företaget. Där en konstruktivistisk synsätt inom den epistemologiska positionen 
har antagits, vidare innehar studien en hermeneutisk kunskapssyn för att tolka materialet. En 
kombination av induktiv och deduktiv ansats, vilket går under namnet abduktion, ligger till 
grund för det valda angreppssättet. Utifrån dessa grunder ansågs en kvalitativ 
forskningsansats vara passande som undersökningsmetod.      
 
Bryman & Bell (2011, s. 27) menar att kvalitativa forskningsmetoder karakteriseras av att 
analysera ord snarare än att kvantifiera data. Inom den kvalitativa forskningsansats anser man 
att den sociala verkligheten ständigt förändras, där sociala aktörer skapar dessa förändringar. 
Följaktligen avvisar denna forskningsansats det naturvetenskapliga synsättet som utgör av 
positivismen (Bryman & Bell, 2011, s. 27). Således kan man se en stark koppling till det 
ontologiska angreppssättet, vilket ligger till grund för denna studie.   
 
Att acceptera latenta meningar snarare än att använda sig av förutfattade meningar menar 
Bryman & Bell ( 2011, s. 392) är av betydelse för att fånga diverse meningar och 
uppfattningar. Genom kvalitativ ansats kan förståelse för deltagarnas upplevelse uppfattas 
genom interaktion (Bryman & Bell, 2011, s. 386). Vad som motiverar anställda till att stanna i 
företaget kan variera från person till person. Det kan även finnas andra orsaker än 
kompetensutveckling som motiverar anställda till att stanna kvar i företaget. Således ansågs 
en kvalitativ fallstudie vara lämplig för att fånga upp komplexiteten som råder inom det valda 
ämnet.  
 
Det finns ett antal datainsamlingsmetoder som man förknippar med den kvalitativa 
forskningsansatsen, en av dem är kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell, 2011, s. 387-389). 
Det förekommer även flera olika intervjumetoder som rymmer under termen kvalitativa 
intervjuer (Bryman & Bell, 2011, s. 387-389).  
 
För att besvara frågeställningen anses öppna frågor med möjlighet till följdfrågor vara av stor 
betydelse. Då intervjuer är en betydelsefull informationskälla (Yin, R.K, 2006, s. 117-120) 
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ansågs denna datainsamlingsmetod lämpa sig väl för att besvara frågeställningen. För att 
erhålla en djupare förståelse av respondenternas tankar kring motivation valdes kvalitativa 
intervjuer som primär datakälla i denna studie. Mer om datainsamlingsmetoden kommer jag 
att beskriva under kapitlet som behandlar praktisk metod.   
 
Slutna frågor gör det svårt att besvara frågeställningen i detta fall, eftersom det skulle saknas 
ett djup, möjligheten till följdfrågor skulle även utebli (Bryman & Bell, 201, s.202).  
Frågeställningen i denna uppsats handlar inte om till exempel ”hur mycket” och ”hur många” 
(Yin, R.K, 2006, s. 22-23), därför valdes survey metod bort. Jag vill tydliggöra detta då det 
finns en tydlig koppling mellan survey metod och intervjuer (Yin, R.K, 2006, s. 116).  
 
 

2.7. Källkritik 
	  
Litteraturen som ligger till grund för denna uppsats består av böcker, vetenskapliga artiklar 
och avhandlingar. De vetenskapliga artiklarna som har tagits fram är aktuella i tid samt 
relevant för uppsatsämnet enligt min uppfattning. Då det finns mycket forskning kring 
anställdas motivation och omsättning av personal ansågs det vara särskilt viktigt att finna 
forskning som relevant för denna uppsats har.  Därför var jag särskilt noga med att se efter 
vilket syfte respektive vetenskapliga artikel hade.  
 
De böcker som jag har använt mig av har jag funnit genom tidigare studentuppsatser som har 
behandlat liknande ämne. Eftersom jag läste ett flertal studentuppsatser, som behandlar 
liknande ämne som denna uppsats, för att erhålla en uppfattning om uppsatsskrivandet var det 
även ett bra tillfälle att finna relevant litteratur. Samtliga böcker har jag lånat på Umeå 
universitetsbibliotek. De böcker som jag använt mig av anses vara relevanta eftersom de 
behandlar viktiga faktorer som denna studie har använt sig av. Det som styrker detta är att 
studiens syfte ligger till grund för samtliga böcker som använts inom denna uppsats. Den 
metodlitteratur jag använt mig av har rekommenderats av Handelshögskolan i Umeå 
universitet. Vidare har den valda metodlitteraturen även använts av flera inom flera 
studentuppsatser. Följaktligen bedöms även metodlitteraturen vara pålitliga källor.  
 
Ett par avhandlingar har jag använt mig av inom denna uppsats. Jag har varit särskilt noga 
med att se syftet med respektive avhandling för att sedan välja ut relevant information som 
jag använt mig av. Eftersom respektive avhandling var godkänd antas det även blivit kritisk 
granskad. Följaktligen anses även dessa avhandlingar ha en god kvalité samt pålitliga att 
använda sig av.  
 
En primär anledning till varför jag inte i under samtliga gånger har kunnat använda mig av 
originalkällor är att jag haft svårigheter att finna dem, men även tidsbrist. Trots detta anses 
litteraturen som ligger till grund vara relevant och uppfylla kraven för att inneha en god 
kvalité, eftersom samtliga källor har blivit granskad och kvalitetssäkrad.   	  
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3. Praktisk metod 

 
Kapitlet redogör för det praktiska tillvägagångssättet studien antagits. Utifrån 
frågeställningen och studiens syfte har det praktiska tillvägagångssättet valts. I detta kapitel 
kommer jag att presentera tillvägagångssätten som studien antagits både före och efter 
datainsamlingen.         

 

3.1. Litteraturgenomgång 
 
Att undersöka den existerande litteraturen inom ett forskningsområde, som man intresserar 
sig för att undersöka, anser Bryman & Bell (2011, s. 91.92) är en väsentlig del inom 
forskningsprocessen. De anser att man kan identifiera vad som redan är känt inom 
forskningsområdet genom att studera den existerande litteraturen. Således kan forsknings gap 
upptäckas. Vidare anser de att ett mönster av relevanta teorier samt forskningsmetoder, vilka 
tidigare studier har använt sig av kan erhållas.  
 
Sekundärdata utgör insamlad information eller publicerat data som har blivit behandlat för att 
besvara ett tidigare syfte (Saunders et al, 2009, s. 258). Vidare menar Saunders et al. (2009, s. 
258) att sekundärdata oftast används inom fallstudier i bl.a. organisationsforskning, då 
sekundärdata kan komma till väl användning för att besvara forskningsfrågor inom detta 
område. Det positiva med sekundärdata är att det inte är lika tidskrävande att samla in som 
primärdata (Saunders et al., 2009, s. 268). Saunders et al (2009, s. 257) menar att de flesta 
forskningsfrågor besvaras genom att kombinera både primär och sekundärdata. Primärdata i 
denna uppsats kommer att bestå av data som samlats in genom kvalitativa intervjuer. 
Primärdata är således de data som man själv har samlat in med avsikt att besvara 
forskningsfrågan menar Saunders et al (2009, s. 261).  
 
Till att börja med undersökte jag relevant litteratur i form av sekundärdata, vilka hörde till 
forskningsområdet som intresserade mig. Forskning kring finansiell belöning och anställdas 
motivation kunde identifieras i en rätt stor omfattning under litteraturgenomgången. Däremot 
kunde en viss brist på forskning rörande frågeställningen identifieras. De vetenskapliga 
artiklar som jag tog del av, vilka ansåg vara relevant för studiens syfte, behandlade till en stor 
del anställdas motivation i relation till företagets omsättning där finansiell belöning var 
central. Tidigare studentuppsatser som hade behandlat anställdas motivation kunde jag hitta, 
dock hade inte dessa uppsatser avgränsat sig till att enbart undersöka kunskapsarbetares 
motivation.  
 
Utifrån litteraturgenomgången kunde en frågeställning fastställas, då en viss brist på 
forskning gällande frågeställningen upptäcktes. Därefter påbörjades insamlingen av 
sekundärdata med syfte att besvara frågeställningen. Litteraturen bestod till mestadels av 
vetenskapliga artiklar, studentlitteratur och andra böcker som är relevanta för att besvara 
studiens syfte. Grunden för litteraturen är från böcker, vetenskapliga artiklar, tidigare 
uppsatser och Internetkällor. För att söka reda på dessa har olika söktjänster använts som 
Umeå universitets bibliotek, DIVA, EBSCO host och Google.  
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3.2. Undersökningsdesign 
 
Fallstudie ger möjlighet till att avgränsa studieobjektet. Denna metod valdes då det krävs ett 
djup om ”hur” och ”varför” (Yin, 2006, s. 22), för att besvara frågeställningen. Ett djup i 
undersökningen ansågs vara särskilt viktigt då frågeställningen anses kunna besvaras olika 
beroende på respondent.    
 
Att studera detaljerna av ett enda fall genom intensiv analysering utgör grunden för fallstudier 
menar Bryman & Bell (2011, s. 59-62). Vidare anser de att komplexa forskningsfrågor anses 
ha en koppling till denna typ av forskningsmetod. Fallstudier förknippas vanligtvis med en 
geografisk plats, till exempel en organisation eller ett företag (Bryman & Bell, 2011, s. 59-
62). Således är det som karaktäriserar en fallstudie oftast avgränsad till en situation. Att finna 
ett fall där man kan identifiera möjlighet till lärande rekommenderas (Bryman & Bell, 2011, 
s. 62). 
 
Yin (2006, s. 62) anser att en grund för enfallsstudier är det ”typiska” eller ”representativa” 
fallet. Vilket kan vara en typisk stadsdel eller tillverkningsföretag som kan vara representativt 
för andra tillverkningsföretag med samma art. Vidare menar Yin (2006, s. 62) att viktig 
information kan erhållas genom individers kunskap och genomsnittliga erfarenheter. Då 
frågeställningen innehar en komplex karaktär anses en enfallsstudie vara givande för att fånga 
upp olika uppfattningar och syn på djupet genom ett enda fall. Företaget är en stor 
arbetsgivare och befinner sig i en mindre stad i Sverige. Vilket medför att en enfallsstudie kan 
vara särskilt lämplig då det kan föreligga unika skäl för hur anställda upplever motivation och 
arbetstillfredsställelse just i det området. 

 

3.3. Urval 
 
Målinriktat urval än en typ av icke sannolikhets urval. Forskarens syfte är att finna ett 
fall/deltagare som anses vara relevant för att kunna besvara frågeställningen och studiens 
syfte. Bryman & Bell (2011, s. 442) påpekar att urvalet oftast möjliggör variation av 
egenskaper hos respondenterna. Således sker urvalet på ett strategiskt vis där avsikten inte är 
att finna deltagare genom slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2011, s. 442). Målinriktat 
urval skiljer sig från bekvämlighetsurval då det senare nämnda urvalet avser det urval som är 
tillgänglig för tillfället. Bekvämlighetsurval kan förekomma då respondenterna utgöras av till 
exempel individer inom den organisation forskaren arbetar inom, vilka anses vara relevanta 
för forskarens undersökning. Således blir respondenterna lättillgängliga för forskaren för 
tillfället (Bryman & Bell, 2011, s. 190). Bryman & Bell (2011, s. 442) menar att valet av ett 
fall, organisation eller anställda, som en forskare väljer att analysera utses genom dess 
relevans för att förstå ett socialt fenomen inom målinriktat urval. Således menar de att 
forskaren bör vara konsekvent om vilka kriterier som avses vara relevanta för 
undersökningen. Följaktligen skall forskaren veta vad som anses relevant att inkludera samt 
exkludera i fallet för att besvara frågeställningen (Bryman & Bell, 2011, s. 442).  
 
Denna studie baseras på det som Bryman & Bell (2011, s. 442) avser med målinriktat urval. 
Utifrån frågeställningen ansågs tre perspektiv vara centrala för att kunna besvara uppsatsens 
frågeställning. Således valdes en respondent från HR-avdelningen, en avdelningschef samt tre 
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kunskapsarbetare. Eftersom jag förfrågade att få intervjua respondenter från de tre 
perspektiven som jag ovan nämnde, utgår denna studie från ett målinriktat urval. Således kan 
de respondenterna som utgör av kunskapsarbetare refereras till bekvämlighetsurval inom 
ramen för det målinriktade urvalet. Kunskapsarbetarna kan ses som ett bekvämlighetsurval i 
denna studie då HR-ansvarige hjälpte mig att arrangera intervjutillfällena med 
kunskapsarbetarna och avdelningschefen. Dessutom fick jag även möjlighet till att intervjua 
en ytterligare medarbetare. Eftersom denna respondent arbetar med fokus på strategier som 
skulle leda företaget till att uppfylla bl.a. dess vision och värderingar kunde jag genom denna 
respondent erhålla värdefull information. Genom informationen kunde jag bättre förstå och 
tolka företaget och respondenterna.  
 
Valet av fallföretaget utgör även en del av det målinriktade urvalet. Utifrån kriterierna för att 
besvara frågeställningen valdes fallföretaget. Ett av kriterierna var att fallföretaget skulle 
befinna sig i en mindre stad. Anledningen till det var att jag utgick ifrån att företag med 
liknande karaktär som det valda fallföretaget, existerar oftast i mindre städer inom Sverige. 
Således var min avsikt att bidra med väsentlig information som dessa företag kan ta del av. 
Mer om fallföretaget kommer jag att behandla i nästa avsnitt.    
 

3.4. Val av fall  
 
Då företaget har ett starkt fokus på kontinuerlig kompetensutveckling samt att den verkar 
inom en bransch där förnyelse och utveckling av kunskap är vital för dess framgång fanns det 
inga hinder med att välja detta företag.  
 
Då företaget är ett globalt industriföretag som är ledande inom sin nisch ansågs en 
enfallsstudie lämpa sig väl. När man talar om det typiska eller representativa anses en 
enfallsstudie passa väl som undersökningsmetod (Yin, 2006, s. 62). Syftet är att bidra med 
information som företag vilka innehar denna karaktär kan använda sig av. Med detta menar 
jag större industriföretag som befinner sig inom mindre städer i Sverige. Företaget har ett stort 
fokus på kompetensutveckling genom olika nivåer av organisationen, således de har ett starkt 
fokuserad på förändring och förnyelse. Vilket även påverkade valet av detta företag. En 
ytterligare orsak till varför just detta fallföretag valdes är att de inte är ett löneledande företag. 
Motiven till varför jag valde detta fallföretag har betydelse för uppsatsens frågeställning. Då 
denna uppsats fokuserar på kunskapsarbetarnas inre motivation ansågs det vara viktigt att 
fallföretaget inte skulle vara löneledande. Således var avsikten att fånga upp vad som kan 
motivera kunskapsarbetarna utöver finansiell belöning.      
 

3.5. Perspektiv 
 
Respondenterna har valt utifrån sin relevans för studiens syfte. Då flera enheter och personer 
är inblandade inom frågor kring anställdas motivation och kompetensutveckling, valdes de 
personer som ansågs vara mest relevanta för att besvara frågeställningen. Således valdes tre 
perspektiv, en från HR avdelningen, en avdelningschef och tre kunskapsarbetare.   
 
En HR-ansvarig intervjuades med syfte att fånga upp det strategiska perspektivet av 
kunskapsarbetarnas motivation samt kompetensutveckling. Syftet var att undersöka hur HR-
avdelningen arbetar med frågor kring kunskapsarbetarnas motivation och 
kompetensutveckling. Min avsikt med att inkludera HR- perspektivet var att kunna se och 
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förstå vilka åtgärder och resurser som används för att motivera kunskapsarbetarna samt 
utveckla deras kompetens.   
 
Avdelningschefen intervjuades med avsikt att undersöka i vilken utsträckning motivation och 
kompetensutveckling behandlas inom den valda avdelningen. Då företaget innehar en struktur 
som kan anses som decentraliserat ansågs detta perspektiv vara av betydelse för att fånga upp 
värdet motivation samt kompetensutveckling innehar inom den aktuella avdelningen.  
 
Kunskapsarbetarnas perspektiv ansågs vara det mest centrala perspektivet för att besvara 
frågeställningen. Det är kunskapsarbetarnas uppfattning om vad som motiverar dem till att 
stanna kvar inom företaget som undersöks genom intervjuerna. Således är avsikten även att 
finna om kompetensutveckling har en koppling till motivation samt om andra faktorer kan 
påverka deras motivation och benägenhet till att stanna inom företaget.  

 

3.6. Datainsamling 
 
Kvale & Brinkmann (2014, s. 147) presenterar nyckelfrågor som ska besvaras innan 
genomförandet av en intervju: 
 

• Varför: att klargöra syftet med studierna 
• Vad: att skaffa sig förkunskap om det ämnet som ska studeras 
• Hur: att förvärva kunskap om olika teorier om och tekniker för intervju och analys, 

och att avgöra vilka som är lämpliga i det här sammanhanget. (Kvale & Brinkman, 
2014, s. 147) 

 
Tematiseringen påbörjades genom att skaffa kännedom om undersökningsområdet, där 
utgångspunkten grundas i dessa nyckelfrågor. Kvale & Brinkmann (2014, s. 147) anser att 
tematiseringen avser formuleringen av forskningsfrågorna samt en teoretisk grund för de 
teman man vill undersöka. Tidigare forskning som behandlar liknande frågeställning samt 
relevanta teorier som valts ut utifrån litteraturgenomgången ligger till grund för 
tematiseringen i denna uppsats.  
 
För att säkerställa att kvalitativa intervjuer är bäst lämpade för denna studie har jag kritiskt 
granskat frågeställningen. Kvale & Brinkmann (2014, s. 140-154) påpekar vikten av att noga 
undersöka frågeställningen, de anser att man skall säkerställa att frågeställningen kan besvaras 
genom kvalitativa intervjuer. Vidare belyser de att kvalitativa intervjuer är möjliga att 
genomföra med stor sannolikhet om forskningsfrågan kan formuleras med ”hur”. Då 
frågeställningen i denna uppsats grundar sig i ”hur” och ”varför” anses kvalitativa intervjuer 
som datainsamlingsmetod vara relevanta att genomföra.  
 
Att förstå ämnet från den existerande vardagen ur intervjuarens perspektiv menar Kvale & 
Brinkmann (2014, s. 34-43) är syftet med kvalitativa forskningsstudier. Intervjuaren och 
intervju personen konstruerar kunskap tillsammans under intervjuns gång. (Kvale & 
Brinkmann, 2014, s. 34-43). Syftet med denna studie tyder på att respektive respondents 
tankar kring frågeställningen är viktig att ta hänsyn till. Eftersom syftet med studien är att 
explorativt undersöka frågeställningen anses semistrukturerade intervjuer lämpa sig väl. 
Semistrukturerade intervjuer tillåter förberedda frågor samtidigt som följdfrågor är tillåtna, 
vilka respondenten fritt kan svara kring (Bryman & Bell, 2011, s. 467). Vidare menar Bryman 
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& Bell (2011, s. 467) att frågorna inte nödvändigtvis måste följa den givna ordningen i 
intervjuguiden. Sålunda kan även frågor ställas utöver det som är inkluderade i intervjuguiden 
(Bryman & Bell, 2011, s. 467). Komplexiteten som frågeställningen innehar medför att semi 
strukturerade intervjuer föredras, då tankarna kring frågeställningen kan variera mellan 
respondenterna. Följaktligen kan olika tankesätt rörande frågeställningen bättre förklaras och 
förstås genom semistrukturerade intervjuer. Följdfrågor är av stor betydelse för 
genomförandet av intervjuer i denna uppsats. Eftersom man genom följdfrågor kan bättre 
fånga upp komplexiteten som råder inom ämnet, även framhäva olika tankegångar som kan 
förekomma rörande frågeställningen. 
 

3.7. Etiska aspekter 
 
Vid utformning samt genomförande av kvalitativa intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till de 
etiska aspekterna. Kvale & Brinkmann (2014, s. 97) påpekar att intervjupersonen påverkas av 
interaktionen som råder under en intervju. Således påverkar vår förståelse av individen som 
blir intervjuad genom kunskapen som produceras från intervjuundersökningen.  
 
Informerat samtycke innebär att forskaren informerar undersökningspersonerna om det 
allmänna syftet med undersökningen samt följder som kan förekomma genom att delta i 
undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107). En ytterligare viktig faktor att ta hänsyn 
till under informerat samtycker anser Kvale & Brinkmann (2014, s. 107) är att informera 
undersökningspersonerna att de deltar helt frivilligt i undersökningen. Även att 
intervjupersonerna har rätt till att avbryta och avstå från undersökningen när denne vill. 
Vidare menar Kvale & Brinkmann (2014, s. 107) att intervjupersonerna bör informeras om 
konfidentialitet och vilka som kommer att erhålla tillgång till hela- eller delar av intervjun. 
Således bör deltagarna även få information om deras tillgång till analysen av de kvalitativa 
data som genereras. Däremot ifrågasätter Kvale & Brinkmann (2014, s. 107) hur informerat 
samtycke hanteras inom explorativa studier, där forskaren erhåller begränsad information om 
hur intervjuarna kommer att utvecklas.  
 
Konfidentialitet handlar om vad som ska genereras från de data som frambringas utifrån 
undersökningen menar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109). Oftast innebär Konfidentialitet att 
privata data som identifierar deltagarna i undersökningen inte kommer att uppenbaras. Vidare 
menar Kvale & Brinkmann (2014, s. 109) att undersökningspersonerna skall godkänna 
information som kan kännas igen av andra.  
 
Före intervjun påbörjades var jag noga med att informera det allmänna syftet med denna 
uppsats till respektive intervjuperson. Vidare såg jag till att intervjupersonerna erhöll 
information om studiens syfte. Vidare informerades respondenterna om att de hade tillåtelse 
att avbryta samt avstå från undersökningen när de ville. Sålunda säkerställde jag för 
intervjupersonerna att deras deltagande inom denna studie var helt frivillig. Efter 
godkännande från respektive intervjupersonerna frågade jag om tillåtelse att spela in 
intervjun. Jag förklarade även att det endast var jag som erhöll det inspelade materialet samt 
att det enbart skulle användas för att analysera det insamlade datamaterialet. Då transkribering 
uteslöts erbjöd jag mig att skicka den färdiga uppsatsen till respektive intervjuperson för att 
säkerställa att det analyserade materialet stämde överens med respektive respondents svar. 
Den fullständiga uppsatsen skickades sedan till respektive respondent. Således kunde de 
godkänna att informationen var anonym samt att informationen inte kan kännas igen.    
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3.8. Genomförandet av undersökningen 
 
Totalt genomfördes sju intervjuer vilka tog ca 50 minuter att genomföra. Första intervjun tog 
plats på HR-ansvariges kontor, de resterande genomfördes i ett rum som den HR-ansvarige 
hade bokat till mig. En fördel med genomförandet av intervjuerna var att samtliga intervjuer 
genomfördes på en och samma geografiska plats. Följaktligen genomfördes respektive 
intervju ansikte mot ansikte, vilket även kan vara en fördel då denna studie intar en explorativ 
utgångspunkt.  
 
Då jag är ensam författare till denna uppsats var jag även den enda som intervjuade 
deltagarna. Jag ansåg det som en fördel på flera olika sätt, bl.a. att intervju tillfällen kändes 
mer personlig, således ansåg jag att intervju tillfället blev mer avslappnad och mer som ett 
samtal. En ytterligare fördel med att vara ensam intervjuare ansåg jag var att följdfrågor 
underlättas, både för mig som intervjuare att fråga följdfrågor samt för intervju personen att 
besvara dem. Eftersom intervjun intog en personligare och mer avslappnad karaktär 
underlättade processen med följdfrågor, således kändes följdfrågorna naturliga att ställa. 
Vilket jag anser var värdefullt då min studie innehar en explorativ utgångspunkt. Kvale & 
Brinkmann (2014, s. 234) styrker detta då de påpekar att det kan vara intressant vid studier 
med explorativa syften att fånga upp olika intressanta aspekter från respektive intervjuare och 
tolka dem mer på djupet.  
 
Samtliga intervjuer spelades in, före inspelningen tog jag hänsyn till de etiska aspekterna och 
frågade respektive intervjuperson om tillåtelse att få spela in. Jag var även tydlig med att 
materialet enbart skulle vara till hjälp för analysen samt att det endast var jag som fick 
tillgång till det inspelade materialet. Hänsyn togs även till konfidentialiteten då jag som 
intervjuare frågade om tillåtelse att döpa respektive respondent till det bestämda ”namnet”, 
detta ansågs vara viktigt för att intervjupersonerna skulle förbli anonyma.  
 
Före genomförandet av intervjuerna säkerställde jag vilken tolkningsmetod jag skulle utgå 
ifrån. Som jag redogör under avsnittet forskningsansats utgår tolkningsprocessen i denna 
uppsats från en abduktiv ansats. Kvale & Brinkmann (2014, s. 230) anser att man bör 
förbereda sig för hur intervjuerna skall analyseras före genomförandet av intervjuerna. De 
menar att analysprocessen kan vara inbyggd i själva intervjusituationen, således underlättas 
den slutliga analysen av intervjuerna. Intervjuguiden är utformat utifrån olika teman, där 
avsikten var att även kunna analysera det insamlade datamaterialet genom tematisk analys 
(Bryman & Bell, 2011, s. 572). I nästa avsnitt kommer jag att redogöra för den valda 
analysmetoden av datamaterialet.   
 

3.9. Analys av data 
 
En svårighet med kvalitativ forskning är att det insamlade datamaterialet kan snabbt bli 
väldigt omfångsrik anser Beyman & Bell (2011 s. 571). Vidare menar de att man, genom att 
lära sig de olika tekniker som finns inom analys av kvalitativ data, kan underlätta 
analysprocessen. Tematisk analys anses vara en av de vanligaste analys- metoderna menar 
(Bryman & Bell, 2011, s. 571). Bryman & Bell (2008, s. 551) anser att de kännetecken som 
används vid identifikationer av teman är som regel tydliga. Vidare påpekar de att man kan 
tänka sig att utgå ifrån hur ofta ord, händelser och fraser uppträder under ett tema. Således 
ökar sannolikheten för att ett tema identifieras när den företeelse som står för temat 
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förekommer ofta. Sålunda söker man efter repetition för att kunna identifiera olika teman 
(Bryman & Bell, 2008, s. 551).  
 
Efter genomförandet av intervjuerna antecknade jag de företeelser som upprepades genom att 
lyssna på det inspelade materialet. Jag lyssnade på den inspelade materia ett par gånger för att 
säkerställa att jag antecknat den information som är relevant för denna undersökning. 
Eftersom jag i denna uppsats valde att inte transkribera var det särskilt viktigt att anteckna 
viktiga företeelser och upprepningar som ansågs vara vital för studiens syfte. Efter att 
anteckningarna genomförts påbörjade tematiseringen och analysen.    
 

3.10. Reliabilitet och Validitet  
 
Reliabilitet och validitet visar en studies kvalitet, i vilken utsträckning ett resultat är möjlig att 
repetera. Kvantitativa studier anses inneha en koppling till reliabilitet, vilket kan ha en grund i 
att kvantitativa studier söker stabilitet i resultatet. (Bryman & Bell, 2011, s. 41) Validiteten 
avser om man identifierar, observerar eller mäter det som man har för avsikt att mäta. I vilken 
utsträckning ett forskningsresultat är generaliserbara handlar om dess externa validitet. Inom 
kvalitativ forskning anses validiteten vara svår att nå. En grund för detta kan ligga i att 
kvalitativa studier oftast karaktäriseras av fall och mindre urval. (Bryman & Bell, 2011, s. 
395) Fallstudier handlar om att man undersöker ett fall, hur man genom ett enda fall kan finna 
representativ data som kan vara generaliserbar har ifrågasatts. Den externa validiteten inom 
fallstudier ingår således inom många diskussioner. Ett vanligt argument ses vara att man 
genom fallstudier vill uppnå en djupare förståelse och det unika i ett fall snarare än dess 
generaliserbarhet. (Bryman & Bell, 20022, s. 61) Mer om studiens reliabilitet och validitet 
diskuteras under avsnittet metoddiskussion.  
 

3.11. Metoddiskussion  
 
Resultatets generaliserbarhet kan ha påverkats av att eftallsstudien genomförts i ett stort 
företag som befinner sig i en mindre ort. Då fallföretaget befinner sig i en mindre stad kan det 
vara problematiskt att applicera resultatet till en annan stad t. Ex en storstad. Företaget är en 
av länets största arbetsgivare, således kan det vara svårt att se hur resultatet kan appliceras i 
mindre företag. Mer om generaliserbarheten kommer jag att diskutera under validitet längre 
fram i denna del. Yin (2006, s. 22-24) beskriver fem skäl där en enfallstudie anses vara 
lämplig att använda sig av. Ett av dem är det ”representativa” eller ”typiska” fallet. Vilket 
jag har valt att använda mig av som argument för val av metod i denna uppsats. Vidare menar 
Yin (2006, s. 22-25) att enfalsstudie kan representera en viss stadsdel eller 
tillverkningsföretag som man anser är typisk för många andra tillverkningsföretag inom 
samma industri. Där av kan enfallsstudien representera det typiska och generera information 
och lärdom för individer eller institutioner. Det existerar ett flertal stora företag som är 
komplexa och verkar inom en omvärld som präglas av konstant förnyelser. Många sådana 
företag går att finna i mindre städer. Således är min avsikt att kunna tillföra information om 
vad som motiverar anställda till att stanna kvar i ett företag där fokus är på större företag inom 
mindre orter. Följaktligen anses studien innefattar en viss grad av generaliserbarhet.  
 
Kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod kan generera svårigheter. Det krävs att 
forskaren tar hänsyn till ett flertal faktorer under utformningen av intervjufrågor, 
genomförandet och behandlingen av det insamlade materialet. Yin (2006, s. 81-82) redogör 
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grundläggande faktorer som forskaren bör uppmärksamma och ta hänsyn till före 
genomförandet av intervjuer inom en fallstudie. Vidare menar han att fallstudier ställer krav 
på att forskaren skall kunna isolera bort egna åsikter och uppfattningar till det som genereras 
utifrån insamlade materialet. Att kunna explorera den oväntade informationen som kan visa 
sig samt vara flexibel och anpassa sig till nya situationer anses också vara vital (Yin, 2006, s. 
81-82). Med detta i åtanke har jag försökt att utforma intervju frågor som kan möjliggöra ett 
explorativt tillvägagångssätt för undersökningen. Således har jag tagit hjälp av ett flertal 
personer som har läst igenom intervjufrågorna och bidragit med deras åsikter om de 
utformade frågorna.    
 
Jag har även varit noga med att uppmärksamma andra faktorer än kompetensutveckling som 
kan påverka anställda till att stanna kvar i företaget. Vidare har jag varit opartisk och försökt 
betrakta svaren från ett så neutral perspektiv som möjligt. Detta för att undvika förutfattade 
meningar och egna åsikter. Svårigheter har uppkommit då jag skriver denna uppsats själv, då 
det är svårt att få andra åsikter och syn på det insamlade materialet.  
Det kan förekomma vissa hinder med att intervjua personer ansikte mot ansikte. Dels att 
respondenten kan känna press för att besvara frågan så korrekt som möjligt eller undanhåller 
viktig information som kan anses vara privat. Jag valde att spela in samtliga intervjuer. Till att 
börja med frågade jag respondenten om tillåtelse för att spela in intervjun före intervjun 
påbörjades. Jag var tydlig med att redogöra för respondenten att det inspelade materialet 
enbart skulle bidra med hjälp för att analysera svaren. Att spela in intervjuer kan medföra 
både positiva och negativa konsekvenser menar Bryman & Bell (2011, s. 482). Det positiva är 
att intervjuaren kan koncentrera sig endast på intervju personen och hur denne besvarar 
frågan. Även att uppmärksamheten hos respondenten inte blir störd genom att intervjuaren för 
anteckningar. Negativa effekter kan vara att respondenten kan känna sig osäker eller känna 
oro över att det som sägs spelas in (Bryman & Bell, 2011, s. 482). Analysen av intervjuerna 
underlättas genom att transkribera, då materialet existerar i skriftlig form kan forskaren enkelt 
bearbeta materialet och söka reda på information. Ett problem med att transkribera inspelade 
intervjuer är att det är mycket tidskrävande (Bryman & Bell, 2011, s. 483). Jag valde att inte 
transkribera det inspelade intervjuerna av den just denna anledning. Vidare var respektive 
intervju ca 50 minuter lång, då jag genomförde sju intervjuer hade det krävt väldigt mycket 
tid för att transkribera. Trots att jag valde bort transkriberingen anser jag att relevant 
information har kunnat identifiera samt inkludera i det empiriska materialet. Eftersom jag 
noga lyssnade och antecknade de information som ansågs vara relevant för denna studie.     
 
Validiteten i informationen från en studie indikerar på dess generaliserbarhet, det vill säja om 
undersökningen mäter det som avses ska mätas (Kvale & Brinkman, 2011, s. 296). I vilken 
utsträckning den externa validiteten eller generaliserbarheten är inom fallstudier har ifrågasatt 
(Bryman & Bell, 2011, s. 42). Hur ett enda fall kan generera ett resultat som kan generaliseras 
till andra fall. (Bryman & Bell, 2011, s. 60) Som jag tidigare nämnt är svaret att det inte är 
möjligt (Yin, 2006, s. 28). För att kunna generalisera måste multipla fall genomföras och 
betraktas. Intern validitet är intressant då en undersökning avses vara förklarande eller kausal. 
Det Yin (2006, s. 57) menar med kausala förhållanden är då en forskare försöker se vad som 
orsakar ett visst utfall. I detta fall blir det viktigt för forskaren att vara uppmärksam på att 
andra faktorer, än det som är tänk från början, kan förorsaka ett visst utfall. Om forskaren 
således felaktigt drar slutsatser om vad som orsakar ett utfall blir den interna validiteten 
osäker. (Yin, 2006, s. 57) extern validiteten innebär om ett resultat är möjlig att generaliseras 
utöver den aktuella fallstudien. Detta anses som ett hinder för fallstudier. Det är inte heller 
rättvist att jämföra en fallstudie med en surveyundersökning då man diskuterar extern 
validitet påpekar Yin (2006, s. 57). Där av är det viktigt att ha i åtanken att survey studier 
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grundas på statistiska undersökningar och fallstudier bygger på analytiska generaliseringar. 
(Yin, 2006, s. 57-58)  
 
Intervjuerna avgör en viktig faktor för validiteten i denna uppsats. Således har intervjuerna 
konstruerats noggrant och kontrollerats ett antal gånger. Formuleringen av intervjufrågorna 
har granskats av ett flertal personer, då jag ensam skriver denna uppsats ansåg detta vara 
viktigt för att undvika ledande frågor. Samtliga intervjufrågor grundades i teorier.  
 
Reliabiliteten avser studiens tillförlitlighet och konsistensen. Oftast avgör reliabiliteten i 
vilken utsträckning det är möjligt att reproducera ett resultat vid andra tidpunkter och av andra 
forskare.  Orsaken till detta är att intervjupersonernas svar varierar vid olika tidpunkter samt 
för olika forskare. (Kvale & Brinkman, 2011, s. 295) Reliabilitetens syfte är att undvika 
skevhet och fel som kan uppkomma under en undersökning. Grundregeln är att en annan 
forskare ska kunna upprepa en tidigare studie. För att möjliggöra detta är det viktigt att, så 
tydligt som möjligt, dokumentera tillvägagångssätten. (Yin, 2006, s. 59) Reliabiliteten i denna 
uppsats anses vara begränsad, dels för att jag är ensam i tolkningsprocessen, vilket begränsar 
att olika perspektiv på svaren kan jämföras. Med detta i åtanke har jag försökt att undvika 
övertolkning i det största möjliga mån.  
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4. Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för den centrala litteraturen som ligger till grund för 
studien. Kapitlet inleds med att redogöra för begreppet kompetensutveckling samt dess 
funktion. Vidare presenteras teorier som behandlar anställdas inre och yttre motivation, som 
följs av en teori som behandlar organisationskulturens olika dimensioner. Avslutningsvis 
sammanställs en sammanfattande teoretisk referensram för att tydliggöra hur de valda 
teorierna används för att besvara studiens syfte.    
 

4.1. Kompetensutveckling och dess syfte 
 
Begreppet kompetensutveckling rymmer ett flertal olika meningar, vilka kan variera beroende 
på vem man frågar. Därför bör en uppfattning om vad kompetensutveckling och dess syfte 
erhållas för att kunna besvara syftet med denna studie. Genom att undersöka vilken betydelse 
kompetensutveckling har, antas en ökad förståelse för vilken betydelse kompetensutveckling 
har för anställdas motivation kunna iakttas.   
 
De Vos et al. (2015, s. 2545) definierar kompetens som;  
 
”en underliggande egenskap hos en individ som är kausalt relaterat till effektiv, 
målrelaterade och/eller överlägsen prestanda på ett jobb eller i en situation”. (De Vos et al., 
2015, s. 2545)  
 
Kompetensutveckling handlar om att utvidga och/eller bredda individens förståelse av 
uppgifter (Martinsson 2008, s. 63). Vidare betonar Martinsson (2008, s. 63-64) att 
kompetensutveckling organiseras så att individen utmanas för att öka den befintliga 
förståelsen genom lärande. Följaktligen ökar förmågan hos individen att vidta åtgärder för att 
engagera sig i uppgifter på ett mer kvalificerat sätt.  
  
Kuijpers (2003 refererat i: De Vos, 2015, s. 2545) beskriver tre typer av kompetens på 
arbetsplatsen som anses vara viktiga. Det första är ”funktionell kompetens” vilket avser 
kunskaper och färdigheter som krävs för att den anställda ska kunna utföra arbetet på ett 
framgångsrikt sätt. Kunskaperna och färdigheterna varierar beroende på den anställdas 
arbetsuppgifter, vilken typ av företag och vilken roll individen innehar inom företaget. De 
Vos et al. (2015, s. 2446) tydliggör att kompetens som är särskilt relaterat till en viss 
yrkesgrupp samt vissa arbetsuppgifter anställda utför i organisationen, i relation till dennes 
position, är det som funktionell kompetens avser.  
 
”lärande kompetens” är den andra typen av kompetens, detta hänvisar till anställdas 
individuella egenskaper som möjliggör att ny funktionell kompetens kan utvecklas (De vos et 
al, 2015, s. 2454-2456). Lärande kompetens ökar i betydelse i samband med den växande 
kunskapsekonomin och det ökade komplexiteten. Således värdesätter många organisationer 
och branscher denna typ av kompetens. Inom den komplexa omvärlden är det viktigt att 
anställda kan kontinuerligt utvecklas. En viktig faktor inom lärande kompetens avser i vilken 
omfattning en anställd är villig att utvecklas och ta eget ansvar, oberoende av 
arbetsuppgifterna eller vilken roll denne innehar.  
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Den sista typen av kompetens som De vos et al. (2015, s. 2454-2456) redogör för är ”karriär 
kompetens”, denna typ av kompetens hänvisar till hur en anställd, genom att erhålla inblick i 
deras egna möjligheter och motiv kan skapa en karriär identitet. Genom att utnyttja dessa 
faktorer kan således individen styra sin karriär. 

 

4.2. Individuell kompetens  
 
De tre perspektiven som denna teori behandlar anses vara värdefulla verktyg för att besvara 
studiens syfte samt dess frågeställning. Eftersom kompetensutveckling är en avgränsning 
uppsatsen har intagit för att identifiera kunskapsarbetarnas motivation anses denna teori bidra 
med faktorer som bör uppmärksammas för att undersöka i vilken utsträckning 
kunskapsarbetarnas kompetens används i det dagliga arbetet.  
 
Torbjörn Önnevik & Lindmark (2011, s. 198-199) delar upp kompetens i tre perspektiv, vilka 
tillsammans utgör en grund för kompetens, dessa är; 
 
1. Kunskap 
2. Vilja 
3. Tillfälle 
 
När de tre perspektiv som ovan nämns uppträder skapas kompetens, och grunden för att skapa 
kompetens är kunskap menar Önnevik & Lindmark (2011, s. 198). Att inneha ”kunskap” är 
det första kriteriet, då kunskaps krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. ”Viljan” att 
använda sin kunskap grundar sig i medarbetarnas motivation påpekar Önnevik & Lindmark 
(2011, s. 198-199). Är medarbetarna motiverade vill de också använda sig av sin kunskap. 
”Tillfällen” avser att kunskapen ska vara relevant att använda sig av på arbetsplatsen 
(Önnevik & Lindmark, 2011, s. 198-199). Kompetens skapas om det finns kunskap samt en 
vilja och tillfälle att använda denna kunskap. Således måste personen i frågan besitta kunskap 
inom det ämnesområde kompetensen avser för att vara kompetent. 

 

4.3. Belöning 
 
Belöningar kan förekomma i olika former och storlekar, t. Ex från gratis kaffe till att visa 
uppskattning och förmåner (Önnevik & Lindmark, 2011, s. 256-257). Vad som utgör en 
belöning skapas således genom relationen mellan organisationen och individen som mottar 
belöningen.  
 
I denna uppsats har jag valt att fokusera mig till det som Önnevik & Lindmark (2011, s. 161) 
definierar som ”psykologiska belöningar” vilket går under ”psykosociala belöningar”. 
 
När någon visar uppskattning för det man gör eller känslan av att lyckas med något är också 
en form av belöning. Detta kan vara att få erkännande för det jobb man utför eller 
återkoppling på det man gör under arbetets gång. Således är det viktigt att organisationer även 
tar hänsyn till dessa behov (Önnevik & Lindmark, 2011, s. 161). ”Psykosocial belöning” kan 
delas upp i två delar; ”Psykologiska” och ”Sociologiska” belöningar (Önnevik & Lindmark, 
2011, s. 161). ”Psykologiska” belöningar handlar om individens självförtroende och 
självinsikt, vilket individen skapar själv (Önnevik & Lindmark, 2011, s. 161). Genom att 
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lyckas med sina prestationer alstras en bra självförtroende hos individen, där av vågar 
individen ta för sig och prova nya saker (Önnevik & Lindmark, 2011, s. 161). Detta resulterar 
i att individen utvecklas och lär sig. Att känna sig själv och acceptera den man är, till exempel 
veta hur man agerar vid stressamma situationer och vid förändring handlar om att inneha en 
god självinsikt menar Önnevik & Lindmark (2011, s. 161). Följaktligen ska organisationer 
framförallt bygga upp självförtroendet och självkänslan hos medarbetaren genom 
belöningssystem. 
 
Gieter & Hofmans (2015) identifierar tre belöningssystem; materiella, finansiella och 
psykologiska belöningar. Där de behandlar vilken relation dessa belöningssystem har till 
anställdas motivation och organisationens omsättning av anställda. För organisationer är det 
viktigt att identifiera anställdas individuella behov vid belöning menar Gieter & Hofmans 
(2015). Ytterligare menar de att organisationens omsättning av anställda kan inneha en 
koppling till belöningssystemet och dess påverkan på anställda (Gieter & Hoffman, 2015, s. 
200-201). Resultaten i deras studie syftar på att anställdas motivation och deras avsikter till att 
lämna en organisation är individuellt. Däremot visade det sig att hälften av respondenternas 
intentioner till att lämna organisationen påverkades av tillfredställelsen de fick genom de 
psykologiska belöningarna. Sålunda har psykologiska belöningar en positiv effekt på att 
anställda vill stanna kvar i en organisation (Gieter & Hoffman, 2015, s. 210-211). Vidare är 
det viktigt att ta hänsyn till att individer blir motiverade och tillfredsställda genom olika 
belöningssystem. Därför anses det vara olämpligt att förmoda att all belöning skapar samma 
attityd och beteenden hos samtliga anställda (Gieter & Hoffman, 2015, s. 214).  
Belöning anses inneha en viktig koppling till anställdas intentioner till att stanna inom ett 
företag. Studiens syfte är att identifiera faktorer som kan motivera kunskapsarbetarna till att 
stanna kvar inom ett företag, där frågeställningen avgränsas till att undersöka vilken betydelse 
kompetensutveckling har för anställdas motivation. Denna teori förklarar att motivation kan 
uppfattas olika samt att motivation kan ske i olika former. För att söka reda på vad som 
motiverar kunskapsarbetarna är det således viktigt att vara uppmärksam för att identifiera vad 
som anses vara belöning. Vilket denna teori ger en grund för.  

 

4.4. Arbetstillfredsställelse som motivation 
 
Denna teori som jag i detta avsnitt kommer att presentera ämnar förklara hur anställda kan bli 
motiverad på olika sätt, där inre och yttre motivationsfaktorer behandlas. Vidare förklaras 
även sambandet som råder mellan anställdas motivation och arbetstillfredsställelse. Syftet 
med denna studie är att söka reda på vilka motivationsfaktorer som kan påverka 
kunskapsarbetarnas intentioner till att stanna inom företaget positivt. Således anses det vara 
väsentligt att undersöka betydelsen av inre och yttre motivationsfaktorer i relation till 
kunskapsarbetarnas arbetstillfredsställelse och motivation.   
 
Herzbergs teori om motivation- och hygien faktorer anser Amabile (1993, s. 187) är en av de 
mest inflytelserika motivationsteorierna som behandlar anställdas arbetstillfredsställelse och 
motivation. Denna teori kommer jag att behandla senare i detta kapitel under Herzbergs 
tvåfaktorsteori. En ytterligare teori som lyfter fram anställdas arbetstillfredsställelse och 
motivation menar Amabile (1993, s. 186) är Hackman & Oldhams (1976) modell av 
arbetstillfredsställelse. De anser att ett jobb kan utformas för att öka de anställdas motivation 
och arbetstillfredsställelse. Vidare redogörs fyra olika faktorer som bör höjas för att nå 
effekten av arbetstillfredsställelse samt motivation hos anställda; öka färdigheterna som 
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jobbet kräver hos de anställda, vilka jobbet ställer krav på. Jobbet och arbetsuppgifterna ska 
uppfattas som meningsfullt för de anställda. Vidare ska anställda känna en frihet över att 
utforma sitt eget arbete. Den sista faktorn utgörs av att de anställda ska få kontinuerligt 
erkännande för jobbet de utför.      
 
Det föreligger kausala förhållanden mellan arbetstillfredsställelse och motivation. Det är svårt 
att besvara relationen mellan arbetstillfredsställelse och arbetsprestanda med ett ”ja” eller 
”nej” menar Lawler (1970, s. 225). Han anser att tillfredställelse kan vara ett tecken på om en 
anställd är motiverad till att komma till jobbet eller inte, således föreligger det en koppling 
mellan tillfredställelse och motivation. Anställda blir motiverad att gå till arbetsplatsen om 
jobbet ”attraherar” den anställda att vara närvarande (Lawler, 1970, s. 225). De som känner 
sig tillfredsställda och motiverade att gå till jobbet menar Lawler (1970) är de som känner att 
jobbet tillfredsställer deras behov. Således förekommer ökad frånvaro genom att anställa 
känner sig otillfredsställda på arbetsplatsen. Vidare manar Lawler (1970) att organisationer 
bör upprätthålla en hög nivå på tillfredställelse hos de anställda. Särskilt viktigt blir detta då 
det föreligger en koppling mellan tillfredställelse och omsättning på personal. Följaktligen 
påpekar Lawler (1970, s 227) att anställda med hög arbetstillfredsställelse oftast tenderar till 
att stanna kvar i ett företag än de anställda som är otillfredsställda med sitt jobb. Företag kan 
vinna ekonomiska fördelar genom att upprätthålla en hög nivå på arbetstillfredsställelsen, då 
det kan vara väldigt kostsamt för företag att ha hög omsättning av anställda Lawler (1970, s 
227). 
 
Amabile (1993, s. 185) anser även att motivation och arbetstillfredsställelse har en koppling 
till i vilken utsträckning anställda vill vara närvara på arbetsplatsen. Således tenderar de 
anställda som är motiverade och tillfredsställda till att utföra ett bra jobb samt vara närvarande 
på arbetsplatsen i högre grad än de som inte är motiverade. Följaktligen menar även Amabile 
(1993, s. 185) att det är av stor betydelse för ledare att se över anställda motivation samt 
arbetstillfredsställelse.    
 
Amabile (1993, s. 186) redogör för individers motivation inom arbetsplatsen, vilka kan delas 
in i två kategorier; inre- och yttre motivation. Inre motivation utgör individens inre 
värderingar. Yttre motivation är förväntan den anställda har för utfallet av det utförda jobbet, 
vilket kan bestå av belöning (Amabile, 1993, s. 188). Vidare anser hon att man kan höja 
anställdas arbetstillfredsställelse samt motivation genom att kombinera både inre och yttre 
motivationsfaktorer i belöningssystemet. Amabile (1993, s. 188) definierar inre och yttre 
motivation på följande sätt;  
 
”Individers inre motivation sker när de söker nöje, intresse, tillfredställelse av nyfikenhet, 
självuttryck eller personlig utmaning i arbetet.” (Amabile, 1993, s. 188) 
 
”Individers yttre motivation sker när de engagerar sig i arbetet för att erhålla det mål som är 
en del av själva jobbet.” (Amabile, 1993, s. 188) 
 
Individens uppfattning om i vilken utsträckning arbetsuppgifterna upplevs som intressanta, 
samt relationen denne har till sina arbetsuppgifter är individens inre motivation (Amabile, 
1993, s. 188). Motivationen höjs när individen uppfattar sina arbetsuppgifter som intressanta, 
vilket i sin tur ökar viljan och intresset för att utföra arbetet självständigt (Amabile, 1993, s. 
188). Yttre motivation refererar Amabile (1993, s. 188) till erkännande och belöning individen 
mottar för det utförda arbetet. Vidare anser Amabile (1993, s. 188) att yttre motivation kan 
inneha en tendens till att inta en kontrollerande funktion, där externa aktörer intar denna 
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kontroll. Motivationsfaktorer inom yttre motivation kan till exempel vara belöning i någon 
form, eller tidsfrister, det senare nämnda belöningen kan således kopplas till det som Amabile 
(1993, s. 188) anser kan inneha en kontrollerande funktion på aktören. Individen ser 
motivationsfaktorerna som ”regler” de bör förhålla sig till. Tillfredställelsen sker då individen 
lyckats förhålla sig till dessa regler. Följaktligen ökar motivationen samt tillfredställningen 
hos individen, vilket Amabile (1993, s. 188) refererar till som en belöning i detta 
sammanhang. 
 
Cho & Perry (2015, s. 384) påpekar att många forskare antyder att inre motivation har en 
större effektivitet än yttre motivation. Deci & Ryan (2004 refererat i: Cho & Perry, 2015, s. 
384) anser att grunden till motivation bygger på tre psykologiska behov; självständighet, 
samhörighet och kompetens. Vidare anser de att inre motivation är då medarbetarna är 
motiverade utan något behov av yttre- erkännande eller belöningar. Således anses inre 
motivation inneha en starkare påverkan på medarbetarnas attityd och prestanda. I nästa avsnitt 
kommer jag att tydligare redogöra för psykologiska belöningar, vilket denna uppsats använder 
sig av som en teori för att förstå och förklara frågeställningen.  
 

4.5. Herzbergs tvåfaktorsteori 
 
Herezbergs tvåfaktorteori redogör för både inre och yttre motivationsfaktorer, båda dessa 
faktorer anses vara viktiga för att anställda ska känna sig motiverade. Vidare belyser teorin 
vikten av att arbetsgivaren ska tillfredsställda både yttre och inre motivation hos anställdas. 
Det föll som en självklarhet att denna teori är relevant att använda sig av för att besvara 
studiens frågeställning i denna uppsats. Särskilt relevant är denna teori då min uppsats även 
undersöker det strategiska perspektivet.  
 
1959 publicerade Herzberg och hans kolleger ”The motivation to work” där de presenterade 
två faktorer som påverkar arbetsmotivationen, Hygienfaktorer och motivationsfaktorer. De 
två faktorerna väckte stor uppmärksamhet på flera områden inom organisationsforskningen. 
En viktig faktor de upptäckte var att det saknades ett samband mellan finansiell belöning och 
motivation (Bassett-Jones & Lloyd, 2005, s. 932). Herzberg menade att tillfredställelse 
grundas på personlig utveckling, ansvar och erkännande för prestation (Bassett-Jones & 
Lloyd, 2005, s. 934). Motivationsfaktorer som driver en anställd på arbetsplatsen anses vara 
ansvar, frihet, och framsteg inom arbetet de utför. Vilket handlar om att ge den anställda 
friheten att ta ansvar och leda sina arbetsuppgifter självständigt. När individen lyckas med sin 
uppgift får han/hon ett ökat självförtroende (Halepota, 2005, s. 16). En viktig faktor som 
påverkar anställdas motivation anses vara möjligheter för personlig utveckling och personliga 
mål. När anställda når sina mål ökar motivationen genom en känsla av att denne har lyckats, 
vidare ökar även självförtroendet (Halepota, 2005, s. 17). Viktigt är även erkännandet för det 
utförda arbetet från organisationen. Utan någon typ av belöning eller erkännande kan ett ökat 
ansvar hos en anställd resultera i att motivationen påverkas negativt (Halepota, 2005, s. 17).  
 
Herzberg delar in behoven som bör uppfyllas hos individen i yttre och inre faktorer, yttre 
faktorer är hygienfaktorer och inre faktorer är motivationsfaktorer (Lindmark & Önnevik, 
2011, s. 34). Motivationsfaktorerna har ett direkt förhållande till det som individen gör eller 
arbetsuppgifterna på jobbet (Ahl, 2005, s. 44). Vidare kopplas hygienfaktorerna till 
förhållandena runt om individen, vilket kan vara miljön kring arbetet denne utför eller 
organisationen. Herzbergs tvåfaktorteori menar att människan har två helt skilda behov som 
är oberoende av varandra. Således kritiseras arbetsgivare för att endast engagera sig i att 
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uppfylla hygienfaktorer. Vilket leder till att individen blir tillfredsställd för tillfället (Ahl, 
2005, s. 44). Hygienfaktorerna måste konstant ”fyllas på” i takt med att individens behov 
växer (Ahl, 2005, s. 44-45). Följaktligen kommer arbetsgivarna att behöva öka de finansiella 
belöningarna i takt med de växande behoven hos individen. Således kan detta ses som ett 
problem av att endast fokusera på hygienfaktorer.  
 
Motivationsfaktorer handlar om individens behov av att utvecklas och klara av uppgifter som 
anses vara viktiga för individen (Ahl, 2005, s. 44-45). Medarbetarna strävar efter att lyckas nå 
upp till sina mål självständigt genom bl.a. kunskap och färdigheter, vilket utgör en värdefull 
resurs. Arbetsgivarnas utmaning blir således att identifiera och ge möjligheter till sina 
anställda att utvecklas och förnya sina kunskaper (Ahl, 2005, s. 44-45). Följaktligen kan 
arbetsgivaren uppfylla individens behov av att utvecklas. Således ska arbetsgivarna tillgodose 
att uppfylla både hygien- och motivationsfaktorer för att uppnå arbetstillfredsställelse hos sina 
anställda.  

 

4.6. Organisationskultur 
 
Min avsikt är att utgå ifrån ett explorativt förhållningssätt för att besvara frågeställningen i 
denna uppsats. Att förstå hur företaget värderar motivation och utveckling av 
kunskapsarbetarnas kunskap anses utgöra en central grund för att besvara studiens 
frågeställning. Genom att erhålla kunskap om organisationskulturen kan en djupare förståelse 
för hur just fallföretaget arbetar med att motivera sina anställda och utveckla dess kunskap 
kunna utvinnas. Därför valdes denna teori som behandlar organisationskultur, där 
organisationskulturen delas i tre olika dimensioner.      
 
Organisationskultur innefattar hur individer i en organisation känner, tänker, värderar och hur 
de styrs av normer och idéer (Alvesson, 2002, s. 1). Grundläggande antaganden inom en 
organisation kan reflektera i hur de anställda löser problem och hur de utför arbetet menar 
Alvesson (2002, s. 1). För anställda inom organisationen kan deras tillvägagångssätt vara en 
självklarhet, för andra utomstående kan det således uppfattas som ologiskt (Lindmark & 
Önnevin, 2011, s. 269). I vilken utsträckning en organisation arbetar med lärande och 
utveckling kan även speglas i organisationskulturen menar Lindmark & Önnevik (2011, s. 
267).  
 
Schein (2011, s. 365) betonar vikten av att förbereda sig inför framtida förändringar, han 
menar att organisationer verkar inom komplexa miljöer av ständiga förändringar. Således bör 
även organisationskulturen anpassa sig efter den komplexa omvärlden de står inför. 
Framväxandet av kunskapsbaserade organisationer, globaliseringen och 
informationssamhället utgör viktiga faktorer i den rådande komplexiteten som organisationer 
idag verkar inom menar Schein (2011, s. 365). Vilket resulterar i att både organisationer och 
dess anställda måste inta en roll som ”eviga elever” för att konstant förnya sin kunskap i takt 
med ständiga förändringar de utsätts för. (Schein, 2010, s. 365  
 
Schein (2011, s. 23) anser att man kan analysera kultur på olika nivåer, där nivåer refererar till 
vilken utsträckning utomstående kan betrakta den rådande organisationskulturen. Vidare delar 
Schein (2011, s. 23) in dessa nivåer i tre delar, vilka jag nu kommer att presentera. Jag har 
valt att skriva namnet på respektive nivå som Schein (2011, s. 23) redogör för i kursiv stil. 
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1. Artefakt menar Schein (2011, s. 23) är det synliga som en utomstående individ kan se, höra 
och känna när denna betraktar en ny grupp som innehar en okänd kultur för henne/honom. De 
som är möjligt att åskåda menar Schein (2011, s. 23) är den fysiska omvärlden inom 
organisationen, språket, teknologin och produkter som hör till organisationen. Myter och 
berättelsen som man har hört om organisationen ryms även under artefakt. Schein (2011, s. 
24) använder uttrycket ”gruppers klimat” till att förklara underliggande antaganden individer 
inom en organisation innehar. Under denna nivå ingår även beteenden och rutiner som 
individer förfogar över inom en organisation. Den viktigaste faktorn inom denna nivå av 
organisationskulturen innefattar att artefakt inom en organisationskultur kan observeras lätt, 
men det kan dock vara svårt att tolka (Schein, 2011, s. 24). Schein (2011, s. 24) påpekar även 
vikten av att inte enbart bedöma en organisation utifrån nivån artefakt. Eftersom individer 
besitter oftast förutfattade meningar som kan påverka dennes uppfattning om organisationen, 
vilket kan resultera i att individen får en falsk bild av organisationen. Följaktligen menar 
Schein (2011, s. 24) att individens uppfattning om organisationen blir tydligare ju längre tid 
denne spenderar inom organisationen. Om man således vill få en klar bild av enorganisation 
snabbare anser Schein (2011, s. 24) att man bör prata med aktörer som verkar inom 
organisationen. På så vis kan man erhålla information om värderingar, normer och regler som 
råder inom organisationen.  
 
2. Förespråkade övertygelser och värderingar avser ursprungliga värderingar och 
övertygelser som påverkar organisationskulturen. Schein (2011, s. 25) menar att de 
ursprungliga värderingarna kan påverka medarbetarna genom organisationens ledare. De 
övertygelser och värderingar som Schein (2011, s. 25) påpekar hör till hur man bör lösa ett 
problem, vilka tillvägagångssätt som anses vara korrekta eller felaktiga att använda sig av. 
Anställda i en organisation lär sig således hur man angriper problem på ett sätt som 
organisationen i frågan anses som korrekt. Följaktligen blir de ursprungliga beteenden och 
värderingar något som medarbetarna tar efter. Vidare redogör Schein (2011, s. 26) för ”social 
validitet”, vilket innebär att beteenden och värderingar endast accepteras om de sociala 
aktörerna bekräftar de som valida. Medlemmarna i organisationen kan således uppmuntra 
vissa beteenden och värderingar, vilka sedan accepteras av majoriteten av gruppen (Schein, 
2011, s. 26). De individer som inte accepterar de värderingar och beteenden som anses som 
självklara inom organisationen riskerar således att bli utstötta. Sålunda kommer nya 
medlemmar att bli upplärda utifrån organisationens rådande värderingar och normer (Schein, 
2011, s. 26). Schein (2011, s. 26) påpekar att man inte kan förstå en organisations 
grundläggande antaganden genom att enbart förstå dess övertygelser och värderingar. 
Eftersom en organisation kan inneha grundläggande värderingar som inte speglas i deras 
beteende. Ett exempel som Schein (2011, s. 27) redogör är när organisationer uppmuntrar 
grupparbete, men samtidigt belönar individuella prestationer. Där av anses det inte vara 
lämpligt att enbart bedöma en organisationskultur utifrån denna nivå. Schein (2011, s. 26) 
menar att man måste se helheten inom en organisations grundläggande värderingar och 
antaganden.  
 
3. Grundläggande antaganden som är grundläggande avser enligt Schein (2011, s. 27) den 
tredje nivån. Grundläggande antaganden definieras som det självklara. Schein (2011, s. 28) 
menar att när en lösning har använts upprepade gånger anses denna lösning som en 
självklarhet för att lösa en viss typ av problem inom organisationen. Lösningarna ses inte som 
dominerande i detta fall, utan som beteenden vilka har accepterats och antagits av 
medlemmarna inom organisationen. Att ändra grundläggande antaganden är inte lätt, det är 
sannolikt att motstånd från gruppmedlemmarna kan förekomma under försök at ändra dessa 
(Schein, 2011, s. 29). Kultur ger organisationsmedlemmar en del av sin identitet inom denna 
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nivå. Genom att de kan känna samhörighet, men också en gemenskap genom de 
grundläggande antaganden, vilka organisationsmedlemmarna har gemensamt (Schein, 2011, 
s. 29). Således kan gruppmedlemmarnas självförtroende stimuleras genom de grundläggande 
antaganden och värderingar som råder inom organisationskulturen menar Schein (2011, s. 
29). 

 

4.7. Sammanfattande teoretisk referensram  
 
Avsikten med den teoretiska referensramen är att förklara hur de valda teorierna har använts 
för att undersöka och svara på studiens syfte. Det ansågs vara väsentligt att förtydliga och 
sammanfatta hur de valda teorierna har tolkats samt hur de har kommit till användning vid 
utformningen av intervju guiden och analysen av det empiriska materialet. Eftersom denna 
uppsats innehar en konstruktivistisk och hermeneutisk synsätt ansågs en sammanfattande 
teoretisk referens ram vara särskilt relevant att verkställa.  
 
Studiens syfte har använts som utgångspunkt för den teoretiska referensramen, således har 
både studiens syfte samt den teoretiska referensramen använts som underlag vid utformningen 
av intervjuguiden. För att så tydligt som möjligt förklara användningen av den teoretiske 
referensramen har jag valt att presentera olika teoretiska huvudbegrepp, vilka kommer att 
utgöras av rubriker. Huvudbegrppen kommer sedan att följas av underbegrepp som kommer 
att presenteras under varje rubrik. Dessa underbegrepp kommer jag att presentera med kursiv 
text.  

 

4.7.1. Kompetens  
 
Studien avgränsar sig till de medarbetare som jag i denna uppsats valt att kalla för 
”kunskapsarbetare” enligt den definition som Islam et al. (2013) redogör för i sin studie.  
För att kunna utför arbetsuppgifterna anses kunskap som genererats från en högre utbildning 
vara central. Eftersom studien har valt att endast undersöka kunskapsarbetare anses kunskap 
som en grundsten för att kunna ta eget ansvar samt arbeta självständigt på arbetsplatsen. 
Vidare tolkar jag att kunskap bör komma till användning för att det ska generera i att 
motivationen höjs hos kunskapsarbetarna. För att söka reda på i vilken utsträckning det 
nuvarande kompetensen hos kunskapsarbetarna kommer till användning har jag utgått ifrån 
två teorier. Det första är utifrån teorin om individuell kompetens som Önnevik & Lindmark, 
(2011, s. 198-199) redogör för. Det andra innefattar det begrepp som De Vos (2015, s. 2545) 
redogör som ”funktionell kompetens”.  
 
Utifrån det strategiska perspektiv är avsikten att erhålla en inblick över hur företaget arbetar 
med att se över kunskapsarbetarnas kunskap inom den strategiska nivån. Utifrån de valda 
teorierna som behandlar kompetens, vilka jag ovan nämnde, är min avsikt att konstruera 
frågor som kan fånga upp kompetensutvecklingens betydelse för respondenterna. För att 
sedan kunna analysera vilken betydelse kompetensutveckling uppfyller samt i vilken 
utsträckning kompetensutveckling bidrar till ökad motivation hos kunskapsarbetarna.      
 
Denna studie utgår ifrån att kunskap inneha en koppling till kunskapsarbetarnas motivation, 
då kunskap anses vara central för utvecklingen samt för att behärska flexibilitet inom arbetet 
de utför. Vidare tolkar jag tolkar jag utifrån Lawlers (1970, s. 225) teori att motivation och 
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arbetstillfredsställelse har en relation till varandra. Arbetstillfredsställelse är således en viktig 
faktor att ta hänsyn till, då Lawler (1970, s. 225) menar att arbetstillfredsställelse har en 
koppling till omsättningen av anställda. Utifrån Lawlers (1970, s. 225) teori vill jag undersöka 
vilken relation kunskap har för kunskapsarbetarnas arbetstillfredsställelse.  

 

4.7.2. Belöning  
 
Psykologiska belöningar (Önnevik & Lindmark, 2011, s. 161) används som grund för att bl.a. 
identifiera hur företaget strategiskt arbetar med att belöna kunskapsarbetarna. Teorin används 
även för att undersöka vilka uppfattningar kunskapsarbetarna har kring belöning. Studien 
utgår ifrån att psykologisk belöning kan bidra till inre motivation hos kunskapsarbetarna. 
Genom att alstra självförtroendet och självinsikten antas kunskapsarbetarna öka motivationen 
till att stanna inom företaget. Vidare tolkas att kunskapsarbetarnas yttre motivation kan 
påverkas genom Psykologiska belöningar (Önnevik & Lindmark, 2011, s. 161), vilket antas 
generera från att kunskapsarbetarna får erkännande för arbetet de utför.  
 
Att uppmärksamma individuella uppfattningar om vad som anses motiverande ansåg vara 
viktigt att ta hänsyn till, eftersom vad som anses vara motiverande kan skilja sig från individ 
till individ. Då belöning kan uppfattas olika mellan kunskapsarbetare var det viktigt att fånga 
upp olika individuella uppfattningar om vad som uppfattas som belöning bland 
kunskapsarbetarna.  

 

4.7.3. Inre och yttre motivation      
  
För att besvara frågeställningen i denna uppsats har studien även utgått ifrån inre- respektive 
yttre motivation (Amabile, 1993, s. 188). Då undersökningen innehar en explorativ karaktär är 
intervjufrågorna omfångsrika. Således ansågs det vara relevant att inkludera de båda 
motivationsfaktorerna. Utifrån teori om inre och yttre motivation som, Amabile (1993, s. 188) 
redogör för, är avsikten att identifiera faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse och 
motivation hos kunskapsarbetarna. Avsikten är att undersöka de underliggande faktorerna 
som kan kopplas till inre respektive yttre motivation genom kunskapsarbetarnas tankar kring 
vad som anses motiverande.  
 
 
Herzbergs tvåfaktorsteori behandlar anställdas inre och yttre motivation genom 
motivationsfaktorer respektive hygienfaktorer (Ahl, 2005, s. 44-45). Utifrån denna teori 
kunde en grund skapas för vad respektive motivationsfaktor innebär för kunskapsarbetarna. 
Således utformades frågorna som behandlar kunskapsarbetarnas motivation utifrån denna 
grund. Avsikten var att undersöka hur respektive kunskapsarbetare uppfattar sin egen 
motivation samt vad som motiverar just denna person. Följaktligen var undersökningens 
intention att analysera skillnader och likheter bland respondenterna gällande motivation och 
vad som ansågs vara motivatorer. Eftersom motivation ses som en grund för anställdas 
benägenhet till att stanna inom ett företag ansågs Herzberg´s tvåfaktorsteori vara relevant för 
att besvara syftet med denna studie.  
 
Utifrån det strategiska perspektivet vill jag i denna studie söka reda på hur de arbetar 
strategiskt för att uppfylla kunskapsarbetarnas inre och yttre motivation. Utgångspunkten är 
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att se över hur företaget arbetar strategiskt för att motivera kunskapsarbetarna genom inre och 
yttre motivation samt förstå vad kunskapsarbetarna anser som yttre respektive inre 
motivation.  

 

4.7.4. Organisationskultur 
 
Som jag tidigare nämnt under verklighetssyn utgår jag ifrån att organisationer är unika med 
olika kulturer och värderingar. Följaktligen kan kompetensutveckling samt dess syfte skilja 
sig från olika organisationer. I denna uppsats utgår jag ifrån att kontinuerlig 
kompetensutveckling kan kopplas till det som Schein (2011, s. 365) definierar som ”eviga 
elever”. Utgångspunkten är att undersöka i vilken utsträckning organisationen betraktar 
kontinuerligt lärande som en del av dess kultur. Således vill jag söka reda på i vilken 
utsträckning lärande och kompetens innehar en position inom organisationskulturen som 
råder inom fallföretaget. Teorin som berör organisationskulturen har sålunda använts som 
grund för att undersöka respondenternas uppfattning om hur lärande, kunskap samt 
motivation ingår i deras organisationskultur. Eftersom denna studie innehar en explorativ 
utgångspunkt utgör teorin om organisationskultur även en väsentlig grund i hur det insamlade 
datamaterialet kommer att tolkas. Avsikten är att identifiera eventuella faktorer som kan 
uppkomma genom datainsamlingen som kan inneha en central roll inom fallföretagets 
organisationskultur.  
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5. Empiri 

 
I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet. Kapitlet inleds med en kort 
presentation av fallföretaget. Sedan sammanställs respondenternas svar som presenteras i 
teman som är utformade för att besvara studiens syfte. Tematiseringen grundas i de empiriska 
materialen som valts ut med avsikt att besvara uppsatsens frågeställning.         

 

5.1. Beskrivning av fallföretaget 
 
Beskrivningen av fallföretaget som jag nu kommer att presentera har jag sammansatt genom 
information jag fått från avdelningschefen, HR-ansvarige samt fallföretagets hemsida. För att 
behålla anonymiteten som önskades av avdelningschefen har jag i största möjliga mån försökt 
att inte ge ut avslöjande information. Följaktligen har jag försökt att beskriva fallföretaget så 
gott som möjligt med respekt för avdelningschefens önskan om anonymitet.    
 
Företaget är ett industriföretag, de har idag över 12 000 anställda och verkar inom flera 
länder. Inom Sverige bedriver företaget sin verksamhet inom ett flertal olika städer. 
Fallföretaget har sin position i en mindre stad i Sverige. Företaget är globala aktörer som 
besitter en ledande position inom sitt område på den globala marknaden. Utveckling anses 
som en central konkurrensfaktor för företaget. Således anses investeringar inom forskning och 
utveckling vara vital för att uppnå ständig förbättring av kvalité.  
 
Lärande och utveckling betraktas som en del av det vardagliga arbetet inom företaget. 
Företaget lägger mycket fokus på att vidareutveckla sin personal och dess kompetens. De 
värdesätter medarbetarnas delaktighet i arbetsutformningen och planering, även eget ansvar 
och självständighet inom arbetet de utför värderas högt, detta påpekade avdelningschefen 
inom fallföretaget under intervjun.  
 
Organisationsstrukturen är hierarkisk, fallföretagets organisationsstruktur är av plattare 
karaktär, där olika avdelningar har en avdelningschef. Avdelningschefen ansvarar för 
avsnittscheferna, vilka i sin tur ansvarar för sin grupp av medarbetare. Följaktligen är 
avsnittscheferna kunskapsarbetarnas närmaste chef.   
 

5.2. Utmaningar och variation som motivation 
	  
Utmanande och varierande arbetsuppgifter är två viktiga motivationsfaktorer enligt 
respondenterna, vilka även upprepades vid ett flertal gånger under respektive intervju. Från 
det strategiska perspektivet uppvisas ett stort fokus på att erbjuda kunskapsarbetarna 
utmanande och varierande arbetsuppgifter med avsikt att öka deras motivation. Nedan 
kommer jag att presentera respondenternas motiv till varför utmanande arbetsuppgifter samt 
variation i arbetsuppgifterna bidrar till motivation. Vidare kommer jag att redogöra för hur 
respondenterna anser att utmaningar och variation i kunskapsarbetarnas arbete förekommer.  
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För att behålla kunskapsarbetarna är motivationen väldigt viktig att ta hänsyn till anser 
respondent HR. Hen tycker även att jobbet ska vara roligt samt bestå av intressanta 
arbetsuppgifter för att kunskapsarbetarna ska bli motiverade till att komma till jobbet.  
 
”Det är jätteviktigt med motivation om vi ska behålla medarbetarna, annars kanske de går till 
ett annat företag, det handlar inte bara om lönen utan de vill ha intressanta arbetsuppgifter, 
det får inte upplevas som tråkiga.”  
 
(Respondent HR, personlig kommunikation, 8 december, 2015) 
 
Respondent HR påpekar att kunskapsarbetare idag skiljer sig från kunskapsarbetare som 
arbetat i många år. De kunskapsarbetare som arbetat i många år vill ha trygghet i sina 
arbetsuppgifter. Således vill de inte ha stora förändringar, utan de vill behålla gamla rutiner. 
De kunskapsarbetare man anställer idag vill dock se mer förändring. Unga kunskapsarbetare 
vill vara mer engagerade i olika aktiviteter. Således vill de inte arbeta med samma 
arbetsuppgifter ständigt, utan de strävar efter konstant utveckling av kunskap och varierande 
arbetsuppgifter.   
 
”För att motivera unga kunskapsarbetare måste de få lite utmaningar, de vill arbeta mycket i 
projekt form och vill ha mer frihet inom arbetet. De vill gärna vara med på olika saker och 
även arbeta med flera olika saker.”   
 
(Respondent HR, personlig kommunikation, 8 december, 2015) 
 
Avdelningscheferna ser över kunskapsarbetarnas motivation till det mesta påpekar respondent 
HR. Vidare menar hen att HR-ansvariga hjälper kunskapsarbetarna att finna vägar för att 
prova på olika roller, till exempel som att vara en tillfällig chef inom företaget. 
Kunskapsarbetarna får även möjlighet till att delta inom aktiviteter som sker i samarbete med 
ett universitet som finns i samma stad som fallföretagets lokalisering. Följaktligen kan 
kunskapsarbetarna testa på olika arbetsuppgifter menar hen.    
 
Samtliga kunskapsarbetare påpekar att de inte får finansiell belöning i stor omfattning. Därför 
anser kunskapsarbetarna att ett intressant jobb som kan erbjuda utmanande arbetsuppgifter där 
ny kunskap kan generera är mest central för arbetstillfredsställelsen hos dem. Utveckling är 
också av stor betydelse för arbetstillfredsställelsen menar samtliga kunskapsarbetare. De anser 
att man blir uttråkad av att göra samma arbetsuppgifter under en längre period. Således tycker 
de att variation av arbetsuppgifter där man även kan utvecklas är av stor betydelse för 
arbetstillfredsställelsen.  
 
Ka. 4 tycker att utmaningar var mest central för hens arbetstillfredsställelse och motivation. 
Hen menar att kompetensutveckling i sig inte bidrar till motivation, utan arbetsuppgifternas 
variation samt hur utmanande arbetsuppgifterna anses vara är det som motiverar hen. Således 
påverkar finansiell belöning motivationen mer än att få kompetensutveckling påpekar Ka. 4.  
 
Det är tydligt att fallföretaget har ett stort fokus på att kunskapsarbetarna ska få utmanande 
arbetsuppgifter där variation av arbetsuppgifter är av betydelse. Respondent avdelningschef 
anser att det är särskilt viktigt att fallföretaget erbjuder sina kunskapsarbetare utmanande och 
varierande arbetsuppgifter då de inte är ett löneledande företag. Kunskapsarbetarna är således 
överens om att utmaningar var en central faktor för att arbetet skulle kännas intressant och 
lockande. Vilket samtliga respondenter anser har en koppling till ökad motivation.   
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5.3. Erkännande och återkoppling som motivation 
 
Ett viktigt tema i intervjuguiden berörde frågor kring erkännande och återkoppling från 
avdelningscheferna till kunskapsarbetarna. Svaren antyder på att dessa två faktorer bidrar till 
kunskapsarbetarnas arbetstillfredsställelse och motivation till en hög grad. Dock indikerar det 
att erkännande och positiv återkoppling från avdelningscheferna till kunskapsarbetarna 
brister. Vilket jag nedan kommer att djupare redogöra för.    
 
Respondent HR antar att avdelningscheferna är bra på att ge erkännande och återkoppling till 
kunskapsarbetarna. Hen anser att avdelningscheferna ser till att ge de kunskapsarbetare som 
har lyckats bra på ett projekt uppmärksamhet, även uppmärksammar resten av gruppen om ett 
lyckat projekt. Respondent avdelningschef tycker dock att det finns en del arbete kvar att göra 
när det gäller att ge erkännanden till kunskapsarbetarna. De kunskapsarbetare som utför ett 
jobb som tydligare märks får uppmärksamhet och erkännanden. Således tycker hen att 
kunskapsarbetare som tillför mindre bidrag till företaget som inte syns i samma omfattning 
bör få mer erkännande och återkoppling. Inte bara lyfta fram stora bidrag till företaget som 
kunskapsarbetarna ger, utan även de små som sker under det vardagliga arbetet.    
   
Samtliga kunskapsarbetare anser att erkännanden och positiv återkoppling från 
avdelningschefen skulle höja motivationen, men även arbetstillfredsställelsen. Ka 1, 2, och 4 
bedömer att avdelningscheferna kan bli bättre på att ge erkännande och positiv återkoppling 
för arbetet de utför. Dock tycker Ka. 3 att den nuvarande avdelningschefen är väldigt bra på 
att ge erkännande.  
 
Samtliga kunskapsarbetare menar att erkännande och återkoppling leder till motivation, de 
menar att små prestationer kan göra mycket för deras arbetstillfredsställelse. Vidare tycker 
kunskapsarbetarna att arbetstillfredställen påverkas negativt genom otillräckligt erkännande 
och återkoppling.  
 
”När någon säger att man är duktigt är för mig en typ av belöning, då får man en känsla av 
att man gör något bra, det är roligt att höra, man blir motiverad. Det blir roligare att komma 
till jobbet då. Det kan vara något litet som, vad bra… nu kör vi på. Det är små saker som kan 
vara motiverande till att man vill jobba mer, men även mer effektivt. Det kan också vara 
motiverande att höra konstruktiv kritik. Så erkännande och återkoppling är jätte viktigt.”    
 
(Kunskapsarbetare. 2 personlig kommunikation, 8 december, 2015) 
 
Ka. 2 anser att arbetet blir roligare när hen får höra att hen gör ett bra jobb. Vilket i sin tur 
leder till ökat effektivitet. Med ökad effektivitet menar hen att erkännanden leder till att hen 
gör jobbet snabbare och strävar efter att få bättre resultat. ”Det är också viktigt att närmsta 
chefen är insatt i arbetet man gör” tycker Ka. 2. Vidare underlättar det för avdelningschefen 
att ge återkoppling och erkännande på ett korrekt sätt genom att vara involverad. Att 
avdelningschefen är involverat till en lagom nivå och intresserad i vad man gör skulle gynna 
motivationen påpekar Ka. 2.     
 
Ka. 1 känner att mer positiv återkoppling skulle behövas inom hens nuvarande tjänst på 
företaget. ”Att få höra att man gör ett bra arbete skulle både höja motivationen men också 
prestationsnivån”. Även hen anser att små åtgärder skulle gynna motivationen. Vidare tycker 
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Ka. 1 att kunskapsarbetarna bör få mer uppskattning för kompetensen de innehar. Hen ansåg 
att arbetstillfredsställelsen således skulle öka.     
 
Ka. 3 uppskattar återkopplingen och erkännandet hen får av sin nuvarande avdelningschef. 
”Utan något erkännande eller återkoppling skulle hen må dåligt på sin arbetsplats”. Det är 
också viktigt att avdelningschefen är insatt i arbetet man gör påpekar hen, vilket hen även 
anser är viktig för att kunna ge erkännande och återkoppling.  
 
Samtliga kunskapsarbetare anser att erkännande och positiv återkoppling skulle bidra till ökad 
arbetstillfredsställelse och motivation. Följaktligen tycker kunskapsarbetarna att erkännande 
innehar en stor inverkan på deras benägenhet till att stanna kvar inom företaget. De påpekar 
även att arbetstillfredsställelsen höjs genom erkännanden. Även effektiviteten, då erkännande 
och positiv återkoppling anses motiverande.     
 

5.4. Självständighet som motivation 
 
Att arbeta självständigt har en positiv påverkan på motivation enligt ett antal teorier i den 
teoretiska referensramen som uppsats utgår ifrån. Följaktligen föll det naturligt att inkludera 
frågor i intervjumallen som kan påvisa vilken betydelse självständighet har enligt 
respondenterna. Nedan kommer jag att redogöra för respondenternas uppfattning om att 
arbeta självständigt där även fördelar och nackdelar med att arbeta självständigt redogörs.   
 
Respondent HR bedömer att kunskapsarbetarna bör ta eget ansvar och arbeta självständigt till 
en hög grad. Hen bedömer även att kunskapsarbetarna själva vill det. Intressanta uppdrag 
samt att arbeta mot mål anser hen är några faktorer som kan bidra till att kunskapsarbetarna 
vill arbeta självständigt samt ta eget ansvar.  
 
Respondent avdelningschef bedömer att eget ansvar och självständighet på arbetsplatsen även 
kan ses som en typ av belöning. Hen tycker att kunskapsarbetarna själva bör komma med 
förslag och idéer för att utveckla sitt arbete. Således bör kunskapsarbetarna självständigt 
ansvara för arbetsuppgifterna såväl som sin egen utveckling. Respondent avdelningschef 
förväntar sig att kunskapsarbetarna tar eget ansvar inom sitt arbete, men om man bedömer att 
hjälp behövs, ska man be om det menar hen. Följaktligen menar hen att kommunikation är 
central. Kunskapsarbetarna ska kommunicera till avdelningscheferna eller avsnittscheferna 
om utvecklingsbehov skulle identifieras, det är viktigt att man ser över sin utveckling själv 
menar hen.  
 
”Kunskapsarbetarna måste ta ansvar själv för sin egen utveckling. Det är viktigt att ta 
tillfällen som erbjuds för t. Ex karriärplanering, och inte tacka nej till dessa tillfällen. Om 
man känner att man är mogen för något är det viktigt att man talar om det. Att tala om är 
viktigt, då tar man också ansvar för sin egen utveckling. Man kan tala om till sin närmsta chef 
eller någon som kan hjälpa en.”  
 
(Respondent avdelningschef, personlig kommunikation, 8 december, 2015) 
 
 
Samtliga kunskapsarbetare bedömer att arbetet består av mycket självständighet och eget 
ansvar, vilket de anser bidrar till arbetstillfredsställelsen och motivation. Ka. 3 påpekar att det 
krävs tid innan man kan genomföra arbetsuppgifterna helt självständigt. Hen trivs i sin 
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nuvarande roll och tycker att cheferna inte bör kontrollera en alldeles för mycket. Ka. 2 menar 
att självständighet är bra men det bör inte bli alldeles för mycket eget ansvar och 
självständighet inom arbetet. Hen påpekar således att någon typ av kontroll bör finnas under 
arbetets gång. Detta anser hen är viktigt för att säkerställa att arbetet genomförs korrekt, samt 
att möjlighet till återkoppling skulle öka genom någon typ av kontroll, till exempel under ett 
projekt.  
 
Ka. 1 tycker att hen har stor frihet i sitt arbete, men att det samtidigt finns arbetsuppgifter som 
måste göras. Således menar hen att det inte finns mycket tid över till att identifiera och delta i 
relevanta kurser, eftersom arbetsuppgifterna som måste göras kräver mycket tid. Vidare 
menar hen att arbetsbelastningen begränsar hen från att ta an saker utanför de bestämda 
arbetsuppgifterna som råder.  
 
Ka. 4 tycker att eget ansvar och självständighet var motiverande till en hög grad. Hen anser 
även att kunskap ständigt genereras genom att arbeta självständigt med mycket eget ansvar. 
Vidare påpekar hen att självständighet och utmaningar inom arbetet är den mest centrala 
faktorn som gynnar motivationen positivt.   
 
Samtliga kunskapsarbetare påpekar att arbetsplatsen ses som mer attraktivt om man har 
möjlighet till att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Vidare anser samtliga 
kunskapsarbetare att självständighet inom arbetet ökar arbetstillfredsställelsen.  
 
Ett stort fokus på självständighet inom arbetet visade sig vara en naturlig egenskap inom 
fallföretaget. Således genererar det ett ökat fokus på att influera kunskapsarbetarna att arbeta 
självständigt med eget ansvar. Slutligen menade samtliga respondenter att självständighet 
genererar i att arbetsplatsen upplevs som mer lockande.     
 
 

5.5. Kompetensutveckling och dess funktion 
 
Kompetensutveckling är ett brett begrepp som kan inneha fler olika meningar och innebörd, 
vilka kan variera beroende på vem man frågar. Att inkludera intervjufrågor som kan generera 
i att respondenternas olika uppfattningar om vad kompetensutveckling är, samt vilken 
funktion den fyller ansåg jag var viktigt att inkludera i intervjumallen. Under detta avsnitt 
kommer jag att presentar respondenternas tolkning samt vad de anser hör till begreppet 
kompetensutveckling.  
 
Respondent HR förklarar sin uppfattning om kompetensutveckling som både utbildning men 
även att lära sig i vardagen. Att lära sig av nya uppdrag, som sker internt inom arbetet, anser 
hen även hör till begreppet kompetensutveckling. Således menar hen att kompetensutveckling 
kan genereras både genom att gå kurser, men även genom att anta nya uppdrag där ny 
kunskap kan genereras. Följaktligen handlar kompetensutveckling om att bredda sin befintliga 
kunskap såväl som att öka den. Respondent HR anser att hens kompetensutveckling sker 
dagligen genom att hen lär sig något nytt. Den dagliga utvecklingen bidrar till 
arbetstillfredsställelsen påpekar hen.   
 
Respondent avdelningschef anser att kompetensutveckling dels handlar om att reflektera och 
identifiera vilka kunskaper som efterfrågas. Genom att utvärdera efter ett slutfört arbete anses 
kompetensutveckling följaktligen kunna genereras som en följd av att kompetensbehov 
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identifieras. Vidare tycker hen att kompetensutveckling handlar om hur man kan genomföra 
det vardagliga arbetet bättre. Således anses kompetensutveckling innehar en direkt koppling 
till att bättre kunna utföra arbetsuppgifterna i vardagen.  
 
Samtliga kunskapsarbetare bedömer att kompetensutveckling ska bidra till att kunna 
genomföra sitt arbete bättre. De är även eniga om att kompetensutveckling inte enbart 
behöver genereras från utbildning, utan kunskap man får av varandra samt genom utveckling 
och eget ansvar hör även till detta begrepp. Kunskapsarbetarna påpekar att en viss kontroll 
över sina arbetsuppgifter är viktigt, således tycker de att helt ny kunskap är bra till en viss 
nivå. De menar att det inte bör bli för mycket ny kunskap som man sedan får svårigheter att 
applicera inom arbetet.  
 
Ka. 2 anser att kompetensutveckling kan bidra till motivationen genom att hen känner sig mer 
kompetent inom det område hen fått kompetensutveckling inom. Däremot anser Ka. 4 att 
kompetensutveckling inte bidrar till hens motivation till att stanna inom företaget, utan hen 
menar att kompetensutveckling enbart höjer värdet på företaget och medarbetaren. Finansiell 
belöning samt ett ökat ansvar och utmaningar inom arbetet höjer hens motivation till att 
stanna. Vidare tycker Ka. 4 att hen får kompetensutveckling dagligen inom sitt jobb, eftersom 
arbetet generar i att ny kunskap ständigt utvecklas.  
 
Samtliga kunskapsarbetare anser att all form av utveckling som företaget erbjuder bidrar till 
ett ökat tillit, både från företagets håll men även från kunskapsarbetarnas håll. Med ett ökat 
tillit menar kunskapsarbetarna att de känner sig viktiga, att företaget vill satsa på dem. Ka. 2 
och 3 påpekar att kompetensutveckling fyller en väldigt viktig funktion för 
arbetstillfredsställelsen. Ka. 2 påpekar att kompetensutveckling bidrar till att hen vill stanna 
kvar inom företaget.  
 
I och med att man får kompetensutveckling så kanske man vill stanna kvar i företaget längre. 
Jag känner mig mer integrerad med företaget genom kompetensutveckling. Även att man 
känner att dom tror på mig och vill satsa på mig, då känner man att man också vill ge något 
tillbaka. Nu har jag fått min utbildning och nu vill jag visa att jag kan göra något också, då 
vill man stanna kvar för att visa det.” 
 
(Kunskapsarbetare.2, personlig kommunikation, 8 december, 2015) 
 
Vidare anser Ka. 2 att hen känner sig mer integrerad med företaget och dess mål genom 
kompetensutveckling. Hen tycker att kännedom om vad företaget efterfrågar av 
kunskapsarbetaren ökar genom kompetensutvecklingen som erbjuds.  
 
Ka.1 anser att kurser bidrar till utveckling, men även att resa till olika ställen för att bli 
inspirerad kan generera utveckling menar hen. Följaktligen anser hen att man kan identifiera 
vad som eventuellt saknas inom företaget genom att se hur andra företag arbetar. Vidare 
påpekar hen även vikten av att lära sig hur man ska implementera ny kunskap som kan 
genereras utifrån kompetensutveckling. Om det nya kunskapen inte kan användas är det lätt 
hänt att man förbiser denna utveckling av kompetens tycker hen.   
 
Ka. 3 anser att olika typer av fortbildningar och kurs är väldigt motiverande. Hen tycker att 
utmaningar kan hanteras enklare om man besitter den kunskap som krävs för att hantera nya 
utmaningar. Kunskap anses leda till motivation genom att det underlättar utförandet av 
arbetet. Däremot anser hen att brist på kunskap inom ett område likaså kan leda till 
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motivation. Eftersom man strävar efter att lära sig den kunskap som saknas. Vilket medför att 
kunskap bör genereras i samband med utveckling, på så vis anser hen att en balans kan 
uppnås mellan att inneha kunskap samt känna behov av ny kunskap 
 
Att dela sin kunskap med andra är motiverande tycker Ka. 3. Hen menar att det är 
motiverande att lära sig att göra något nytt som hen sedan kan dela med sig till sina kolleger. 
Om kollegerna sedan visar ett intresse ansågs motivationen öka ytterligare.    
 
”Det är motiverande att göra något helt nytt och presentera det för andra, om de andra visar 
ett intresse så är det även mer motiverande.”  
 
(Kunskapsarbetare. 3 personlig kommunikation, 8 december, 2015) 
 
Det råder en stor variation av kompetens inom företaget tycker Ka. 3. Således kan man lära 
sig mycket av varandra inom företaget, vilket i sin tur leder till utveckling, samt att man får 
inblick i andras projekt. Eftersom man har kunskap inom ett visst område är det viktigt att 
även få kunskap från andra områden menar Ka. 3. Genom att delta i konferenser och 
studieresor kan kunskapsutbyte ske mellan kunskapsarbetare anser hen.      

Det är tydligt att respondenterna har liknande uppfattningar om vad kompetensutveckling 
avser. Samtliga respondenter antydde att kompetensutveckling kan genereras från kurser såväl 
som det vardagliga arbetet de utför. Följaktligen anses kompetensutveckling innefatta all form 
av utveckling där utveckling av befintlig kunskap samt helt ny kunskap kan genereras. En 
ytterligare funktion som kunskapsarbetarna anser att kompetensutveckling fyller är det ökade 
tilliten de får genom att erhålla kompetensutveckling i olika former.   

	  

5.6. Möjligheter för kompetensutveckling inom företaget 
 
Vilka möjligheter som finns för kunskapsarbetarna att utveckla sina kunskaper inom företaget 
ansåg vara en central faktor att ta hänsyn till. Eftersom detta kan ha en påverkan på 
kunskapsarbetarnas motivation. Genom frågor som berör möjligheterna som existerar för 
kompetensutveckling för kunskapsarbetarna kunde information om kunskapsarbetarnas 
uppfattning samt det strategiska perspektivets uppfattning om möjligheter för 
kompetensutveckling fångas upp. Nedan kommer jag att respondenternas uppfattning om 
vilka möjligheter det råder för att få kompetensutveckling inom företaget.   
 
Respondent avdelningschef bedömer att det finns svårigheter för kunskapsarbetarna att få 
möjlighet till samtliga utbildningar de önskar. Om man som kunskapsarbetare verkligen vill 
gå en utbildning är det viktigt att motivera varför man vill delta i utbildningen menar hen. 
Således är möjligheterna relativt goda om man verkligen vill delta i någon utbildning. Särskilt 
om man vill prova på nya projekt som kan generera god lönsamhet. Det finns ytterligare 
möjligheter för utveckling genom att utöka sitt nätverk påpekar respondent avdelningschef. 
Eftersom företaget är en stor aktör som har sin verksamhet inom ett flertal orter inom Sverige 
finns det goda möjligheter till att delta inom projekt i andra städer. Följaktligen kan 
kunskapsarbetarna utvecklas och utöka sitt kontaktnät.  
 
Varje år deltar kunskapsarbetarna i ett utvecklingssamtal, där en individuell utvecklingsplan 
framställs för en ettårig period. Respondent avdelningschef arbetar tillsammans med sina 
avsnittschefer för att fastställa en kompetensutvecklingsplan för kunskapsarbetarna. 
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Kompetensutvecklingsplan ingår i kunskapsarbetarnas utvecklingsplan. Detta är en 
utvecklingsplan som avdelningschefen och kunskapsbetaren tillsammans konstruerar, som 
sedan tas upp under utvecklingssamtalet. Respondent avdelningschef påpekar vikten av att 
kommunicera om vad kunskapsarbetaren har för mål och visioner för att kunna finna det rätta 
utvecklingsplanen för respektive kunskapsarbetare. Kommunikationen är särskilt viktig då det 
är ett utvecklingssamtal som kunskapsarbetaren tillsammans med sin närmaste chef 
konstruerar. Allt inom utvecklingssamtalet handlar sålunda inte om ren kompetensutveckling 
menar respondent avdelningschef. Ett exempel som hen tog upp var att erfarna medarbetare 
kan vara mentorer till nya anställda, för att på så vis utveckla dem.  
 
Samtliga kunskapsarbetade tycker dock att utvecklingssamtalen inte ger någon märkbar 
möjlighet för utveckling av kompetens. De identifierade svårigheter med att komma på med 
förslag för relevant kompetensutveckling inför utvecklingssamtalet. Ka. 1 påpekar att tiden 
inte räckte till för att söka reda på kompetensbehov, då hens nuvarande arbete krävde all tid 
som var tillgänglig. Således fanns inte tiden som krävs för att utvärdera sitt kompetensbehov.   
 
Ka. 1 bedömer att möjligheten för kompetensutveckling beror delvist på vilken ekonomisk 
situation företaget befinner sig inom. Om företaget genomgår en svårare ekonomisk period 
anser hen att man måste tydligt motivera varför man vill gå en viss kurs eller utbildning. Ka. 2 
tycker att hen inte kan klaga på sin kompetensutveckling. Om man har argument för varför 
man vill gå en viss utbildning samt om det är nödvändigt för företaget finns det goda 
möjligheter. Om man finner en kurs som går på universitetet, vilket är gratis, har man alltid 
möjlighet att gå det menar hen. Svårigheten är att finna någon kurs som är relevant för arbetet. 
Ka. 4 påpekar även om att möjligheterna för kompetensutveckling beror på företagets 
ekonomiska situation, men hen anser att det oftast genererar goda möjligheter.  
 
Respondenterna tycker att det finns goda möjligheter för kompetensutveckling om man kan 
motivera för det. Trots att den ekonomiska situationen tycktes styra möjligheterna för 
kompetensutveckling antydde respondenterna på att möjligheterna var relativt goda om man 
hade tillräckligt med motiv. En svårighet som samtliga kunskapsgrenarna påpekade om var att 
identifiera olika kompetensbehov inför utvecklingssamtalet.    
 

5.7. Integrering av mål och uppföljning av utveckling 
 
Nedan presenteras respondenternas uppfattningar angående integrering av personliga mål med 
organisationens mål. Detta är av intresse för att få en uppfattning av hur kunskapsarbetarna 
anser att deras personliga mål integreras med organisationens mål, även hur det strategiska 
perspektivet uppfattar att kunskapsarbetarnas mål integreras med organisationens mål. Genom 
att få en uppfattning om detta kan en ökad förståelse för kunskapsarbetarnas motivation kunna 
erhållas. Eftersom personliga mål anses vara central för motivationen kan en ökad förståelse 
för hur personliga mål uppfylls kunna bidra till studiens syfte.    
 
Enligt respondent HR anpassas kompetensutvecklingen till de projekt som råder inom 
avdelningen, således blir individuella kunskapsarbetares kompetensutveckling i enighet med 
de rådande projekten inom respektive avdelning. Utvecklingssamtalet som verkställs varje år, 
vilket följs upp efter ett halvår, är ett tillfälle att integrera samt följa upp kunskapsarbetarnas 
individuella mål och utveckling. Respondent HR förklarar att de arbetar utifrån en matris där 
de kartlägger framtida behov, oftast ett år fram. Vilka sedan avdelningscheferna och 
avsnittscheferna kan använda sig av. Vidare utvecklas en utvecklingsplan för hela 
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avdelningen utifrån de satta målen för året. Genom individuella utvecklingssamtal, vilka 
förekommer två gånger per år, försöker företaget integrera individens mål med företagets. 
Respondent avdelningschef tydliggör att utvecklingssamtalen är ett tillfälle där man kan se 
över individuella mål. För att bättre fånga upp hur man kan integrera individuella mål med 
organisationens mål arbetar företaget med att ständigt förbättra kvalitén på 
utvecklingssamtalen.  
  
Respondent avdelningschef beskriver att HR avdelningen inom företaget arbetar med att 
stötta chefer och medarbetare med integrering av kunskapsarbetarnas mål och uppföljning av 
utveckling. Detta kan vara att byta funktion eller position från det nuvarande arbetet till någon 
annan position eller andra arbetsuppgifter. Hen menar att man genom samtal kommunicerar 
med varandra om vilka alternativ som kan finns, för att nå utveckling. Målet är att undvika att 
medarbetarna lämnar företaget för att de känner brist på integrering av personliga mål med 
företagets mål. Samtidigt anser respondent avdelningschef att medarbetarna även bör veta 
vilka krav företaget ställer på dem som medarbetare.  
 
Samtliga kunskapsarbetare anser att uppföljning av utveckling inte sker i den omfattning som 
de önskar. Kunskapsarbetare 2, 3 och 4 känner inte att individuella mål integreras särskilt 
mycket med organisationens mål. De anser att syftet med utvecklingssamtalen är att planera 
vad man vill utvecklas inom under ett års tid. Svårigheten är att identifiera var utveckling bör 
ske. Ka. 1 tycker inte att uppföljning sker kontinuerligt. Hen påpekar att motivationen skulle 
höjas om någon skulle visa intresse och följde upp oftare. Det skulle även motivera hen till att 
arbeta mer aktivt för att nå upp till målen. Vidare anser Ka. 1 att motivationen skulle höjas 
genom att de satta målen under utvecklingssamtalen följs upp bättre, på så vis får hen en 
känsla av att de satta målen är något som tydligt efterfrågas.  
 
Det är tydligt att företaget strategiskt försöker integrera individuella kunskapsarbetares mål 
med organisationens mål samt uppföljning av utveckling genom årliga utvecklingssamtal, 
vilka följs upp efter ett halvår. Dock anser kunskapsarbetarna att utvecklingssamtalen inte 
fyller någon betydelsefull funktion av att integrera personliga mål med organisationens mål, 
där svårigheter för att identifiera kompetensbehov uppmärksammas. Kunskapsarbetarna är 
även eniga om att uppföljning av utveckling inte sker som de önskar.     

 

5.8. Utvecklingsmöjligheter inom företaget  
 
Jag utgår ifrån att utvecklingsmöjligheter som ett företag kan erbjuda påverkar 
kunskapsarbetarnas motivation positivt. Därför ansågs det vara relevant att även inkludera 
frågor som just berör respondenternas uppfattning om utvecklingsmöjligheterna som råder 
inom fallföretaget. Nedan kommer jag att redogöra för respondenternas tankar kring vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns inom fallföretaget.  
 
 Företaget är en stor aktör inom branschen, således finns det flera olika 
utvecklingsmöjligheter för medarbetarna, vilket både respondent- HR och avdelningschef 
anser. De anger även att de utvecklingsmöjligheter som företaget kan erbjuda samt möjlighet 
till att ta eget ansvar och utforma arbetet självständigt kan ses som icke finansiell belöning för 
kunskapsarbetarna. Således tycks denna typ av belöning vara centralt för företaget, eftersom 
de inte är ett löneledande företag, vilket både respondent- avdelningschef och HR antyder.  
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Samtliga kunskapsarbetare är eniga om att det råder goda utvecklingsmöjligheter inom 
företaget. En central anledning bakom utvecklingsmöjligheterna anses vara storleken på 
företaget. Eftersom företaget är en stor aktör existerar det olika möjligheter för utveckling 
menade de. Dock refererar kunskapsarbetarna till staden företaget befinner sig i när de menar 
att det råder brist på alternativa arbetsgivare. De tycker att det inte existerar många 
arbetsgivare som kan erbjuda dem ett bättre jobb än deras nuvarande jobb inom företaget.    
 
Ka. 4 anser att det genererar goda utvecklingsmöjligheter inom företaget. Således påpekar hen 
att karriärutveckling har skett väldigt snabbt.  
 
”Man har börjat med små projekt för att sedan gå över på stora. Det är roligt då jag tycker 
om det jag gör. Jag utvecklas hela tiden”.  
 
(Kunskapsarbetare. 4 personlig kommunikation, 8 december, 2015) 
 
Ka.3 anser att hens arbetsuppgifter i stort har ändrats.  
 
”Det finns en stor frihet att byta jobb eller inriktning om man vill det, t. Ex avdelning. Det 
finns alltså stora möjligheter till detta.” 
 
(Kunskapsarbetare. 3 personlig kommunikation, 8 december, 2015) 
 
Ka. 2 anser att det finns utvecklingsmöjligheter men det bör även vara attraktiva. Vidare 
menar hen att karriärmöjligheter inom staden där företaget befinner sig är begränsade. 
Följaktligen finns det risk att man accepterar en tjänst trots att intresset är svag menar ka. 2. 
Ka. 2 påpekar även att det råder brist på stegvis utveckling inom företaget, med detta menar 
hen att utvecklingen från en tjänst till en annan har för långa intervaller. Således blir man 
tvungen att ta stora steg åt gången inom utvecklingen menar hen. En känsla av att man är 
begränsad till att förhålla sig till de utvecklingsmöjligheter som anses vara begränsade råder 
dock enligt Ka. 2.   
 
Möjligheter till att byta arbete, både inom företaget men även till en annan arbetsgivare ökar i 
och med att man har en utbildning bakom sig påpekar Ka. 1. Eftersom företaget är en stor 
arbetsgivare råder det relativt stora möjligheter till att byta jobb inom företaget anser Ka.1.  
 
”Det finns ganska goda möjligheter att utvecklas. Just nu är jag ganska nöjd med där jag är. 
Det känns inte begränsat, så det finns möjligheter. Även om jag skulle jobba kvar här behöver 
jag inte sitta på precis samma stol.”   
 
(Kunskapsarbetare.1 personlig kommunikation, 8 december, 2015) 
 
Storleken på företaget menar samtliga respondenter är en central anledning till 
utvecklingsmöjligheterna som existerar inom företaget. Vidare tycker samtliga 
kunskapsarbetare att de existerande utvecklingsmöjligheterna bidrar till deras motivation 
positivt. Dock upplevde Ka. 2 att möjligheterna kunde innefatta mindre förändringar, hen 
anser att utvecklingsmöjligheterna bör inneha en mer stegvis karaktär. Staden fallföretaget 
befinner sig i tyckte samtliga kunskapsarbetare var en central anledning till att de kände en 
begränsning på utvecklingsmöjligheterna. Således menar de att det inte finns mycket 
alternativa arbetsgivare att söka sig till.   
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6. Analys 

 
Detta kapitel kommer att följa en rubrikordning som har tagits fram genom tematiseringen 
under analysprocessen. Det insamlade empiriska materialet kommer att analyseras med hjälp 
av den teoretiska referensramen. Syftet med analysen är att framhäva kunskapsarbetarnas 
tankar kring vad som anses motivera dem till att stanna kvar inom företaget. Eftersom denna 
uppsats har en explorativ utgångspunkt har analysen även uppmärksammat samtliga faktorer, 
vilka kan  som indikerar till att motivera kunskapsarbetarna till att stanna i största möjliga 
mån.   

 

6.1. Variation och utmaningar som motivation 
 
Resultatet i denna studie påvisar att utveckling och variation inom arbetet innehar en central 
roll i kunskapsarbetarnas motivation till att stanna. Den främsta anledningen visade sig vara 
att arbetsplatsen upplevs som mer attraktivt av kunskapsarbetarna genom de utmaningar och 
variation inom arbetet som erbjuds. Således antyder resultatet i denna studie på att 
arbetstillfredsställelsen har en koppling till att kunskapsarbetarna upplever fallföretaget som 
en attraktiv arbetsgivare. Av den anledningen att fallföretaget erbjuder utmanande 
arbetsuppgifter samt variation inom arbetet.     
 
När individen uppfattar sina arbetsuppgifter om intressanta och utmanande alstras dennes inre 
motivation menar Amabile (1993, s. 188) . Detta verkar stämma överens med hur 
respondenterna upplevde sin arbetsplats då de betonade att varierande, intressanta och 
utmanande arbetsuppgifter som genererar ny kunskap höjer deras arbetatillfredställelse. 
Respondenterna uppfattade arbetsplatsen som mer attraktivt av de utmanande arbetsuppgifter 
som erbjöds och detta i sin tur höjde deras motivation till att stanna. Det är bl.a. med dessa 
förutsättningar som individers arbetstillfredsställelse kan ökas och motivera de till att stanna 
menar Amabile (1993, s. 188).     
 
Ett företag som fallföretaget där arbetsuppgifterna är utmanande är det viktigt enligt 
Herzbergs tvåfaktorteori att arbetsgivaren tillser de anställda med den kunskap som krävs för 
att arbetsuppgifterna ska kunna genomföras framgångsrikt. Respondenterna gav dock utryck 
för att fokus på kontinuerlig kunskapsutveckling saknades i den rådande företagskulturen. 
Respondenterna poängterade att fallföretagets ekonomiska tillstånd påverkar 
kompetensutvecklingen som erbjuds, d.v.s. under sämre ekonomiska tider tvingas företaget 
minska på kostnader så som utbildning. Om än utbildning inte erbjuds till kunskapsarbetarna 
kan andra utvecklingsmöjligheter erhållas i form av bl.a. utmanande och varierande 
arbetsuppgifter. Följaktligen verkar utveckling av kunskap inneha ett högt värde inom 
företagskulturen oavsett vilken ekonomisk tillstånd företaget befinner sig i. Eftersom 
företaget ständigt strävar efter utveckling och förnyelse, vilket är en av företagets största 
konkurrenskrafter. Utmaningar och variation på arbetsplatsen som genererar kunskap anses 
således räcka av respondenterna för att höja arbetstillfredsställelsen. Möjligheterna för att 
kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter antas således ha en koppling till företagets storlek. 
Eftersom företaget är en stor aktör existerar det även fler möjligheter för variation och 
utveckling inom företaget. Således antas kunskapsarbetarna inneha goda möjligheter att 
utvecklas inom fallföretaget utan att behöva söka sig till andra arbetsgivare.  
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Enligt Lawler (1970, s. 225) föreligger det en koppling mellan arbetstillfredsställelse och 
motivation. Arbetstillfredsställelsen hos anställda anses vara ett tecken på om anställda känner 
att jobbet ”attraherar” en. Vilken stämmer överens med att kunskapsarbetarna påvisade att 
utmaningar och variation i arbetet som fallföretaget erbjuder bidrog till ökad 
arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur visades öka kunskapsarbetarnas vilja att vara närvarande 
på arbetsplatsen till en följd av att fallföretaget upplevdes som en attraktiv arbetsgivare. 
Följaktligen antas kunskapsarbetarnas intentioner till att stanna kvar inom fallföretaget öka i 
takt med att arbetstillfredsställelsen ökar. Lawler (1970, s. 225) stödjer detta antagande då han 
menar att arbetstillfredsställelsen påverka anställdas avsikter till att stanna kvar på 
arbetsplatsen. Vidare antydde kunskapsarbetarna även på att möjligheterna för utveckling som 
fallföretaget erbjuder är en stor anledning till deras motivation till att stanna.   
 
Sammanfattningsvis visar resultatet i denna studie att kunskapsarbetarnas 
arbetstillfredsställelse innehar en koppling till deras motivation till att stanna. 
Arbetstillfredsställelsen hos kunskapsarbetarna antas öka av utmaningar och variation inom 
arbetet de utför. En ökad arbetstillfredsställelse påvisas således öka kunskapsarbetarnas 
intentioner till att stanna kvar inom företaget tack vare att fallföretaget upplevs som en mer 
attraktiv arbetsgivare.    

 

6.2. Erkännande och återkoppling som motivation 
 
Resultatet i denna studie visade att erkännande i form av yttre motivation påvisas inneha en 
central betydelse för kunskapsarbetarnas motivation till att stanna. Särskilt viktig ansågs 
erkännande vara då viljan att arbeta självständigt visades inneha en koppling till 
självförtroendet, vilket i sin tur grundas i erkännande och positiv återkoppling. Eftersom 
fallföretaget förväntar sig att kunskapsarbetarna ska arbeta självständigt till en hög grad antas 
erkännande och återkoppling vara särskilt viktigt för fallföretaget att ta hänsyn till.    
  
Amabile (1993, s. 188) menar att yttre motivation är erkännande och belöning individer 
mottar för arbetet de utför. Eftersom samtliga kunskapsarbetare antydde att erkännande och 
positiv återkoppling höjer motivationen till att utföra arbetet bättre och snabbare var det 
tydligt att kunskapsarbetarnas arbetstillfredsställelse påverkades positivt. Vilket stämmer 
överens med det som Amabile (1993, s. 185) menar med att anställdas vilja att utföra ett bra 
jobb ökat i samband med att arbetstillfredsställelsen och motivationen ökar. Följaktligen 
menar Amabile (1993, s. 185) att arbetstillfredsställelse och motivation har en koppling till 
anställdas avsikter till att vara närvarande på arbetsplatsen. Detta överensstämmer med 
studiens resultat då kunskapsarbetarna påvisades öka sina intentioner till att vara närvarande 
på arbetsplatsen i samband med ökad arbetstillfredsställelse.   
 
Vidare gav respondenterna inryck av att erkännande och återkoppling kan ses som en typ av 
belöning. Genom att respondenterna utryckte att erkännande och återkoppling bidrog till ökat 
självförtroende. Detta stödjer det som Amabile (1993, s. 188) menar med att yttre motivation 
även kan vara någon typ av belöning som anställda mottar. Dock upplevdes det en tydlig 
känsla av att respondenterna känner att det råder brist på erkännande och återkoppling från 
sina chefer. Vilket pekar på att det, inom fallföretaget, råder en viss brist på belöning som 
alstrar kunskapsarbetarnas yttre motivation. Emellertid tyder det på att fallföretaget i hög grad 
tillfredsställer kunskapsarbetarnas inre motivation genom att erbjuda varierande och 
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utmanande arbetsuppgifter, men också eget ansvar och självständighet inom arbetet. Vilket 
stämmer överens med det som Amabile (1993, s. 186) menar höjer anställdas inre motivation. 
Följaktligen påpekar Amabile (1993, s. 188) att det bör existera en balans i belöningssystemet 
där både inre och yttre motivation hos anställdas tillfredsställs. Genom att skapa en sådan 
balans anser Amabile (1993, s. 188) att arbetsgivaren kan motivera sina medarbetare mer 
framgångsrikt. Eftersom respondenterna antyder att det råder brist på erkännande och positiv 
återkoppling från avdelningscheferna till kunskapsarbetarna antas en balans i 
belöningssystemet som Amabile (1993, s. 188) redogör för saknas. Detta antagande grundas i 
att fallföretaget påvisar att tillse kunskapsarbetarnas inre motivation till en hög grad, genom 
att erbjuda utmanande och varierande arbetsuppgifter samt självständighet inom arbetet. 
Däremot visas det existera en viss brist på yttre motivation i form av erkännande och 
återkoppling från cheferna. Således antas kunskapsarbetarnas motivation till att stanna höjas i 
samband med ökad erkännande och positiv återkoppling från sina chefer. Kunskapsarbetarna 
ger likaså intryck av att motivation till att stanna påverkas negativt om uppskattning för 
arbetet de utför skulle saknas. Vilket bekräftar det som Herezbergs tvåfaktorteori anser med 
att anställdas motivation försämras om erkännande och återkoppling skulle saknas.   
 
Cho & Perry (2015, s. 384) anser att inre motivation har en större påverkan på medarbetarens 
attityd och prestanda. Således menar de att inre motivation har större betydelse än yttre 
motivation. Följaktligen påpekar Cho & Perry (2015, s. 384) att motivation bygger på bl.a. 
medarbetarens behov av att arbeta självständigt. Kunskapsarbetarna ger intryck av att 
självförtroendet höjs genom erkännande och återkoppling, vilket hör till individens yttre 
motivation. I takt med att självförtroendet ökar antas kunskapsarbetaren öka viljan att arbeta 
självständigt, då kunskapsarbetaren självsäkerhet påvisades öka. Således påvisar studiens 
resultat att erkännande och återkoppling är två viktiga faktorer som påverkar 
kunskapsarbetarnas vilja och motivation till att arbeta självständigt. Vidare pekar studiens 
resultat på att, till en viss grad, säga emot det som Cho & Perry (2015) antyder med att inre 
motivation är mest central för att alstra medarbetarens självständighet.  
 
Det som jag nämnde i stycket ovan, att kunskapsarbetarnas vilja att arbeta självständigt 
innehar en koppling till dess självförtroende, stämmer även överens med det som Önnevik & 
Lindmark (2011, s. 162) betonar i teorin om psykologiska belöningar. Psykologiska 
belöningar handlar om att alstra anställdas självförtroende och självinsikt (Önnevik & 
Lindmark, 2011, s. 162). Genom ett ökat självförtroendet vågar de anställda ta för sig, på så 
vis sker utveckling menar Önnevik & Lindmark (2011, s. 162). En typ av belöning som hör 
till psykologiska belöningar är när anställda mottar uppskattning för arbetet de utför (Önnevik 
& Lindmark, 2011, s. 162). Detta överensstämmer med resultatet i denna studie då 
kunskapsarbetarna menade att små insatser från sina chefer, där cheferna visar uppskattning 
för arbetet de utför skulle bidra till ökat självförtroende. Vilket i sin tur antas gynna 
kunskapsbroarnas intentioner till att arbeta självständigt.   
 
Utifrån det som Önnevik & Lindmark (2011, s. 162) redogör för antas kunskapsarbetarna 
behöva erkännande och återkoppling för att även utveckla sig själva, d.v.s. att 
kunskapsarbetarna kan öka självförtroendet genom att motta erkännande och återkoppling. 
Vilket i sin tur kan bidra till att kunskapsarbetarna kan ta för sig och öka självständigheten. 
Risken är att kunskapsarbetarna inte vågar ta för sig om självförtroendet skulle minska genom 
brist på erkännande och positiv återkoppling. Eftersom fallföretaget påvisar ha ett stort fokus 
på att kunskapsarbetarna ska arbeta självständigt med mycket ansvar anses det vara särskilt 
viktigt att alstra kunskapsarbetarnas självförtroende. Om självförtroendet inte ökar i takt med 
att kunskapsarbetarnas krav på självständighet ökar kan det antas påverka deras motivation till 
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att stanna negativt, genom att arbetstillfredsställelsen försämras tillsammans med 
motivationen. Herzbersgs tvåfaktorteori stödjer detta antagande då denna teori menar att 
anställdas motivation påverkas negativt om inte de får någon typ av belöning, som 
erkännande och positiv återkoppling för de prestationer anställda lägger ner i arbetet de utför 
(Halepota, 2005, s. 17).        
 
Avslutningsvis visar resultatet i denna studie att kunskapsarbetarnas yttre motivation bör ses 
efter ytterligare. Eftersom erkännande och återkoppling kan ses som en typ av belöning som 
alstrar kunskapsarbetarnas yttre motivation antas dessa faktorer bidra till ökad självförtroende 
hos kunskapsarbetarna. Med ett ökat självförtroende antas kunskapsarbetarna således kunna 
inta utmaningar och öka sin självständighet inom arbetet. Vilket i sin tur påvisar öka 
kunskapsarbetarnas motivation till att stanna. Mer om hur kunskapsarbetarnas motivation till 
att stanna inom företaget påverkas av självständighet inom arbetet kommer jag att behandla i 
nästa kapitel.    

 

6.3. Självständighet som motivation 
 
Ett flertal teorier inom den teoretiska referensramen som denna studie utgår ifrån påpekar 
vikten av att anställda ska kunna arbeta självständigt för att alstra dess inre motivation. 
Resultatet i denna studie indikerar på att kunskapsarbetarna uppskattar möjligheterna som 
fallföretaget erbjuder till självständighet inom arbetet till en hög grad. Även att det innehar en 
koppling till att kunskapsarbetarnas arbetstillfredställe höjs. Däremot visade det sig att det 
råder en koppling mellan viljan att arbeta självständigt och hur intressant arbetet upplevs. 
Vilket i sin tur påvisades påverka kunskapsarbetarens motivation.  
 
Från det strategiska perspektivet var det ett stort fokus på att kunskapsarbetarna ska arbeta 
självständigt med mycket eget ansvar. Respondent HR- och avdelningschef förväntade sig att 
kunskapsarbetarna skulle arbeta självständigt med eget ansvar till en hög grad. Det förväntas 
även att kunskapsarbetarna ansvarar självständigt för deras utveckling genom att identifiera 
vilka utvecklingsbehov som är nödvändiga för kunskapsarbetarna. Respondent 
avdelningschef påpekade att friheten att ansvara för sin egen utveckling även kan ses som en 
typ av belöning. Således tyder det på att fallföretaget har en företagskultur som genererar i att 
kunskapsarbetarna ska arbeta självständigt i hög grad, även med att se över sin egen 
utveckling självständigt.   
 
De vos et al (2015, s. 2454-2456) redogör för karriär kompetens, vilket avser hur anställda 
kan skapa sin egen karriäridentitet genom att erhålla information om de rådande 
karriärmöjligheterna. Således kan anställda styra över sin egen karriär menar De vos et al 
(2015, s. 2454-2456). Detta bekräftades då respondenterna gav intryck av att de var väl 
medvetna om vilka karriärmöjligheter som existerar inom fallföretaget. Respondenterna 
antydde även att de självständigt kunde påverka sin karriär i stor omfattning. Dock var det 
tydligt att kunskapsarbetarna kände svårigheter med att identifiera relevanta kompetensbehov 
för att utveckla sin karriär.  
 
Gieter & Hofman (2015) påpekar vikten av att se över medarbetarnas individuella behov i 
belöningssystemet. Detta stämmer överens med det som respondent avdelningschef menade 
med att friheten kunskapsarbetarna har till att självständigt ansvara för sin egen utveckling 
kan ses som en typ av belöning. Däremot antydde kunskapsarbetarna att det råder svårigheter 
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i att identifiera relevant kompetensbehov, där den främsta orsaken ansågs vara tidsbrist. 
Vilket indikerar att det existerar en viss kommunikationsbrist mellan avdelningschefen och 
kunskapsarbetarna angående självständighet inom kunskapsarbetarnas utveckling. Resultatet i 
denna studie tyder på att kunskapsarbetarnas närmaste chef bör se till att ge 
kunskapsarbetarna den information som efterfrågas för att kunskapsarbetarna ska kunna öka 
självständigheten. Följaktligen antas kunskapsarbetarnas motivation öka genom att de 
självständigt lyckas se efter sin egen utveckling. Herzbergs tvåfaktorteori styrker detta 
antagande, då denna teori betonar vikten av att tilldela individen värdefulla resurser för att 
individen sedan ska klara av att lyckas nå upp till sina mål självständigt, vilket ökar 
individens motivation (Ahl, 2005, s. 44-45). I detta fall antas information om 
kompetensbehov vara en värdefull resurs då studiens resultat på visar att tidsbristen är en 
central orsak som medför svårigheter för kunskapsarbetarna att självständigt se över sin 
utveckling.   
 
Yttre motivation innebär då arbetet uppfattas som intressant, på så vis ökar viljan hos de 
anställda att arbeta självständigt (Amabile, 1993, s. 188). Då individer kan påverkas olika 
utifrån vad som motiverar just dem, antas både inre och yttre motivation som två viktiga 
faktorer avdelningscheferna bör ta hänsyn till. Amabile (1993, s. 188) menar att viljan och 
intresset att arbeta självständigt ökar när individen uppfattar sina arbetsuppgifter som 
intressanta, vilket handlar om individens inre motivation. Detta resonemang styrker det som 
samtliga kunskapsarbetare antydde på att intressanta arbetsuppgifter ökar viljan att arbeta 
självständigt med ökat ansvar. Kunskapsarbetarna pekade således på att deras nuvarande 
arbete upplevs som intressant och utmanande. Vilket i sin tur påvisades bidra till att ökar 
deras motivation till att stanna.  
 
Ka. 2 avvek dock från uppfattningen om att arbetsuppgifter upplevs som fullt intressanta, hen 
ansåg att de bör existera någon typ av kontrollfunktion, för att säkerställa att arbetet sker på 
rätt sätt. En anledning till varför Ka. 2 vill ha någon typ av kontrollfunktion antas grunda sig i 
att hen inte uppfattar sitt nuvarande arbete som fullt intressant. Vilket följaktligen antas 
påverka hens intentioner till att arbeta självständigt. Detta antagande stämmer överens med 
det som Amabile (1993, s. 188) menar med att yttre motivation kan ske genom att individen 
erbjuds ramar och regler att förhålla sig till. Vilket Ka. 2 ansåg skulle höja hens motivation, 
vilket bekräftar det som Amabile (1993, s. 188) menar med att individens motivation ökar när 
individen lyckas förhålla sig till de givna ramar och regler (Amabile, 1993, s. 188).   
 
Sammanfattningsvis visar resultatet i denna studie att arbeta självständigt och ta eget ansvar 
upplevs olika beroende på kunskapsarbetaren. Följaktligen påvisades visades det skiljer i 
vilken utsträckning den individuella kunskapsarbetaren vill arbeta självständigt med eget 
ansvar. Vidare antas det även föreligga en koppling mellan viljan att arbeta självständigt och 
hur intressant kunskapsarbetaren upplever att sina arbetsuppgifter är.  

 

6.4. Kompetensutveckling och dess funktion 
 
Kompetensutveckling är ett begrepp som rymmer flera olika meningar. Därför ansågs det vara 
viktigt att redogöra för vad kompetensutveckling fyller för funktion bland respondenterna.  
Resultatet i denna studie visar att samtliga respondenter har liknande uppfattning angående 
kompetensutveckling och dess funktion. Denna uppfattning är att kompetensutveckling utgör 
de mesta som genererar i ny kunskap och utveckling, som kan användas inom arbetet. Av den 
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anledningen kommer jag i denna studie att utgå ifrån att kompetensutveckling är det mesta 
som genererar i ny kunskap och utveckling, i enlighet med respondenterna.      
 
Samtliga respondenter ansåg att kompetensutveckling ska bidra till att kunna genomföra 
arbetet bättre. De var även överens om att kompetensutveckling inte enbart handlar om att 
genomgå någon form av utbildning. Respondenterna ansåg således att kompetensutveckling 
kan ske genom olika former, där ny kunskap kan genereras. Centrala faktorer som genererar 
ny kunskap ansågs alstras genom utbildningar, kurser, utmanande arbetsuppgifter, 
självständighet och eget ansvar på arbetet. Respondenterna menade att kompetensutveckling 
kan ske i det vardagliga arbetet samt att man kan lära sig av varandras kunskaper. Således 
förklarade respondenterna att begreppet kompetensutveckling innehar en bred mening, där 
många olika utvecklingsmöjligheter kan räknas tillhöra begreppet.  
 
Herzbergs tvåfaktorteori redogör för vikten av att inneha kunskap för att nå upp till personliga 
mål som individen skapar inom sitt arbete under motivationsfaktorer (Ahl, 2005, s. 44-45). 
Således blir det viktigt för arbetsgivaren att erbjuda utvecklingsmöjligheter till de anställda 
för att de ska kunna ta an utmaningar och uppfylla dess personliga mål. Detta stämmer 
överens med det som kunskapsarbetarna menade genom att arbetet kan utföras bättre och 
snabbare med kompetensutveckling. Följaktligen antas kunskapsarbetarnas motivation öka 
genom att kompetensutveckling underlättar arbetet de utför. Vilket stämmer överens med det 
som utgör motivationsfaktorer inom Herzbergs tvåfaktorteori. Motivationsfaktorer är bl.a. 
kunskap som individen mottar för att kunna genomföra arbetet framgångsrikt och nå upp till 
dess individuella mål. Följaktligen menar Herzbergs tvåfaktorteori att individens motivation 
ökar genom att denne lyckas utföra arbetet framgångsrikt (Ahl, 2005, s. 44-45).Vilket 
bekräftar det som kunskaparbetarna antydde med att kompetensutveckling som bidrar till att 
arbetet sker mer framgångsrikt höjer deras motivation.   
 
Samtliga kunskapsarbetare antydde att kompetensutveckling i olika former resulterar i att de 
känner sig uppskattade, d.v.s. att de känner att företaget vill satsa på dem. Vilket i sig visades 
bidra till att en relation mellan fallföretaget och kunskapsarbetarna skapades. Denna relation 
anses grunda sig i att kunskapsarbetarna vill ge tillbaka till företaget när de får en känsla av 
att företaget vill satsa på dem. Således kan kompetensutveckling i olika former ses som en typ 
av belöning för kunskapsarbetarna. Vidare pekade kunskapsarbetarna på att de kände en typ 
av uppskattning från fallföretaget i samband med att de fick någon typ av 
kompetensutveckling. Detta bekräftar Önnevik & Lindmark (2011, s. 161) då de menar att 
belöning även kan ske i form av att någon visar uppskattning. Vilket stämmer överens med att 
kunskapsarbetarna känner sig uppskattade genom kompetensutvecklingen de får. Vidare antas 
kunskapsarbetarnas intentioner till att stanna öka genom ökad arbetstillfredsställelse och 
motivation. Detta antagande styrks av det som Gieter & Hoffman (2015, s. 200-201) menar 
med att omsättningen av anställda har en koppling till belöningssystemet. Eftersom 
kompetensutveckling anses som en belöning av kunskapsarbetarna vilket påverkar deras 
arbetstillfredsställelse positivt.   
 
Ka. 4 avvek från resten av kunskapsarbetarna då hen ansåg att kompetensutveckling enbart 
höjer företagets och kunskapsarbetarens värde. Således bidrog kompetensutveckling inte till 
hens motivation. Dock menade Ka.4 att hens motivation höjs genom att få utmanande 
arbetsuppgifter och självständighet på arbetet. Emellertid påvisade samtliga kunskapsarbetare 
att kompetensutveckling även genereras från utmanande arbetsuppgifter och självständighet. 
Följaktligen antas även Ka. 4 bli motiverad av kompetensutveckling som genereras av bl.a. 
utmanande arbetsuppgifter och självständighet inom arbetet.   
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Sammanfattningsvis antydde samtliga kunskapsarbetare bli motiverad genom 
kompetensutveckling. Kompetensutveckling påvisades motivera kunskapsarbetarna på flera 
olika sätt. Dels att kunskapsarbetarna kände sig kompetenta till att ta an utmanande 
arbetsuppgifter men även att kompetensutveckling ansågs som en typ av uppskattning. 
Avslutningsvis anses kompetensutveckling utgöra en central faktor som påverkar 
kunskapsarbetarnas motivation till att stanna genom att de kan utföra arbetet på ett mer 
framgångsrikare sätt samt att de känner sig uppskattade.    
 

6.5. Möjligheter för kompetensutveckling inom företaget 
 
Eftersom möjlighet för kompetensutveckling anses utgöra en viktig faktor för 
kunskapsarbetarnas motivation utifrån den teoretiska referensramen inkluderades frågor som 
behandlar just detta. Resultatet visade att samtliga respondenter ansåg att det råder goda 
möjligheter för kompetensutveckling inom fallföretaget. Eftersom samtliga respondenter 
ansåg att kompetensutveckling innebär all utveckling som genererar i ny kunskap som kan 
användas i det dagliga arbetet påvisades. Som jag tidigare nämnt anses kompetensutveckling 
även genereras från utmanande och varierade arbetsuppgifter samt självständighet på arbetet.   
 
Herzbergs tvåfaktorteori redogör för motivationsfaktorer, vilket avser individens inre 
motivation (Ahl, 2005, s. 44-45). Motivationsfaktorer handlar om individens behov av 
utveckling för att klara av uppgifter som individen anser är värdefulla, vilket i sin tur ökar 
individens motivation (Ahl, 2005, s. 44-45). Således blir arbetsgivarens uppgift att erbjuda 
individen rätt kunskap och färdigheter för att lyckas med uppgifterna självständigt. Detta 
stämmer överens med det som respondent avdelningschef menade med att 
utvecklingssamtalet är ett tillfälle där företaget kan ta hänsyn till kunskapsarbetarnas 
individuella kompetensbehov. Således ansågs det vara viktigt att reflektera över sitt 
kompetensbehov för att sedan diskutera detta under utvecklingssamtalet. Däremot antydde 
kunskapsarbetarna på att de dagligen får kompetensutveckling genom utmaningar, variation 
och självständigheten som präglar dess vardagliga arbete. Följaktligen menade 
kunskapsarbetarna att det råder goda möjligheter för kompetensutveckling inom fallföretaget 
då de erbjuder kunskapsarbetarna utmaningar, variation och självständighet inom arbetet i stor 
omfattning. Vilket samtliga kunskapsarbetare ansåg bidrog till deras motivation till att stanna.       
 
Utvecklingssamtalet som fallföretaget erbjuder sina kunskapsarbetare i sig är en möjlighet till 
att ge kunskapsarbetarna kompetensutveckling. Dock påvisades indikationer på att 
kunskapsarbetarna finner svårigheter med att identifiera relevant kompetensbehov inför 
utvecklingssamtalet. En intressant upptäckt under fallstudien var att det strategiska 
perspektivet visar en positiv inställning till utvecklingssamtalet, vilket kunskapsarbetarna inte 
visade. Följaktligen indikerar resultatet i denna studie på att det råder kommunikationsbrist 
mellan kunskapsarbetarna och dess närmaste chef. Avdelningschefens resonemang styrker 
denna tolkning då hen menade att kommunikationen mellan kunskapsarbetarna och dess 
närmaste chef är central för att utvecklingssamtalet ska ge lyckat resultat. Brist på 
kommunikation under utvecklingssamtalen antas kunna förklaras genom fallföretagets 
organisationskultur. Vilket kan Schein (2011, s. 23) redogör för med ”artefakt”, vilket utgör 
det synliga men även det som kan höras inom en organisationskultur. En utomstående som 
betraktar organisationen kan således identifiera det som Schein (2011, s. 23) menar med 
”artefakt”. Samtliga kunskapsarbetare framförde under intervjun att de inte talar om 
kompetensutveckling öppet mellan företagets medarbetare. Följaktligen antas 
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kompetensutveckling inte inneha en stark position inom fallföretagets organisationskultur. 
Det som stödjer detta antagande är att kunskapsarbetarna finner svårigheter i att identifiera 
samt kommunicera om kompetensbehoven under utvecklingssamtalen. Således antas 
svårigheterna att identifiera och kommunicera kompetensbehov tänkas ha en koppling till att 
kunskapsarbetarna inte diskuterar olika kompetensutvecklingsmöjligheter öppet inom sin 
organisation. Däremot påvisar företaget inneha en stark lärandekultur. Eftersom 
respondenterna gav intryck av att utveckling och ny kunskap ständigt genereras inom arbetet 
de utför. Detta antagande stämmer överens med det som Lindmark & Önnevik (2011, s. 267) 
menar med att man genom ett företags organisationskultur kan se i vilken utsträckning 
företaget arbetar med lärande och utveckling.       
 
Sammanfattningsvis visade resultatet i denna studie att kunskapsarbetarna upplever att det 
råder goda möjligheter för kompetensutveckling inom fallföretaget. Dessa möjligheter anses 
främst peka på de möjligheter som fallföretaget erbjuder sina kunskapsarbetare genom 
utmaningar, variation och självständighet inom arbetet. Vilket samtliga respondenter ansåg 
hör till begreppet kompetensutveckling.    
  

6.6. Uppföljning av utveckling och integrering av mål  
 
Resultatet i denna studie påvisade att uppföljning av utveckling och integrering av personliga 
mål med företagets mål inte sker i stor omfattning. En orsak till detta peka på att det årliga 
utvecklingssamtalet inte fyller den funktion den är tänkt att fylla.  
 
Det primära verktyget fallföretaget använde sig av för att följa upp kunskapsarbetarnas 
utveckling var det årliga utvecklingssamtalet, med uppföljning efter ett halvår. 
Kunskapsarbetarna antydde att utvecklingssamtalet endast var ett obligatoriskt möte de måste 
delta i. Majoriteten av kunskapsarbetarna påpekade att uppföljning av utvecklingen skulle 
kunna ske framgångsrikt genom att den närmaste chefen återkopplar och ger erkännande för 
kunskapsarbetarnas prestationer inom arbetet. Vidare framhölls, likt Herzbergs tvåfaktorteori, 
att det är viktigt att individer strävar efter att uppnå personliga mål då detta ökar 
motivationen. Följaktligen visar resultatet i denna studie att ett ökat fokus på att personlig 
utveckling bör existera för att öka kunskapsarbetarnas motivation till att stanna. 
 
Sammanfattningsvis visade resultatet i denna studie att uppföljning av utveckling inte sker i 
någon större utsträckning. Vilket påvisas ha en koppling till att utvecklingssamtalen inte fyller 
någon funktion av uppföljning av utveckling eller integrering av personliga mål med 
företagets mål i hög grad.  
 

6.7. Utvecklingsmöjligheter inom företaget 
 
Eftersom fallföretaget är en stor aktör existerar det ett ökat utbud av utvecklingsmöjligheter 
för kunskapsarbetarna inom fallföretaget. Resultatet i denna studie visar att de existerande 
utvecklingsmöjligheterna uppskattas av samtliga kunskapsarbetare. Vilket antas påverka deras 
motivation till att stanna positivt då kunskapsarbetarna pekar på att utvecklingsmöjligheterna 
som fallföretaget erbjuder gör fallföretaget till en attraktiv arbetsgivare.  
 
Samtliga respondenter ansåg att det existerar goda utvecklingsmöjligheter inom fallföretaget 
då fallföretaget är en stor aktör. Företagets storlek tillåter kunskapsarbetarna att kunna variera 
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mellan olika yrkespositioner, och även yrkesområden, vilket i sin tur antas ökar 
utvecklingsmöjligheterna. Det strategiska perspektivet ansåg att utvecklingsmöjligheterna har 
en viktig betydelse för att behålla sina kunskapsarbetare. Detta resonemang styrks av det som 
herezbergs tvåfaktorsteori diskuterar om angående motivationsfaktorer. Herzbers 
tvåfaktorsteori menar att motivationsfaktorer bl.a. hör till arbetsuppgifterna som jobbet 
erbjuder Ahl, 2005, s. 44). Vidare antas lockande arbetsuppgifter inom företaget öka 
kunskapsarbetarnas motivation till att stanna. Detta antagande stämmer överens med det som 
kunskapsarbetarna menade med att utvecklingsmöjligheterna som fallföretaget erbjuder är en 
central anledning till varför de vill stanna kvar inom fallföretaget.  
 
Det strategiska perspektivet pekar på att utvecklingsmöjligheterna som råder inom 
fallföretaget kan ses som en icke finansiell belöning. Särskilt viktigt ansågs detta vara då 
fallföretaget inte är en löneledande företag inom länet. Detta överensstämmer med det som 
Herzbergs tvåfaktorteori redogör för. Då denna teori menar att individens behov av utveckling 
är central för att öka motivationen. Följaktligen anses utveckling inom arbetet inneha en 
central betydelse för individens motivation (Halepota, 2005, s. 16).   
 
Samtliga kunskapsarbetare konstaterar att det skett utveckling i olika former sen de började 
arbeta för fallföretaget. Det är även tydligt att utmanande arbetsuppgifter och självständighet 
innehar en koppling till denna utveckling. Således antas kunskapsarbetarnas motivation till att 
stanna påverkas positivt av de utvecklingsmöjligheter som existerar inom fallföretaget. Dels 
för att de kan sträva efter att inta en ny position eller yrkesroll, men även att de kan utvecklas 
inom den rådande yrkesrollen de innehar. Som jag tidigare nämnde antas företagets storlek 
spela en central roll för de utvecklingsmöjligheterna som råder inom fallföretaget.  
 
Avslutningsvis påvisade kunskapsarbetarna att utvecklingsmöjligheterna som existerar inom 
fallföretaget bidrar till en ökad arbetstillfredsställelse. Detta bekräftar Herzbergs 
tvåfaktorteori med att framsteg inom arbetet individen utför är en viktig motivationsfaktor 
(Halepota, 2005, s. 16). Följaktligen antas utvecklingsmöjligheterna utgöra en central faktor 
som påverkar kunskapsarbetarnas intentioner till att stanna inom företaget.     
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7. Slutsats 

 
Under detta kapitel kommer de slutsatser som dras av undersökningens resultat att 
presenteras. Slutsatsen kommer att inledas med studiens syfte samt frågeställning, som sedan 
besvaras i detta avsnitt. Uppsatsen avslutas med praktiska bidrag och rekommendationer 
samt förslag till framtida forskning. 
 

7.1. Slutsatser 
 
Studiens syfte  
Syftet med denna studie är att förstå och förklara i vilken utsträckning motivation bidrar till 
att anställda med professionell kompetens vill stanna kvar inom ett företag. Genom att 
undersöka vilken betydelse kompetensutveckling har för kunskapsarbetarnas motivation är 
avsikten att bidra med forskning som kan beskriva förhållandet mellan utveckling av kunskap 
och motivation.   
 
Frågeställningen som studien har besvarat 
Vilken betydelse har motivation till att anställda med professionell kompetens vill stanna kvar 
inom ett företag samt i vilken utsträckning bidrar kompetensutveckling till anställdas 
motivation? 
 
 
Studiens slutsatser grundas i fyra faktorer vika visades bidra till att kunskapsarbetarnas 
motivation till att stanna ökar. Dessa faktorer är; Självförtroende, utmaningar, erkännande 
och kompetensutveckling. Alla dessa faktorer visades bidra till anställdas 
arbetstillfredsställelse. När arbetstillfredsställelsen ökade visades även motivationen hos 
kunskapsarbetarna öka. Vilket i sin tur bidrog till att kunskapsarbetarnas intentioner till att 
stanna kvar inom företaget påvisades öka. Dock upptäcktes vissa brister som kan påverka 
kunskapsarbetarnas arbetstillfredsställelse och där av motivationen till att stanna negativt. 
Brister jag fann var erkännande från avdelningscheferna. Huruvida man kan isolera dessa fem 
faktorer kan variera från fall till fall, därför vill jag tydliggöra att dessa fem faktorer är tagna 
från just detta fall. Detta betyder inte heller att dessa fem faktorer kan isoleras, utan faktorerna 
har tagits fram utifrån resultatet i denna uppsats. Därför anser jag att dessa fem faktorer inte 
bör generalisares till annan population eller fall. Nedan kommer jag att redogöra för de fem 
faktorer som studien har valt att betona. Vilka jag kommer att presenteras i separata 
underrubriker som tillhör detta kapitel.      

 

7.1.1. Självförtroendet  
 
Resultatet i denna studie visade att självförtroendet har en koppling till i vilken utsträckning 
kunskapsarbetarna är villiga att arbeta självständigt med eget ansvar. Erkännande och positiv 
återkoppling visades inneha den största påverkan på kunskapsarbetarnas självförtroende, mer 
om hur erkännande påverkar självförtroendet kommer jag att behandla längre ner i detta 
kapitel.  
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Utifrån studiens resultat har jag dragit den slutsats att ett ökat självförtroende hos 
kunskapsarbetarna bidrar till en ökad vilja att arbeta självständigt. Självständighet inom 
arbetet påvisas följaktligen bidra till ökat arbetstillfredsställelse genom att kunskapsarbetarna 
kan utvecklas. Utvecklingen som genereras av att arbeta självständigt påvisades grundas i att 
självständighet resultera i kompetensutveckling. Med dessa grunder antas kunskapsarbetarnas 
motivation till att stanna kvar inom företaget öka.       
 
En andra slutsats inom denna faktor är att självförtroendet innehar en koppling till huruvida 
kunskapsarbetaren uppfattar sina arbetsuppgifter som intressanta. Ointressanta arbetsuppgifter 
visade sig tendera till att kunskapsarbetarens vilja att arbeta självständigt minskar. Varför 
arbetsuppgifter kan upplevas som ointressanta kan ha många grunder, i detta fall antas brist på 
intresse grundas i brist på kunskaps. Följaktligen påvisas självförtroendet i detta fall vara av 
central betydelse för att kunskapsarbetaren ska känna sig motiverad. Motivationen hos 
kunskapsarbetaren, i denna situation, antas kunna ökas genom någon form av yttre kontroll 
som genererar i att kunskapsarbetaren kan förhålla sig till ramar och regler. Således kan 
eventuell osäkerhet förebyggas hos kunskapsarbetaren genom att dessa ramar och regler kan 
fungera som en form av säkerhet till att arbetet utförs korrekt.      
 
 

7.1.2. Utmaningar  
 
Studiens resultat visar att utmanande och intressanta arbetsuppgifter innehar en stark 
påverkan på kunskapsarbetarnas motivation och arbetstillfredsställelse. Utifrån studiens 
resultat har jag dragit den slutsatsen att utmaningar i sig ökar motivationen genom att 
kunskapsarbetarna vill uppnå resultat, d.v.s. att kunskapsarbetarna vill inta en utmaning som 
de sedan klarar av. När de väl klarat av denna utmaning antas motivationen hos 
kunskapsarbetarna öka. Motivationen till att stanna antas följaktligen öka genom att 
fallföretaget ständigt anses erbjuda arbetsuppgifter som kunskapsarbetarna uppfattar som 
utmanande och intressanta. Vidare ansågs kompetensutveckling generera genom de 
utmanande arbetsuppgifter som kunskapsarbetarna mottar från fallföretaget. Följaktligen 
antas kunskapsarbetarnas motivation till att stanna öka i takt med att kompetensutveckling 
genererar ny kunskap. Denna antagande grundas i att ytterligare utmaningar kan intas genom 
att kunskapsnivån hos kunskapsarbetaren ökar. Således anses kunskapsarbetaren utveckla sig 
själv parallellt med att motivationen ökar.  

 

7.1.3. Erkännande  
 
Studiens resultat pekar på att erkännande utgör en värdefull grund för kunskapsarbetarnas 
motivation till att stanna. Vidare visade det sig att erkännande påverkar kunskapsarbetarnas 
självförtroende. Särskilt viktig anses erkännande vara för kunskapsarbetarana då fallföretaget 
har ett stort fokus på att kunskapsarbetarna ska arbeta självständigt. Följaktligen blir min 
slutsats inom denna faktor att brist på erkännande kan bidra negativt till kunskapsarbetarnas 
intentioner till att stanna inom företaget. Denna slutsats grundas i antagandet av att 
kunskapsarbetarnas vilja att arbeta självständigt påverkas till en hög grad av självförtroendet. 
Om självförtroendet inte underhålls antas kunskapsarbetarnas vilja att arbeta självständigt 
minska. Dock fann jag brister på erkännanden från avdelningscheferna till kunskapsarbetarna. 
En tydlig anledning till denna brist kunde emellertid inte identifieras i studiens resultat.   
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7.1.4. Kompetensutveckling 
 
Kompetensutveckling påverkade kunskapsarbetarnas motivation genom att de kände att 
företaget ville satsa på dem. Känsla av ett ökat tillit från företaget visades alstra genom 
kompetensutveckling, vilket visade sig bidra till ökat arbetstillfredsställelse hos 
kunskapsarbetarna. Följaktligen ansågs kompetensutveckling resultera i att en relation skapas 
mellan kunskapsarbetaren och fallföretaget. Denna relation grundas i att kunskapsarbetarna 
känner uppskattning från fallföretaget genom att de får kompetensutveckling. Vidare pekade 
det på att kunskapsarbetarna ville ge tillbaka till företaget, då de får en känsla av uppskattning 
från företaget.  
 
Eftersom företaget är en stor aktör visade det sig att möjligheterna för kompetensutveckling 
även var stora. Vilket bidrog till att arbetsplatsen upplevdes som mer attraktivt för 
kunskapsarbetarna. Dock skulle kompetensutvecklingens plats inom organisationskulturen 
kunna stärkas. Således är min första slutsats inom denna faktor att en ökad plats för 
kompetensutveckling inom organisationskulturen skulle kunna öka kunskapsarbetarnas 
medvetande om olika möjligheter för kompetensutveckling. Vilket i sin tur antas öka 
kommunikationen om kompetensutveckling. Som sedan skulle kunna underlätta förberedelsen 
inför de åriga utvecklingssamtalen. Detta anses vara särskilt viktigt då kunskapsarbetarna 
ansvarar självständigt för sin kompetensutveckling. Där utvecklingssamtalet är ett tillfälle för 
kunskapsarbetarna att kunna efterfråga önskad kompetensutveckling. Varför denna slutsats 
anses vara särskilt viktig är av den anledningen att kunskapsarbetarna påvisade svårigheter 
med att identifiera kompetensbehov inför det årliga utvecklingssamtalet.     
 
 
Sammanfattningsvis vill jag påpeka att resultatet i denna uppsats kan ha påverkats av ett 
flertal olika faktorer, två centrala faktorer har identifierats. Det första är att fallföretaget inte 
är ett löneledande företag, vilket kan ha påverkat resultatet genom att företaget försöker 
erbjuda kunskapsarbetarna andra typer av belöning, än finansiell belöning, för att öka 
motivationen. Den andra faktorn är att företaget är en av länets största arbetsgivare, som 
befinner sig i en mindre stad i Sverige. Detta kan anses påverka uppsatsens generaliserbarhet. 
Således kan resultatet vara svårt att applicera på andra företag. Till exempel andra företag 
som befinner sig i en större stad och/eller mindre företag. Däremot anses en viss 
generaliserbarhet i studiens resultat existera, då man kan finna ett flertal industriföretag som 
är stora arbetsgivare vilka befinner sig inom mindre städer i Sverige. Således är avsikten att 
stora industriföretag som befinner sig i mindre städer kan ta del av studiens resultat till en viss 
del.  
   

 

7.2. Praktiskt bidrag och rekommendationer till fallföretaget   
 
Avsikten med det praktiska bidraget och rekommendationerna till fallföretaget är att främst 
uppmärksamma vilka faktorer som påvisades ha en inverkan på kunskapsarbetarnas 
intentioner till att stanna inom företaget. Som jag tidigare nämnde är resultatet i denna studie 
inte fullt generaliserbar. Således är min avsikt att uppmärksamma företag som är av liknande 
karaktär som fallföretaget med bidrag som kan framhäva de faktorer som visades påverka 
kunskapsarbetarnas motivation till att stanna.  
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De sammanfattande rekommendationerna jag vill lämna till fallföretaget är att se över 
individuella behov som kunskapsarbetarna har. För att sedan säkerställa att deras 
arbetstillfredsställelse och motivation inte påverkas negativt. Vidare visade studiens resultat 
att erkännande har en central funktion för kunskapsarbetarnas motivation, främst genom 
påverkan på kunskapsarbetarnas självförtroende. Således vill jag lyfta fram att erkännande är 
en central faktor som på flera sätt kan påverka kunskapsarbetarnas arbetstillfredsställelse och 
motivation, vilket jag redogör för tidigare under detta kapitel. En ytterligare funktion som 
erkännanden kan uppfylla påvisades vara möjlighet för uppföljning av utveckling hos 
kunskapsarbetarna.  
 
Vidare vill jag rekommendera fallföretaget att öka involveringen i kunskapsarbetarnas arbete. 
Följaktligen antas även kommunikationen mellan kunskapsarbetarna och deras närmaste chef 
kunna öka genom att vara involverad. Att förbättra kännedom om individuella 
kunskapsarbetare anses vara möjligt till en hög grad inom fallföretaget. Eftersom fallföretaget 
innehar en organisationsstruktur som är av platt karaktär. Vilket underlättar möjligheterna för 
avdelningscheferna och avsnittscheferna att identifiera och kartlägga de behov som råder hos 
individuella kunskapsarbetare. 

 

7.3. Samhällelig diskussion  
 
Som jag har nämnt tidigare är avsikten med resultatet i denna uppsats inte att bidra med 
information som är generaliserbart. Därför kan resultatet i denna studie inte generaliseras 
utöver det undersökta fallföretaget. En primär anledning till detta är den undersökningsmetod 
som ligger till grund för denna studie, men även det valda fallföretaget. Trots att resultatet i 
denna studie inte bör generaliseras till någon annan population anses resultatet samtidigt 
kunna bidra med värdefull information till företag utanför fallföretaget. Mina motiv för detta 
är att det existerar ett flertal stora industriföretag inom Sverige vilka befinner sig i mindre 
städer, således kan företagsledare och mellanchefer använda sig av resultatet från denna 
studie till en viss grad. Ett ytterligare motiv är att kraven på kunskapsarbetare ökar i dagens 
samhälle. Allt fler företag kräver att sina medarbetare har någon form av avancerad 
utbildning. Samtidigt antas det underlätta för individer att byta jobb och även yrke om 
individen besitter någon form av utbildning. Följaktligen blir det allt viktigare för företag att 
behålla denna kompetens. Särskilt i storstäder kan det antas vara viktigt, då utbudet av 
arbetsgivare är fler, vilket anses öka möjligheterna för individer att byta jobb. Av den orsaken 
anser jag att resultatet i denna studie även kan användas, med en viss försiktighet, av 
företagsledare och mellanchefer som arbetar inom större städer. Att behålla värdefull 
kompetens visas bidra med ett flertal fördelar, dels att företag kan öka sin konkurrenskraft 
genom att utveckla den befintliga kompetensen för att uppnå visioner och mål. Men även att 
företag kan spara pengar, då rekrytering och upplärning av ny personal kan vara kostsamt. 
Avslutningsvis anses forskning som uppmärksammar samt bidrar med information om hur 
företag kan behålla sina medarbetare kunna, på sikt, öka företagens möjlighet att nå framgång, 
genom bl.a. ökad konkurrenskraft och starkare arbetskraft som kan utvecklas tillsammans 
med företaget.    
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7.4. Förslag till framtida studier 
 
Då studien påvisar att det råder en viss brist på alternativa arbetsgivare för kunskapsarbetarna, 
vilket begränsar deras valmöjligheter av arbetsgivare, vore det intressant att undersöka ett 
större företag som befinner sig i en större stad. Där kunskapsarbetare har större valmöjligheter 
av arbetsgivare. Det vore även intressant att jämföra två företag av samma karaktär. Till 
exempel skulle man kunna jämföra två olika anläggningar som tillhör samma arbetsgivare. 
Där en anläggning befinner sig i en större stad och den andra i en mindre stad. Således skulle 
det kunna utredas om kunskapsarbetarnas intentioner till att stanna kvar inom ett företag kan 
påverkas genom att utbudet av alternativa arbetsgivare inom ett område ökar.  
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Appendix 1. Intervjuguide för HR 
 
 
Bakgrundsfrågor 
• Skulle du kunna presentera dig själv? (namn, ålder, stad, utbildning?) 
• Vad är din roll inom företaget och vad ingår i dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du arbetat inom företaget? Har du bytt arbetsuppgifter under denna 

period? 
• I vilken utsträckning anser du att dina nuvarande kunskaper kommer till användning 

inom ditt jobb?  
 
Motivation och belöning  
• Varför tycker du det är viktigt med belöning? Vad fyller belöning för funktion i 

företaget och bland kunskapsarbetarna enligt dig?  
• Vilka tankar har du kring motivation? Hur viktigt är motivation enligt dig?    
• Hur samarbetar ni inom HR-avdelningen med avdelningscheferna om frågor kring 

kunskapsarbetarnas motivation? 
• Vilka typer av belöning kunskapsarbetarna få?   
• I vilken utsträckning anser du att avdelningscheferna och kunskapsarbetarna är bra 

på att ge erkännande/feedback till varandra? 
• Hur tror du att belöning bidrar till kunskapsarbetarnas motivation? 
• Hur engagerar du dig, som HR-ansvarig, för att se över kunskapsarbetarnas 

motivation? 
• Hur går ni till väga för att ta reda på motivationsgraden hos kunskapsarbetarna? 

 
Kompetensutveckling 
• Skulle du kunna beskriva din uppfattning om vad kompetensutveckling är? 
• Skulle du kunna berätta om din kompetensutveckling? Varför och hur kom ni fram till 

just denna kompetensutveckling? 
• Hur samarbetar ni inom HR-avdelningen med avdelningscheferna om frågor kring 

kunskapsarbetarnas kompetensutveckling?  
• Hur anser du att möjligheterna ser ut för kunskapsarbetarna att få 

kompetensutveckling eller fortbildning inom företaget om de efterfrågar detta?  
• Hur arbetar ni inom HR-avdelningen för att integrera organisationens mål med 

individuella kunskapsarbetares mål? I vilken utsträckning känner du till 
organisationens mål?  

• Hur viktigt anser du att uppföljning av utvecklingen hos kunskapsarbetarna är? Hur 
följs det upp?  
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Eget ansvar och självständighet på jobbet  
• I vilken utsträckning anser du att kunskapsarbetarna bör arbeta självständigt och ta 

eget ansvar på jobbet? 
• Vad anser du kan påverka kunskapsarbetarna till att ta eget ansvar och arbeta 

självständigt på jobbet?  
 
Motivation till att stanna  
• I vilken utsträckning anser du att belöning bidrar till att kunskapsarbetarna blir 

motiverade till att stanna kvar inom företaget? 
• Vilka andra faktorer tror du kan ha inverkan på kunskapsarbetarna benägenhet till att 

stanna inom företaget? 
• Hur tror du att kompetensutveckling bidrar till att kunskapsarbetarna vill stanna kvar 

inom företaget? 
• Vad har främst lockat dig till att stanna kvar inom företaget?   

 
Organisationskultur 
• Skulle du kunna beskriva organisationskulturen här på företaget? 
• Vilken betydelse har motivation inom er organisationskulturen? Kommunicerar ni 

mycket om motivation inom företaget? 
• Vilken plats har kompetensutveckling inom företagets organisationskultur? 
• Hur anser du att kontinuerlig utveckling av kunskap ingår i er organisationskultur?  
• Hur anser du att företagets organisationskultur kan påverka kunskapsarbetarna att 

stanna kvar inom företaget?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   59	  

Appendix 2. Intervjuguide för avdelningschefen 
 
Bakgrundsfrågor 
• Skulle du kunna presentera dig själv? (namn, ålder, stad, utbildning?) 
• Vad är din roll i företaget och vad ingår i dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du arbetat inom företaget? Har du bytt arbetsuppgifter under denna 

period? 
• I vilken utsträckning anser du att dina nuvarande kunskaper kommer till användning 

inom ditt jobb?  
 
Motivation och belöning  
• Varför tycker du det är viktigt med belöning? Vad fyller belöningssystem för funktion i 

företaget och bland kunskapsarbetarna enligt dig? 
• Vilka tankar har du kring kunskapsarbetarnas motivation? Hur viktigt är motivation 

enligt dig?    
• Hur samarbetar avdelningscheferna med HR-avdelningen om frågor kring 

kunskapsarbetarnas motivation?   
• Vilka typer av belöning kan kunskapsarbetarna få? 
• I vilken utsträckning anser du att avdelningscheferna och kunskapsarbetarna är bra 

på att ge erkännande/feedback till varandra?  
• Hur tror du att belöning bidrar till kunskapsarbetarnas motivation? 
• Hur engagerar du dig, som chef, för att se över kunskapsarbetarnas motivation? 
• Hur går ni till väga för att ta reda på motivationsgraden hos kunskapsarbetarna? 

 
Kompetensutveckling 
• Skulle du kunna beskriva din uppfattning om vad kompetensutveckling är? 
• Skulle du kunna berätta om din kompetensutveckling? Varför och hur kom ni fram till 

just denna kompetensutveckling? 
• Hur samarbetar avdelningscheferna med HR-avdelningen om frågor kring 

kunskapsarbetarnas kompetensutveckling?  
• Hur ser möjligheterna ut för kunskapsarbetare att få kompetensutveckling eller 

fortbildning inom företaget om de efterfrågar detta?  
• Hur arbetar avdelningscheferna för att integrera organisationens mål med 

individuella kunskapsarbetares mål? 
 
Eget ansvar och självständighet på jobbet  
• I vilken utsträckning anser du att kunskapsarbetarna bör arbeta självständigt och ta 

eget ansvar på jobbet? 
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• Vad anser du kan påverka kunskapsarbetarna till att ta eget ansvar och arbeta 
självständigt på jobbet?  

• I vilken utsträckning arbetar ni med tidsfrister? 
 
Motivation till att stanna  
• I vilken utsträckning anser du att belöning bidrar till att kunskapsarbetarna blir 

motiverade till att stanna kvar inom företaget? 
• Vilka andra faktorer tror du kan ha inverkan på kunskapsarbetarnas benägenhet till 

att stanna inom företaget? 
• Hur tror du att kompetensutveckling bidrar till att kunskapsarbetarna vill stanna kvar 

inom företaget? 
• Vad har främst lockat dig till att stanna kvar inom företaget?   

 
Organisationskultur 
• Skulle du kunna beskriva organisationskulturen här på företaget? 
• Vilken betydelse har motivation inom er organisationskultur? Kommunicerar ni 

mycket om motivation inom företaget? 
• Vilken plats har kompetensutveckling inom företagets organisationskultur? 
• Hur anser du att kontinuerlig utveckling av kunskap ingår i er organisationskultur?  
• Hur anser du att företagets organisationskultur kan påverka kunskapsarbetarna att 

stanna kvar inom företaget?    
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Appendix 3. Intervjuguide för kunskapsarbetarna 
 
Bakgrundsfrågor 

• Skulle du kunna presentera dig själv? (namn, ålder, stad, utbildning?) 
• Vad är din roll i företaget och vad ingår i dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
• Hur länge har du arbetat inom företaget? Har du bytt arbetsuppgifter under denna 

period? 
• I vilken utsträckning anser du att dina nuvarande kunskaper kommer till användning 

inom ditt jobb? 
 
Motivation och belöning 

• Vilka tankar har du kring motivation? Hur viktigt är motivation enligt dig? Vad gör 
dig motiverad? 

• Vilken funktion fyller motivation enligt dig?    
• Vad är dina tankar kring din karriärutveckling inom företaget? Hur anser du att dina 

utvecklingsmöjligheter ser ut inom företaget?   
• Vilka typer av belöningar kan ni få?  
• I vilken utsträckning anser du att avdelningscheferna och kunskapsarbetarna är bra 

på att ge erkännande/feedback till varandra? 
• På vilket sätt anser du att belöning bidrar till din motivation?  
• Hur anser du att utveckling av din kunskap bidrar till din motivation?  

 
Kompetensutveckling  

• Skulle du kunna beskriva din uppfattning om vad kompetensutveckling är? 
• Vilken funktion fyller kompetensutveckling enligt dig?   
• Hur upplever du att dina möjligheter är att få kompetensutveckling eller fortbildning 

inom företaget om du skulle vilja det?  
• Skulle du kunna berätta om din kompetensutveckling? Varför och hur kom ni fram till 

just denna kompetensutveckling? 
• Hur anser du att dina individuella mål integreras med organisationens mål? Känner 

du till organisationens mål? 
• Hur viktigt anser du att uppföljning av utvecklingen är? Hur följs det upp? 

 
Eget ansvar och självständighet på jobbet  

• I vilken utsträckning känner du att du kan arbeta självständigt och ta eget ansvar på 
jobbet? Hur viktigt är detta enligt dig?   

• Vilka tankar har du kring tidsfrister? 
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Motivation till att stanna  
• Hur anser du att belöning påverkar din benägenhet till att stanna kvar inom 

företaget? 
• Vilka andra faktorer tror du kan ha inverkan på din benägenhet till att stanna kvar 

inom företaget? 
• Hur anser du att kompetensutveckling påverkar din benägenhet till att stanna inom 

företaget? 
• Vad har främst lockat dig till att stanna kvar inom företaget hittills?   

 
Organisationskultur 

• Skulle du kunna beskriva din uppfattning om organisationskulturen här på företaget? 
• Vilken betydelse har motivation inom er organisationskulturen? Kommunicerar ni 

mycket om motivation inom företaget? 
• Vilken plats har kompetensutveckling inom företagets organisationskultur? 
• Hur anser du att kontinuerlig utveckling av kunskap ingår i er organisationskultur?  
• På vilket sätt anser du att företagets organisationskultur kan påverka dig att stanna 

kvar inom företaget?    
 
 
 


