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Abstrakt 
 
Titel: Anställdas perspektiv på motivationsfaktorer – En kvalitativ studie om hur 
chefer kan motivera personal 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp 

Författare: Miranda Lindholm och Alexander Torstensson 

Handledare: Ingemar Wictor 

Examinator: Jonas Gabrielsson 

Datum: 2016-05-19 

Problem: Många anställda vantrivs eller saknar motivation på sin arbetsplats. 

Syfte: Studiens syfte är att förklara och förstå vad som påverkar anställdas motivation 
på arbetsplatsen samt hur chefer ska arbeta för att främja den. 

Metod: Kvalitativ undersökningsmetod har används. Studien genomfördes med åtta 
personintervjuer av anställda från olika branscher.  

Resultat och Slutsats: Studien visar att anställdas motivation påverkas av 
arbetsuppgiften, trivsel och chefens ledarskap. Arbetsuppgiftens syfte, känsla av 
kompetens och autonomi i arbetsuppgiften påverkar motivationen. Resultatet visar att 
anställda har ett naturligt behov av att prestera och utvecklas. Studien visar också att 
anställda har olika behov och drivkrafter, därför behöver chefer lära känna och första 
varje enskild anställdes motivationsfaktorer. Resultatet föreslår att chefer främjar 
motivation genom att avsätta tid till att förstå och lära känna varje anställd. Chefen 
behöver sedan engagera sig i varje anställds personliga utveckling, självförtroende, 
säkerställa trivsel och skapa trygghet. Studien talar framförallt för att chefen måste 
förstå att människor har olika motivationsfaktorer och att positiv feedback har stark 
påverkan på inre motivation.  

Förslag till fortsatt forskning: Studien lämnar utrymme till fortsatt forskning för att 
förstå resultatens motivationsfaktorer.  

• Vad är en utmanande arbetsuppgift? 
• Vad är en utvecklande arbetsuppgift? 
• Vad upplever anställda som en prestation? 
• När upplevs en arbetsplats eller arbetsuppgift som kontrollerad? 
• När upplever anställda trygghet? 

 
Nyckelord: Motivation, arbetsmotivation, kognitiv motivationsteori, 
självbestämmande teorin, OIT, förväntningsteorin, Behovsteori, Herzbergs två-
faktorsteori 
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Problem: We argue that a lot of employees lack motivation at work. 

Purpose: The purpose is to explain and understand the underlying motivational 
factors and explore how bosses can work to promote employees motivation. 

Method: This study is based on a qualitative approach. The empirical data has been 
gathered by interviewing eight employees form eight different companies.  

Results and conclusions: The study shows that motivation mainly depends on the 
work task, employees well-being and managers leadership. Purpose of the work task, 
feel of competence and autonomy are essential factors within the work task. The 
results indicate that employees have a natural need to perform well and to develop 
their skills. It also proposes that employees have different needs and motives, which 
indicates that managers should spend time to understand their employees’ individual 
motivators. The study proposes that managers firstly should make time to get to know 
their employees. Secondly, they should make time to engage in their employee’s 
development, improve their self-confidence, ensure their well-being and create a safe 
working environment. The result also indicates that positive feedback is a powerful 
tool to improve employees’ motivation. Most importantly, the study shows that 
managers need to understand that people, and therefore employees have different 
motivators.  

Suggestions for further research: We believe following questions are relevant to 
help managers motivate employees.  

• What determines if a work task is challenging? 
• What determines if a work task is developing?  
• What is experienced as performance at work? 
• What determines whether a workplace or work task is perceived as controlled? 
• What determines an employee’s feel of safeness?  

Keywords: Motivation, Work motivation, Cognitive motivation theory, Self-
determination theory, OIT, Expectancy theory, Need theory, Herzbergs two-factor 
theory
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1. Introduktion 
I kapitlet presenteras bakgrund, problemdiskussion, syfte och frågeställning samt 
argumentation till varför ämnet är intressant att studera. Syftet med kapitlet är att ge läsaren 
förståelse för vad studien handlar om. 

1.1 Bakgrund 

“En chef är utsedd av och företräder arbetsgivaren för att leda personal eller en 
verksamhet. Chefen är en del av ledningssystemet och har till uppgift att 
uppnå den högsta ledningens mål. För att uppnå målen har chefen till sitt 
förfogande olika resurser som medarbetare, pengar och lokaler och dels 
befogenheter att fatta vissa beslut.” (Angelöw, 2013, s. 13).  

 
Men det krävs så mycket mer än en chef för att nå resultat, det krävs också rätt 
ledarskap. Chef är en formell funktion, som representerar en arbetsgivare och strävar 
efter att uppnå organisatoriska mål. Ledarskap handlar istället om hur en chef väljer 
att agera i sin roll (Angelöw, 2013). (Björklund, 2001) menar att “Ledarskap är en 
process där produktivt arbete skapas genom ansträngning från andra individer.” 
(Björklund, 2001, s. 51). 
 
Vi ställer oss frågan: Vad är viktigast för en framgångsrik organisation, chefer eller 
ledare? Anställda är en organisations viktigaste resurs (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
Företag behöver kompetens, nya idéer och energi för att bli framgångsrika (Whiteley, 
2002). Anställdas kompetens kan till och med anses som en organisations viktigaste 
kapital. I dagens moderna samhälle där utveckling går snabbt framåt beror företagens 
värdeskapande mer och mer på de anställdas kreativitet och kompetens (Jacobsen & 
Thorsvik, 2014). Men det räcker inte med kompetenta medarbetare för att en 
organisation ska nå framgång, kompetensen måste även användas effektivt. 
 
Forskning visar, enligt (Whiteley, 2002), på ett starkt samband mellan ett företags 
framgång och anställdas motivation. En motiverad anställd vill prestera bättre, vilket 
innebär att de arbetar av egen vilja och kraft med syfte att göra det bästa för företaget. 
En motiverad medarbetare försöker självständigt lösa problem utan att belasta andra 
medarbetare, den ger inte upp och hjälper gärna andra medarbetare inom företaget 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014). En motiverad människa är också mer kreativ. En 
kreativ människa söker nya och användbara idéer, vilket är viktigt för alla 
konkurrerande företag (Björklund, 2001).  
 
Motiverade anställda ökar därför kvaliteten, produktiviteten och innovationen i 
företag, och ett företag som lyckas motivera anställda har stora möjligheter att öka 
lönsamheten och bli mer konkurrenskraftiga (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Anställdas 
motivation är alltså avgörande för organisationers framgång. 
 
Så vad är viktigast, chefer, ledare eller medarbetare? Vi tror medarbetare är den 
viktigaste resursen men framförallt graden av motivation de erhåller. Normalt lever en 
människa i Sverige omkring 30 000 dagar (SCB) och nästan hälften av det vuxna livet 
tillbringas på arbetsplatsen. I flera fall spenderar människan mer tid på arbetsplatsen 
än hemma eller med vänner (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Det känns självklart att vi 
ska må bra och trivas på arbetsplatsen. Trots det är verkligheten enligt Angelöw 
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(2013) annorlunda, han förklarar att cirka en miljon svenskar vantrivs på 
arbetsplatsen. 
 
Vi definierar motivation som en människas motiv till att delta i en viss aktivitet. Vi 
tror att en människa med större motiv att delta i en aktivitet kommer att prestera 
bättre. Det leder till att en produktiv och motiverande ledare enligt oss förstår sina 
anställdas motiv och drivkrafter. Men hur bra är chefer på att motivera, och vad har 
människor för motiv till att arbeta? 

1.2 Problemdiskussion 

Organisationers framgång kan beror på motiverade medarbetare, men hur kommer det 
sig att nästan en miljon svenskar vantrivs på arbetsplatsen? Det kan inte vara en 
hemlighet, och framförallt inte en världsrevolutionerande upptäckt att motivation är 
viktigt för organisationers framgång. Lyckliga och motiverade anställda gynnar både 
företaget och individen själv. För att gå djupare in i problemet behöver vi titta på 
chefer en gång till. Som vi nämnde tidigare är chef en formell funktion som alla 
organisationer använder sig av för att uppnå organisatoriska mål, chefer ska gynna 
företaget. Enligt Angelöw (2013) är bristande ledarskap hos chefer den vanligaste 
anledningen till att anställda byter jobb samt att var fjärde anställd är kritisk till sin 
närmaste chef.  
 
Kan det vara chefer som är problemet? Vi tror chefer är både problemet och orsaken 
till att människor mår dåligt eller är omotiverade på arbetsplatsen, men vi tror 
samtidigt att chefer är lösningen. Enligt Angelöw (2013) bygger en välfungerande 
arbetsplats på chefens förmåga att motivera sina anställda. Vi har klargjort skillnader 
mellan chefer och ledare, men inte för att studien ska handla om skillnaderna utan för 
att visa att chefer kan skada arbetsplatser medan ledarskap främjar dem. Chefer är en 
formell roll och kommer alltid att vara det, samtidigt som en chef kan vara både chef 
och ledare eller enbart en chef. Oavsett är det chefen som sitter på makten att påverka 
anställdas motivation, därför är det också chefens påverkan på anställdas motivation 
vi vill studera. 
 
Vi ser ett kunskapsgap i att chefer inte vet hur de ska motivera sina anställda, därför 
anser vi att det är mycket viktigt att studien genomförs. 

1.3 Frågeställning 

Vad påverkar anställdas motivation på arbetsplatsen och hur kan chefer främja den?  

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att förklara och förstå vad som påverkar anställdas motivation på 
arbetsplatsen samt hur chefer ska arbeta för att främja den. 

1.6 Avgränsningar 

Studiens mål är att förstå vad som påverkar anställdas motivation på arbetsplatsen och 
därför har vi valt att avgränsa oss till att intervjua anställda som inte har någon 
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formell chefsroll. Utifrån anställdas perspektiv på motivation får vi en förståelse för 
vad som motiverar dem och således kan frågeställningen besvaras. Då motivation på 
arbetsplatsen är en central roll för studien avgränsar sig den teoretiska referensramen 
till teorier om motivation och arbetsmotivation.  

1.7 Disposition 

Den teoretiska referensramen inleder arbetet och står till grund för den empiriska 
referensramen. Där presenteras inledningsvis begreppet motivation, följt av kognitiva 
motivationsteorier, behovsteorier och arbetsrelaterade teorier kopplat till motivation. 

Begreppet motivation måste redas ut för att skapa en förståelse för vad motivation är. 
De kognitiva motivationsteorierna presenteras för att skapa en förståelse för hur inre 
och yttre faktorer påverkar människans motivation. Förståelsen är viktig för att 
fullständigt förstå kommande behovsteorier, vilka utgår från att människans 
handlingar syftar till att tillfredsställa olika behov (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 
Teorierna har stor betydelse för att förstå skillnaden i faktorer mellan vad som 
motiverar och vad som inte motiverar människor. Sist presenteras således 
arbetsrelaterade teorier kopplat till motivation.  

Metodavsnittet behandlar hur vi har valt att genomföra studien och syftar till att förstå 
den empiriska referensramen. Kapitlet behandlar även etiska reflektioner och kritik 
mot vald metod. 

I den empiriska referensramen presenteras sammanfattningar av intervjupersonernas 
svar på intervjuguiden tillsammans med stärkande citat från intervjupersonerna. 
Empirin syftar till att kunna dra analytiska kopplingar till den teoretiska 
referensramen.  

Analysen behandlar analytiska kopplingar mellan den empiriska och teoretiska 
referensramen. Analysen syftar till att kunna besvara studiens frågeställning. 
Sammanfattning av analysen presenteras för att enklare förstå analysen och således 
kunna besvara frågeställningen. Slutsatsen avslutar arbetet genom att besvara 
frågeställningen.  

Diskussionsavsnittet behandlar tankar och idéer som uppkommit under studiens gång, 
men som studien inte berör eller har belägg för. Diskussionen mynnar ut i förslag på 
fortsatt framtida forskning.  
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2. Teori 
I kapitlet presenteras inledningsvis begreppet motivation, med målet att skapa 
förståelse för vad motivation är. Därefter presenteras kognitiva motivationsteorier, 
behovsteorier samt arbetsrelaterade teorier kopplat till motivation. Kapitlet kommer 
utgöra grunden för insamling av empirisk data.  

2.1 Motivation 

Forskare har länge försökt förstå vad som motiverar anställda på arbetsplatsen, vilket 
har resulterat i väldigt många motivationsteorier, men bara några få som direkt 
behandlar hur företag kan öka sina anställdas motivation. Historiskt sett har forskning 
varit inriktad på hur företag kan använda olika belöningssystem för att motivera 
anställda (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) 
handlar motivation om varför människors beteende uppstår. 
 
Motivation kan beskrivas som en människas behov eller drivkraft som leder till ett 
visst beteende och ordet motivera betyder att ge en anledning till att agera. Motivation 
är en anledning till en ansträngning och motiven skiljer sig på grund av människors 
olika behov, önskemål och drivkrafter (Björklund, 2001). Angelöw (2013) beskriver 
att alla människor är olika och motiveras av olika saker och att det därför är viktigt att 
kartlägga anställdas olika motivationsfaktorer.  
 
Inom motivationsteorier ställer forskare sig frågan: Vad sätter människor i rörelse? 
(Björklund, 2001). Det finns dock ingen generellt accepterad definition av 
arbetsmotivation men motivation brukar beskrivas med hjälp av tre perspektiv: 
 

1. Vad driver människors beteende? 
2. Vad ligger bakom beteendets riktning? 
3. Hur upprätthålls beteendet? 

 
Inom motivationsteorier ställer forskare sig frågan: Vad sätter människor i rörelse? 
(Björklund, 2001).  
 
Motivationsteorier fokuserar på tre huvudgrupper, yttre motivation, inre motivation 
och yttre belöningar (Alvesson & Sveningsson, 2007; Gagné & Deci, 2005)  
 
Inre motivation innebär att människor deltar i en aktivitet på grund av aktivitetens 
tillfredställelse i sig, till exempel att läsa en bok för att det är roligt (Gagné & Deci, 
2005; Kaufmann & Kaufmann, 2005). Yttre motivation innebär istället att människor 
deltar i en aktivitet för belöningen som aktiviteten leder till, exempelvis läsa en bok 
för att erhålla ett betyg (Gagné & Deci, 2005; Sansone & Harackiewicz, 2000; Deci & 
Ryan, 2000; Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

2.1.1 Yttre motivation 

Med yttre motivation menas att människor motiveras för att uppnå en belöning, 
(Alvesson & Sveningsson, 2007; Kaufmann & Kaufmann, 2005) och att arbetet är 
verktyget för att uppnå belöningen. Exempel på yttre belöningar är påtagliga saker 
som lön och bonus men det kan också vara exempelvis feedback. Ett annat exempel 
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på yttre motivation är att en anställd motiveras till att arbeta för att undvika en 
bestraffning (Alvesson & Svenningsson, 2007). Yttre belöningar används för att 
påverka människors beteenden (Sansone & Harackiewicz, 2000). 

2.1.2 Inre motivation 

Teorier om inre motivation fokuserar på människans inre behov och drivkrafter 
(Alvesson & Svenningsson, 2007). Deci och Ryan (2000) beskriver inre motivation 
som den starkaste typen av motivation en människa kan erhålla. En inre motiverad 
människa söker självmant efter nya utmaningar och kunskaper (Ibid.). Inre motivation 
förknippas med ökad prestation och kreativitet, förbättrat minne, högre delaktighet i 
aktiviteter och bättre psykiskt och fysiskt välmående (Björklund, 2001). Inre 
motiverade människor är också enklare att leda eftersom de är nyfikna, tar eget ansvar 
och söker utveckling vilket också leder till långsiktiga prestationer (Angelöw, 2013).  
 

 
Figur 1. Skillnaden på inre och yttre motivation (Angelöw, 2013 s. 201). 

2.1.3 Yttre belöningar 

Deci (1972) studerade de yttre belöningarna; pengar som beror på prestation, pengar 
som är oberoende av prestation, hot om bestraffningar till ogjord uppgift, positiv 
feedback samt negativ feedback och dess påverkan på inre motivation. Resultatet 
medgav att positiv feedback var den enda yttre belöningen som påverkade motivation 
positivt. Belöningar i form av pengar som beror på prestation, hot om bestraffning och 
negativ feedback visade sig påverka den inre motivationen negativt och belöning i 
form av pengar oberoende av prestation hade inga effekter på den inre motivationen 
(Ibid.).  
 
Furnham (1997) beskriver pengar som en motivationsfaktor för de som behöver eller 
värdesätter det, desto mer du behöver eller värdesätter pengarna desto större blir 
motivationsfaktorn. Nelson (2002) påpekar att när anställda inte får uppskattning från 
sina chefer arbetar de enbart för ekonomisk ersättning. Abrahamsson och Andersen 
(2005) hävdar att pengar är något som de flesta arbetar för och att det handlar om att 
uppnå en känsla av värde, status och självaktning. Furnham (1997) uttrycker att 
pengar kan få människor att känna sig mer materiellt värdefulla om de har märkbara 
effekter och att de fungerar som en motivationsfaktor när relationen mellan hårt 
arbete och lön är tydlig.  
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Dock kritiserar Furnham (1997) ståndpunkterna om att pengar är kopplade till 
motivation och menar att pengar gör människor gladare på kort sikt men inte på lång 
sikt på grund av att människor värdesätter sig själva genom pengar och jämför alltid 
sig själva med andra. Det kommer alltid finnas någon med mer pengar än en själv och 
således kommer människan aldrig bli nöjd med sin nuvarande lön (Ibid.).  
 
 
Abrahamsson och Andersen (2005) problematiserar vikten av att vissa människor 
arbetar hårt för en låg lön och att det således måste finnas en psykologisk 
tillfredsställelse som kompenserar för den låga lönen.  

2.1 Kognitiv motivationsteori 

Det centrala inom kognitiva motivationsteorier är att människors handlingar och 
beteenden sker helt rationellt genom egna medvetna val (Kaufmann & Kaufmann, 
2005). Nedan presenteras två kognitiva motivationsteorier. 

2.1.1 Självbestämmandeteorin 

Det centrala i självbestämmandeteorin är att människor inte enbart arbetar för att 
erhålla yttre belöningar som pengar utan också för att tillfredsställa psykologiska 
behov som autonomi, kompetens och samhörighet. Autonomi syftar till människans 
behov av självbestämmande, att själva få bestämma över sina val. Kompetens syftar 
till att människor behöver känna sig kompetenta eller skickliga för att erhålla inre 
motivation. Samhörighet syftar till människors behov av att känna tillhörighet och 
relatera till andra människor (Deci & Ryan, 2000; Sansone & Harackiewicz, 2000; 
Hargie, 2010). Genom att tillfredsställa alla tre behov hos anställda kan inre 
motivation erhållas vilket leder till ökad trivsel, prestation och välmående på 
arbetsplatsen (Deci & Ryan, 2000).  
 
Inre motivation är en naturlig kraft som alla människor har men den är ömtålig och 
kan enkelt förstöras vid avsaknad av stöd från omgivningen, därför måste den 
underhållas och stimuleras för att behållas (Deci & Ryan, 2000; Sansone & 
Harackiwicz, 2000; Gagné & Deci, 2005).  

2.1.2 Organismic Integration Theory 

Organismic Integration Theory (OIT) skiljer på autonomisk motivation och 
kontrollerande motivation där autonomi är en handling av egen vilja, till exempel att 
delta i en aktivitet för att det är roligt och intressant. Kontrollerande motivation är en 
handling utifrån ett kontrollerande perspektiv, att människan deltar i en aktivitet för 
att den måste (Gagné & Deci, 2005). 
 
OIT behandlar sex olika steg av motivation där yttre motivation innefattar fyra 
regleringar beroende på hur väl en individ identifierar sig med yttre belöningar och 
nivå av autonomi (Deci & Ryan, 2000; Sansone & Harackiewicz, 2000). De tre första 
stegen är exempel på kontrollerad motivation och de tre sista stegen är exempel på 
autonomisk motivation ( se figur 2).   
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Steg 1: En amotiverad individ känner ingen kompetens eller autonomi inför en 
uppgift. Den kan inte identifiera sig med aktiviteten och påverkas därför heller inte av 
yttre faktorer utan vägrar att genomföra uppgiften (Deci & Ryan, 2000).  
 
Steg 2: Extern reglering innebär att individen känner minst autonomi inför en yttre 
motiverad uppgift, motivationen är högst kontrollerad och genomförs enbart på grund 
av någon annans efterfrågan. Individen kan inte identifiera sig med uppgiften inom 
extern reglering (Ibid.). 
 
Steg 3: Introjekterad reglering innebär att individen genomför en uppgift på grund av 
någon annans efterfrågan men för att undvika att känna skuld eller för att erhålla en 
stolthet. Mängden autonomi är fortfarande låg och till viss del kontrollerad och 
individen kan inte identifiera sig med uppgiften (Ibid.).  
 
Steg 4: Identifierad reglering innebär att individen börjar identifiera sig med 
uppgiften. Den värderar resultatet av uppgiften och accepterar uppgiften utan tvång 
(Ibid.). 
 
Steg 5: Integrerad reglering innebär att individen identifierar sig väl med uppgiften 
och har ett större syfte till att genomföra den. Individen utför uppgiften av egen vilja, 
men inte för nöjets skull utan för dess resultat (Ibid.).  
 
Steg 6: Inre reglering innebär att individen känner full autonomi för en uppgift, alltså 
att den kan identifiera sig själv med uppgiften och av helt egen vilja genomföra den. 
Individen genomför alltså uppgiften för nöjets skull. Individen är alltså inre motiverad 
(Ibid.). 

Figur 2. The Self-Determination Continuum showing types of motivation with their regulatory styles, loci of 
causality, and corresponding process (Deci & Ryan, 2000, s. 5).  

Deci och Ryan (2000) adresserar ett problem mellan människors inre motivation och 
integrering av yttre motivationsfaktorer. Utmaningen ligger i att få en kontrollerad 
handling till att bli en autonomisk handling (Ibid.). Eftersom kontrollerande 
handlingar generellt inte är intressanta för en person genomförs aktiviteten för att 
någon i deras närhet värdesätter handlingen och personen som genomför handlingen 
känner eller vill känna samhörighet (Deci & Ryan, 2000; Sansone & Harackiewicz).  
 
Mängden inre motivation vid yttre motiverande aktiviteter beror på upplevd 
kompetens hos individen. Genom att uppmuntra individer genom positiv feedback 
eller andra erkännanden erhålls bevis på kompetens och således kan den inre 
motivationen öka, samtidigt som negativ feedback minskar den inre motivationen 
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genom avsaknad av att känna kompetens (Deci & Ryan, 2000). Kontrollerande 
aktiviteter är exempel som minskar den inre motivationen (Sansone & Harackiewicz, 
2000; Gagné & Deci, 2005; Deci & Ryan, 2000).  

2.1.3 Förväntningsteorin 

Motivation och vilja att prestera uppstår när en människa förväntar sig själv att kunna 
uppnå ett mål och att den belönas för sin prestation (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
Kaufmann och Kaufmann (2005) förklarar att människor är motiverade till att prestera 
så länge belöningen är något människan värdesätter. Förväntningsteorin bygger på tre 
delar av förväntning, instrumentalitet och valens (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
 
Förväntan är en persons uppfattning om sannolikheten för att en ansträngning ger ett 
resultat (Abrahamsson & Andersen, 2005). En människa som inte ser något samband 
mellan sin insats och ett resultat saknar förväntan (Abrahamsson & Andersen, 2005; 
Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
 
Instrumentalitet är en människas uppfattning om sannolikheten att en ansträngning 
leder till ett redan bestämt utfall (Abrahamsson & Andersen, 2005). Jacobsen och 
Thorsvik (2014) beskriver det som att människan måste koppla resultatet till en 
belöning.  
 
Valens är människans uppfattning om värdet i det förväntade resultatet (Abrahamsson 
& Andersen, 2005). Människan måste värdesätta belöningen som resultatet leder till 
(Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
 
En människas vilja att prestera baseras därför på att en människa (1) förväntar sig att 
en ansträngning resulterar i något, till exempel en prestation. (2) Instrumentalitet, att 
resultatet eller prestationen leder till belöning och (3) Valens, att personen värdesätter 
belöningen (Abrahamsson & Andersen, 2005; Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
 

 
Figur 3.	  Förväntningsteorin (Abrahamsson och Andersen 2005, s. 158) 

Förväntningsteorin innehåller en enkel motivationsformel där en människas valens 
och insturmentalitet multipliceras med varandra för att erhålla en grad av motivation 
(se figur 4).  
 

Figur 4. Förväntningsteorins motivationsformel (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 233). 
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Valens är av extra betydelse inom förväntningsteorin eftersom människor inte kan 
förväntas anstränga sig för något de inte värdesätter (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
 
Förväntningsteorin är grunden till att belöningssystem används för att motivera 
anställda. Eftersom valens är av betydelse för motivation måste organisationer förstå 
vad enskilda individer värdesätter eller önskar och sedan erbjuda det som belöning. 
Människor motiveras av olika saker, en som strävar efter befordran kommer anstränga 
sig för den belöningen, medan en individ som önskar något annat inte kommer 
anstränga sig för samma belöning (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

2.2 Behovsteorier 

Behovsteorier utgår ifrån att människors beteenden och handlingar beror på 
grundläggande mänskliga behov (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

2.2.1 McClellands behovsteori  

McClellands behovsteori grundar sig i att alla människor har ett prestationsbehov, 
samhörighetsbehov och ett maktbehov (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Abrahamsson 
& Andersen, 2005) 

Prestationsbehov. Människans behov och önskan om att prestera bättre än andra 
individer, lösa problem och att klara svåra uppgifter (Kaufmann & Kaufmann, 2005; 
Abrahamsson & Andersen, 2005).  

Maktbehov. Människans behov om att ha inflytande (Kaufmann & Kaufmann, 2005) 
eller önskan om att kontrollera och påverka andra människors beteende 
(Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Samhörighetsbehov. Människans behov av nära och vänliga förbindelser med andra 
personer (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Abrahamsson & Andersen, 2005).  

Graden av behoven varierar från person till person och det finns en stark koppling 
mellan människors behov och deras beteende i varje given situation. Det innebär att 
när en människa ställs inför en uppgift är det ett av dessa tre behoven som ger 
motivation till att utföra aktiviteten. Genom att lära känna sina anställda och anpassa 
organisationen efter personalens behov kan motivation och prestation öka 
(Abrahamsson & Andersen, 2005). 

2.2.2 Maslows behovshierarki 

Människans behov kan beskrivas och ordnas i fem hierarkiska nivåer som går från 
lägre till högre behov (Wolvén, 2000; figur 5). Utgångspunkten i teorin är att 
människor antas agera utifrån att uppfylla olika behov (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
Behoven delas in i följande behovsnivåer: 
 

Fysiologiska behov. Dessa utgör de mest grundläggande behoven och inkluderar behov som 
måste bli tillfredsställda för att en människa överhuvudtaget skall överleva; hunger, törst, 
sömn och värme.  
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Trygghetsbehov. När de fysiologiska behoven är relativt tillfredsställda aktualiseras 
trygghetsbehovens omfattande behov av säkerhet, stabilitet, trygghet, struktur och skydd från 
rädsla och oro.  

 
Sociala behov. Omfattar behov av kärlek, vänskap och nära relationer med människor i 
allmänhet men särskilt med en partner, barn och vänner, individer som är oförmögna att 
tillfredsställa dessa behov kommer att känna sig ensamma, utanför och utfrusna.  

 
Behov av uppskattning. Omfattar behov av självkänsla, självrespekt och att bli respekterad 
av andra. Behoven kan ha en inre dimension och handlar då om en önskan om styrka, 
prestation, lämplighet, skicklighet, tillit, oberoende och frihet. Den yttre dimensionen består 
av en önskan om prestige, status, berömmelse, dominans, erkännande, uppmärksamhet, 
betydelsefullhet, värdighet och uppskattning.  

 
Behov av självförverkligande. Utgör det högsta behovet och avser människans önskan om att 
kontinuerligt utveckla sig själv och sina egna förmågor (Wolvén, 2000, s. 169). 

 
 

 
Figur 5. Maslows behovshierarki 

Utgångspunkten är att behoven i de lägre nivåerna måste tillfredsställas innan de 
högre ordnade behoven kan aktiveras (Wolvén, 2000). I praktiken innebär det att 
behov högre upp i hierarkin inte påverkar en människas beteende förrän behoven i 
lägre nivåer tillfredsställts (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Furnham (1997) delar in 
nivåerna i två huvudkategorier, bristmotiv och växtmotiv, där de tre första nivåerna 
klassificeras som bristmotiv och de två översta som växtmotiv. Bristmotiven måste 
vara uppfyllda innan växtmotiven kan aktiveras (Ibid.). 
 
Trots att behoven har en hierarkisk ordning kan både ordningen och graden av 
tillfredsställelse som krävs i respektive steg variera mellan individer (Jacobsen & 
Thorsvik, 2014). Av den anledningen måste organisationer använda sig av olika 
motivationsfaktorer på olika individer (Wolvén, 2000).  
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Tabell 1. Samband mellan Maslows behovsteori och motiverande organisatoriska faktorer. (Jacobsen och 
Thorsvik, 2014. s. 234)

 

 
Människor kan ha olika behov och preferenser och behoven kan variera under livets 
gång vilket innebär att organisationer aldrig kan utgå från att alla anställda motiveras 
av samma saker. Några kanske motiveras av möjligheten att tjäna mer pengar medan 
andra söker social samhörighet eller uppskattning från chefer, kollegor eller kunder i 
sitt arbete (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
 
Maslows behovshierarki kan kopplas till inre och yttre belöningar. Yttre belöningar 
kännetecknas av att få något vid utfört arbete, t.ex. lön, befordran och arbetstrygghet 
vilket innebär att de lägre nivåerna av behov i hierarkin erhålls med yttre belöningar. 
Inre belöningar är istället mer förknippat med känslor, som att må bra, utvecklas och 
lära sig nya färdigheter och uppstår därför i de högre nivåerna av hierarkin (Ibid.).  

2.3 Arbetsrelaterade motivationsteorier 

Nedan följer arbetsrelaterade teorier kopplat till motivation. 

2.3.1 Herzbergs två-faktorsteori 

I Herzbergs två-faktorsteori bygger motivation på arbetssituationen och 
arbetsinnehållet (Abrahamsson & Andersen, 2005). Herzberg (1966) menar att 
människor har två typer av behov och det finns olika faktorer på arbetet som påverkar 
behoven positivt eller negativt. Enligt Adler (1997) delas faktorerna in i yttre och inre 
faktorer. Yttre faktorer förknippas med omgivningen på en arbetsplats och kan enbart 
göra människor omotiverade (Ibid.). Vilka Herzberg (1966) kallar för hygienfaktorer. 
Inre faktorer förknippas istället med arbetsinnehållet och har möjligheten att motivera 
människor (Adler, 1997), enligt Herzberg (1966) kallat motivationsfaktorer.  
 
Hygienfaktorerna kopplas till lägre nivåer av behov i Maslows behovshierarki, det 
fysiologiska behovet och trygghetsbehovet (Adler, 1997). Exempel på hygienfaktorer 
är arbetsförhållanden, schema, kollegor, löner och företagspolicys (Adler, 1997; 
Herzberg, 1966). Hygienfaktorer kan liknas med medicinsk hygien som finns för att 
förebygga hälsorisker för människans kropp, det vill säga att god hygien inte botar en 
sjukdom men kan hindra att sjukdom uppstår. På samma sätt fungerar hygienfaktorer; 
om de tillfredsställer människans behov påverkas inte motivationen positivt men om 
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de inte finns, påverkas motivationen negativt (Herzberg, Mausner & Snyderman, 
1993). Det innebär att om en anställd upplever brist i hygienfaktorer uppstår missnöje 
och motivationen minskar samtidigt som hygienfaktorer i optimala förhållanden inte 
utgör motiverade anställda (Ibid.).  
 
De inre faktorerna, motivationsfaktorerna (Herzberg, 1966), relaterar till Maslows 
högre nivåer av behov, som behovet av uppskattning och självförverkligande (Adler, 
1997). Motivationsfaktorerna finns för att uppfylla dessa behov (Herzberg, 1966). 
Exempel på motivationsfaktorer är arbetsuppgiften i sig, ansvar, erkännande för bra 
arbete och befordran (Adler, 1997; Herzberg, 1966). 
 
Motivationsfaktorer är de faktorer som belönar människans strävan om 
självförverkligande och därmed påverkar de motivationen positivt. 
Motivationsfaktorer på arbetsplatsen innebär att anställda blir mer motiverade och kan 
komma att prestera bättre. Vid avsaknad av arbetsrelaterade faktorer innebär det dock 
inte att anställda blir omotiverade (Herzberg et al., 1993). 
 

 
Figur 6.	  Herzbergs motivations- och hygienfaktorer (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s. 243) 

2.3 Ledarskap och chefer 

Björklund (2001) definierar ledarskap: “Ledarskap är en process där 
produktivt arbete skapas genom ansträngning från andra individer” (s.51). 

En effektiv och framgångsrik ledare behöver kunna svara på frågan: Vad motiverar 
människor till att frivilligt arbeta mot organisationers mål? (Björklund, 2001). Ledare 
kan främja motivation genom att (1) ha realistiska förväntningar, (2) tydligt 
kommunicera ut önskemål, krav och mål, (3) förstå skillnaden mellan 
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motivationsfaktorer och hygienfaktorer, (4) skapa ett motiverande klimat och (5) 
använda ett belöningssystem (Ibid.).  

En stöttande chef som ger social närvaro har konsekvent positiv inverkan på 
anställdas välmående och kan vara helt avgörande för anställdas motivation 
(Björklund, 2001). Angelöw (2013) förklarar att en dålig chef inte stöttar sina 
medarbetare och heller inte involverar dem i sitt arbete. Dåligt ledarskap förknippas 
med avsaknad av beröm vid bra prestationer (Ibid).  
 
Positiv kommunikation angående arbetet och sociala sammanhang skapar 
tillfredsställelse hos anställda. Chefer som utvecklar, inspirerar och utmanar anställda 
i enighet med den anställdes intressen främjar både deras prestationsvilja och 
arbetsglädje (Björklund, 2001). 
 

3. Metod 
Kapitlet behandlar presentationer och argumentationer av studiens genomförande till 
syfte att förstå den empiriska referensramen.  

3.1 Kvalitativ metod 

Studiens syfte är att förklara och förstå vad som påverkar anställdas motivation på 
arbetsplatsen samt hur chefer ska arbeta för att främja den. 
 
För att uppnå studiens syfte har djupgående personintervjuer genomförts på anställda 
där de förklarat deras verklighet i arbetsrelaterade frågor om motivation. Metoden är 
en form av kvalitativ metod (Ahrne & Svensson, 2011) som bygger på en strävan 
efter att nå människors inre verklighet (Bryman & Bell, 2013). Valet av kvalitativ 
metod grundar sig i att vi vill få en djupare förståelse för vad som motiverar anställda. 
Vi anser att en fördel med kvalitativ metod är att den, genom djupgående intervjuer, 
ger oss ett brett material att arbeta med. Således ger det oss möjligheten att kunna 
förstå så mycket som möjligt om vad som motiverar anställda. En annan grund till 
valet av kvalitativ metod är att den skapar en flexibilitet i form av att det finns en 
möjlighet att gå fram och tillbaka mellan analys och empiri vid behov av mer 
insamling av nytt material (Ahrne & Svensson, 2011). Genom en sådan flexibilitet 
skapas en möjlighet att få ut så mycket kunskap som möjligt om vad som motiverar 
anställda. 

3.2 Urval 

Vi har valt att intervjua åtta personer med sju olika yrken där alla yrken innefattar ett 
jobb på golvnivå, alltså att den anställda inte själv är chef över någon (se figur 2). 
Valet av yrkesspridning grundar sig i att vi vill se om resultatet skiljer sig beroende på 
yrke. Alla respondenter är anställda av olika företag och grunden till att intervjua just 
anställda ligger till grund i att vi tror att en ökad förståelse från de anställdas 
perspektiv på motivation ger chefen en inblick i hur denne enklare kan arbeta med att 
främja motivation på arbetsplatsen. Valet av våra respondenter menar Alvehus (2013) 
är ett strategiskt urval som innebär att forskarna vill nå ut till en viss grupp av 
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människor. En nackdel med strategiskt urval är att valet kan bli lite för strategiskt där 
Ibid. ger exempel på att forskare skulle välja att intervjua ledare bara för att det är 
ledarskap som ska studeras.  
 
I tabellen presenteras respondenterna och deras yrke. Vi har inte valt att presentera 
annan information eftersom vi inte ser att det hjälper studiens syfte.  
 
Tabell 2. Urval. 

Intervjuperson Yrke Intervjutillfälle 

1 Säljare i butik 2016-04-12 

2 Barista + Hemtjänst 2016-04-19 

3 Säljare i butik + Hemtjänst 2016-04-20 

4 Ingenjör 2016-04-20 

5 Försvarsmakten 2016-04-21 

6 Säljare i butik 2016-04-25 

7 Lagerarbetare 2016-04-26 

8 Kundtjänst 2016-04-26 

3.3 Intervjuernas genomförande 

För att få svar på vår frågeställning användes en intervjuguide med ett fåtal öppna 
frågor och ett flertal förutbestämda följdfrågor. Det innebär att öppna svar och 
diskussioner främjas och för oss leder det till ökad förståelse för hur intervjupersonen 
tänker. Vår intervjuguide går att likna med en semistrukturerad intervjuguide där ett 
fåtal öppna frågor ställs för att främja diskussioner (Alvehus, 2013; Jacobsen, 2002). 
Intervjufrågorna har den teoretiska referensramen som grund där teorin delades in i 
olika ämnesområden och i sin tur frågeställningen som ger svar för att testa den 
befintliga teorin.  
 
Intervjuerna genomfördes individuellt och utanför arbetstid i möteslokaler och pågick 
i ungefär 45 minuter. Val av lokal grundar sig i att intervjupersonen ska känna sig så 
trygg som möjligt så att vi kan få en mer vänskaplig kontakt. Innan intervjun startade 
var vi tydliga med att förklara syftet med intervjun och frågorna samt varför vi valt att 
intervjua vald intervjuperson. Vi förklarade att vissa frågor kan upplevas som 
känsliga och att det är viktigt att intervjupersonen svarar ärligt och om ett ärligt svar 
inte kan ges, är det bättre att inte svara alls för att inte skada studiens trovärdighet.  
 
Bryman och Bell (2013) förklarar att varierande frågor är bra för att intervjupersonen 
ska känna sig avslappnad. Under intervjuernas gång försökte vi få intervjupersonerna 
att berätta så mycket som möjligt om olika händelser på arbetsplatsen och vilka 
känslor som skapades men även skapa en variation där åsikter och värderingar om 
samt relationer på arbetsplatsen var centrala. Medan intervjupersonerna berättade 
olika händelser etcetera antecknades svar och reaktioner för att hänga med så mycket 
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som möjligt och skapa fler relevanta följdfrågor. Intervjuerna spelades in med 
intervjupersonernas godkännande. Att spela in är viktigt för att inte störa 
intervjupersonernas berättelser för att anteckna allt som sägs (Ibid.).  

3.4 Analysmodell 

Enligt kvalitativ metod ska den insamlade empirin analyseras gentemot den teoretiska 
referensramen (Bryman & Bell, 2013). För att få en djupare förståelse för hur vi har 
gått tillväga för att analysera den insamlade empirin har vi gjort en analysmodell (se 
figur 6).  
 

 
Figur 7. Analysmodell 

Vi började med att formulera en frågeställning om vad som motiverar människor och 
hur chefer kan använda sig av den kunskapen för att motivera sina anställda i 
praktiken. De enda förkunskaper som fanns inom motivationsteorier låg inom ramen 
för grundskoleutbildning, således krävdes mycket läsning om ämnet innan 
intervjuguide kunde skapas och insamling av empiri genomföras. När vi genomfört 
hälften av intervjuerna kodade och analyserade vi den insamlade empirin. Vi 
upptäckte brister i vår intervjuguide, bland annat ställde vi onödiga och irrelevanta 
frågor. Vi insåg samtidigt att vi behövde komplettera den teoretiska referensramen 
eftersom det uppkom nya faktorer som spelade roll för motivation på arbetsplatsen. 
En ny intervjuguide med färre men mer omfattande frågor togs därför fram.  
 
När vi hade genomfört alla intervjuer kodade vi transkriberingarna. Under kodningen 
såg vi att respondenterna uttryckte sig om väldigt lika faktorer och känslor men på 
olika sätt. På grund av det, och att våra intervjuer ledde till mycket diskussioner, fick 
vi problem med hur vi skulle analysera och presentera den empiriska referensramen. 
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För att lösa problemet analyserade vi kodningen med syfte att hitta generella likheter 
eller olikheter som sedan blev den empiriska referensramen 
 
I analysen utgick vi från den empiriska referensramen, som sedan kontinuerligt 
jämfördes med den teoretiska referensramen. Utifrån analysen sammanställde vi en 
sammanfattning av vad som påverkar anställdas motivation på arbetsplatsen för att 
sedan besvara vår frågeställning.  

3.5 Etiska reflektioner 

Bryman och Bell (2013) listar några etiska principer som är viktiga att förhålla sig till 
vid svensk forskning. Informationskravet handlar om att intervjupersonen ska bli 
informerad om studiens syfte samt de olika moment som ingår i studien. 
Samtyckeskravet innebär att intervjun är helt frivillig från intervjupersonens sida och 
att denne kan avbryta intervjun om så önskas. Konfidential- och anonymitetskravet 
handlar om att intervjupersonen och dennes information ska vara så anonym som 
möjligt genom studien. Nyttjandekravet innebär att all information från 
intervjupersonerna endast får användas för forskningsändamålet. Vi har förhållit oss 
till dessa etiska principer genom att informera intervjupersonerna om det innan 
intervjun startas och spelas in. Således får intervjupersonerna en chans att ha 
synpunkter kring studien och intervjun innan dess start. 

3.6 Kritiska aspekter 

Trovärdighet 
Trovärdighet är ett bedömningskriterium för kvalitativa undersökningar (Bryman & 
Bell, 2011). För att öka trovärdigheten i vår studie har vi valt att spela in alla 
intervjuer. Inspelningen ökar tolkningsförmågan eftersom vi i efterhand kan lyssna 
hur respondenterna uttrycker sig. Således kan känslor vägas in i analysen och en 
högre trovärdighet erhålls (Ibid.).  

Metodkritik 
Utifrån studiens syfte ansågs en kvalitativ metod mest lämplig då studien bygger på 
en djupgående förståelse. Anledningen till att vi inte valde att genomföra en 
kvantitativ metod är för att metoden inte behandlar en djupgående förståelse för 
intervjupersonerna (Bryman & Bell, 2013). Att hålla personintervjuer stod till grund 
för att fånga en djupare förståelse för varje intervjuperson. Om studien hade 
genomförts genom observationer, fokusgrupper eller skuggning i fältarbete hade inte 
lika ingående kontakt skapats (Ahrne & Svensson, 2011).  
 
Genom intervjuer av anställda ser vi deras syn på motivation på arbetsplatsen, vi har 
dock inte bekräftat förhållandet mellan anställd och chef genom en kompletterande 
intervjuer med de anställdas chefer. Vi är medvetna om att det medför en nackdel för 
studiens trovärdighet. Det ansågs dock mest lämpligt att intervjua anställda istället för 
chefer på grund av att vi anser det är de anställda som vet vad som motiverar dem 
bäst. Att enbart genomföra studien utifrån anställdas perspektiv ser vi som en fördel 
då det ger en djupare förståelse i vad som motiverar dem.  
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En nackdel med att spela in intervjuerna är att det kan skapa oro hos intervjupersonen 
att det den säger ska spridas ut till omvärlden (Ibid.). Därför har vi varit mycket 
noggranna med att förklara att inspelningen och transkriberingen enbart kommer 
användas till syfte för studien och således kan en hög trovärdighet behållas. 
 
Eftersom den empiriska referensramen presenteras som en sammanfattning av hur vi 
har tolkat samtliga respondenternas svar, finns en risk att studien vinklas efter vad vi 
anser är viktigt för motivation. Vi är medvetna om den risken och har försökt bemöta 
samt minska den risken genom att både lyssna på inspelningarna och koda 
transkriberingarna i två omgångar, med olika ordning. 

Källkritik 
Den teoretiska referensramen står till grund för studiens frågeställning och 
forskningsdesign. det är även viktigt att referera så nära originalkällan som möjligt för 
att texten inte ska vilseledas genom sekundärkällor (Bryman & Bell, 2013). Teorierna 
har till stor del tagits fram genom böcker som beskriver de absolut största och mest 
kända teorierna om motivation. Det har inneburit att den äldsta källan som använts är 
från år 1954. 
 
Den äldre litteraturen som använts har backats upp med böcker och vetenskapliga 
artiklar skrivna på 1990- och 2000-talet för att säkerställa teoriernas relevans även 
idag. Den teoretiska referensramen utgörs av väldigt välanvända och länge redan 
kritiserade teorier, varför vi valt att inte lägga fokus på att kritisera dem.  
 
Det är viktigt att förhålla sig kritisk till källor hittade från sökmotorer via Internet, då 
vem som helst kan lägga ut information där. Vi har därför främst använt databaserna 
Scopus och Web of Science för insamling av vetenskapliga artiklar. För att hitta 
relevanta vetenskapliga artiklar för att besvara frågeställningen har sökord som 
arbetsmotivation och arbetsglädje använts.  
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4. Empiri 
I kapitlet presenteras sammanfattningar av intervjupersonernas svar på 
intervjuguiden. Sammanfattningarna stärks genom citat från en eller flera 
intervjupersoner och enbart relevant information presenteras. Kapitlet syftar till att 
kunna besvara frågeställningen.  

Vi har intervjuat åtta anställda från olika företag i olika branscher. Målet med 
intervjuerna var att förstå respondenterna på djupet, vilket ledde till att 
respondenterna sällan svarade på exakt samma fråga. Därför finner vi det mest 
lämpligt att en sammanfattning av respondenternas svar och åsikter utgör den 
empiriska referensramen. Vi har valt att enbart presentera det som vi anser vara 
relevant för att besvara vår frågeställning.  

Vi inledde samtliga intervjuer med att fråga om vad som motiverar till att prestera på 
arbetsplatsen. Svaren skiljer sig ganska mycket i fråga om hur intervjupersonerna 
uttryckte sig men vi såg tidigt att alla diskuterade samma saker, men uttryckte sig 
olika.  

Samtliga intervjuade är överens om att framförallt chefer och kollegor har stor 
påverkan i den anställdas trivsel och motivation på arbetsplatsen. Alla 
intervjupersoner är överens om att arbetsuppgiften, lönen och olika mål på 
arbetsplatsen har stor betydelse för både motivation och trivsel på arbetsplatsen.  

“Det som gör att jag kanske trivs när jag väl är på en arbetsplats, det är kollegor till 100 procent” 
(intervjuperson 2, 2016-04-19) 

“Ibland så trivs jag inte på grund av mina kollegor” (intervjuperson 8, 2016-04-26) 

“Sen är ledarskapet, vad man har för chefer som får mig att trivas då, och givetvis vilka 
arbetsuppgifter man har” (intervjuperson 5, 2016-04-21) 

“Så motivation är ju pengar med, vi har ju väldigt bra lön” (intervjuperson 7, 2016-04-26) 

“Motivation för mig kan även vara att ha ett mål som jag jobbar mot, som jag själv känner starkt för 
och vill uppnå” (intervjuperson 4, 2016-04-20) 

Kollegor är den överlägset största faktorn för trivsel på arbetsplatsen, både 
individuella kollegor och en hel arbetsgrupp. Respondenterna tror trivsel påverkar 
motivation men de flesta tror inte trivsel motiverar utan snarare agerar som 
omotiverande om de inte skulle trivas.  
    

“jag är nog mer motiverad nu när jag trivs bättre “ (intervjuperson 8, 2016-04-26) 
 
Pengar är anledningen till att alla intervjupersoner arbetar och samtliga resonerar att 
vårt samhälle är ju uppbyggt på pengar, så pengar behövs för att överleva och lönen 
spelar roll för ekonomisk trygghet. Särskilt uttalat av intervjuperson 6: 
 
“jag behöver inte bli rik på mitt jobb, men jag behöver få den ekonomiska tryggheten” (intervjuperson 

6, 2016-04-25) 
 
Få intervjupersoner ser lönen som en motivationsfaktor och menar istället att 
arbetsmiljön, arbetsuppgifterna och eget välmående är viktigare än lönen vid val av 
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jobb, där är ingen av intervjupersonerna skulle välja ett tråkigt men välbetalt jobb 
framför ett roligt jobb med lägre lön. Det är enbart en av intervjupersonerna som 
skulle kunna tänka sig att ta ett tråkigare jobb om lönen är avsevärt mycket högre än 
normalt.  
 

“Om jag måste välja så hellre ett liiite tråkigt jobb och fett med cash, men då får det vara riktigt bra 
betalt. Någonstans så speglar det ju vad man kan göra på sin fritid, för det har jag märkt när jag 

började jobba att jag lever för min fritid.” (intervjuperson 4, 2016-04-20) 
 

“det är ju klart det är lite viktigt men jag kan ju säga att jag hellre hade tagit ett roligt jobb som är lite 
lägre betalt än ett tråkigt jobb som har jättebra betalt.” (intervjuperson 8, 2016-04-21) 

 
Trots att lönen inte är det viktigaste för motivation eller trivsel är alla överens om att 
lönen påverkar motivation eller trivsel på ett eller annat sätt. Till exempel förklarar 
två av intervjupersonerna att lönen motiverar till ökad prestation på arbetsplatsen och 
två andra av intervjupersonerna säger att lönens betydelse kan variera beroende på 
behöver av pengarna vid en given tidpunkt.  
 

“dels att jag blir motiverad av att hjälpa kunderna men också blir jag motiverad av att veta att okej 
den 25e så kommer mina pengar, jag kan spara så mycket för att jag ska köpa en lägenhet” 

(intervjuperson 6, 2016-04-25) 
 

“Inte så jättestor roll i nuläget, men det kan gå i perioder, det kan vara så att nu känner jag att nu ska 
jag ha pengar, nu ska jag göra det här eller så” (intervjuperson 5, 2016-04-21) 

 
I flera intervjuer nämns att arbetstider och hur arbetet påverkar fritiden har stor 
betydelse för trivseln. 
 
Motivation till arbetet beror enligt intervjupersonerna till stor del av arbetsuppgiften 
och de flesta ser sitt arbete som antingen varierande eller monotont. De som är 
motiverade på sitt jobb har varierande arbetsuppgifter medan de som är omotiverade 
har arbetsuppgifter som är monotona.  
 
Andra egenskaper hos en motiverande arbetsuppgift är att den ger frihet och 
självbestämmande i sitt arbete. De menar att eget ansvar är något som ger ett intryck 
och en känsla av förtroende från chefen, att chefen litar på den anställda. 
Intervjuperson 8 uttrycker sig väl om förtroende och eget ansvar: 
 
“Jag blir mer motiverad av att ha någon som låter en ha eget ansvar.” (intervjuperson 8, 2016-04-26) 

 
“Om någon överförklarar saker och inte litar på att man klarar av det själv, om han kan ge en uppgift 
och litar på att man löser det och inte han behöver förklara det i detalj utan man löser det så känner 

man ju sig lite mer självständig, lite asså det är ju bättre för ens självförtroende liksom.” 
(intervjuperson 8, 2016-04-26) 

 
“jag tror det är viktigt att man har förtroende för varandra precis som jag sa att han måste ju ha 

förtroende för mig så måste ju jag ha förtroende för honom också för att det ska vara kul.” 
(intervjuperson 8, 2016-04-26) 

 
Andra egenskaper hos en motiverande arbetsuppgift är att den ligger i den anställdas 
intresse, är utmanande, utvecklande och varierande. När intervjupersonerna beskrev 
en omotiverande arbetsuppgift är ord som enformighet, monotont, utanför eget 
intresse, för enkel och kontrollerande vanligt förekomna. En intervjuperson beskriver 
dock att en arbetsuppgift kan vara styrd om syftet och målet är väl argumenterat  
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“Om jag redan kan förutse vad som kommer hända och jag redan vet vad jag ska göra och dessa saker 
inte är roliga då är det inte så motiverande” (intervjuperson 4, 2016-04-19) 

  
De flesta intervjupersonerna lyfter fram att de tycker att det är viktigt att veta syftet 
med en arbetsuppgift för att känna mening att utföra den. När en arbetsuppgift ligger i 
den anställdas egna intresse spelar detta ingen roll men de tillfällen då 
intervjupersonerna inte ser någon nytta eller glädje av att genomföra en arbetsuppgift, 
hjälper en förklaring med syfte till att vilja genomföra arbetet.     
 

“Jag vill ha en motivering till varför jag ska göra någonting inte att de bara ska dumpa av 
arbetsuppgifter på en” (intervjuperson 1, 2016-04-12) 

 
“Jag har svårt att plocka upp och bli motiverad av någonting som jag är ointresserad av, det är 

jätteegoistiskt men om det inte är någon nytta för mig varför ska jag bry mig om det då? “ 
(intervjuperson 6, 2016-04-25) 

 
Ett flertal intervjupersoner upplever att stress påverkar motivation och trivsel. Två 
intervjupersoner anser att stress kan påverka motivationen positivt på kort sikt då det 
får en att utföra arbetsuppgifter men alla är överens om att stress är en negativ 
motivations- och trivselfaktor i längden.  
 

“Tillfällig stress kan jag tycka, jag vet inte om det motiverar mig men i alla fall får det mig att 
koncentrera mig på mitt arbete. Eh sen om jag har det längre veckor som att jag vet redan på 

måndagen att jag kommer behöva stressa då är det ganska jobbigt.” (intervjuperson 4, 2016-04-20) 
 
För att vilja utföra en arbetsuppgift vill intervjupersonerna känna sig tillräckligt 
kompetenta och att jobbiga situationer på arbetet oftast förknippas med att ett flertal 
intervjupersoner tvivlar på sig själva och sin egen kompetens.  
 
“Det finns väl inget som man är dålig på som är roligt. Det måste ju vara något nytt i så fall, som jag 

inte testat tidigare” (respondent 4, 2016-04-19) 
 

“jag blir motiverad för att jag känner deras stöd, att de tror på mig, att jag kan det här. Jag blir 
omotiverad för att jag tvivlar på mig själv” (intervjuperson 6, 2016-04-25) 

 
Intervjupersonerna fick under intervjuerna beskriva sitt drömjobb och de allra flesta 
radade upp en lista med egenskaper där framförallt de tre egenskaperna utveckling, 
variation och att trivas med sina kollegor var dominerade. Flertalet menar att de blir 
omotiverade eller trötta på sin arbetsplats i takt med att arbetsuppgifterna blir för 
enkla och därmed slutar utvecklas. Därför drömmer de flesta om ett arbete med 
ständiga utvecklingsmöjligheter. Utveckling beskrev intervjupersonerna uppnås 
genom att lösa problem och ha utmanande arbetsuppgifter. Få intervjupersoner ser 
karriärmöjlighet som det viktigaste, utan att just möjligheten till fortsatt utveckling är 
det viktigaste.  
 
Andra egenskaper som tagits upp är personalansvar, egenföretagare, ett arbete där 
man hjälper andra människor och att man gör nytta i sitt arbete.  
 
“Mitt drömjobb, det vet jag inte riktigt själv, haha. Men ett jobb där, eller dels vill jag ju ha något från 

arbetet i sig, att jag känner att jag utvecklas e och att jag känner att jag bidrar eller påverkar 
någonting. Jag vill liksom inte jobba på en fabrik där jag gör samma saker hela tiden. Ja vill kunna 
hjälpa eller lära på något sätt känna att det jag gör har en påverkan på andra människor, det är väl 

ena halvan av det. Den andra halvan eller drömsituationen är att man har jättehärliga kollegor och en 
jättebra chef och att man har kul ihop. Det är väl de två grejerna.“ (intervjuperson 2, 2016-04-19) 
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“Jag vill jobba med att lösa problem. Jag vill göra saker bättre för folk, om någon har ett problem ska 
jag kunna lösa det” (intervjuperson 1, 2016-04-12) 

 
“Men det är ett jobb som är varierande, för det är inte mitt nuvarande jobb. Ett jobb där man har 

mycket omkring mig, jag får liksom nya input under dag, låt säga ett projektledaryrke eller något sånt 
där det kan bli att man åker runt en del och får nya intryck under dagen” (intervjuperson 4, 2016-04-

19 
 

“Det är roligt om man sitter och har ett team då som arbetar tillsammans, kommer fram med idéer och 
utvecklas” (intervjuperson 3, 2016-04-20) 

 
Det varierar mycket i svaren om vad som gör intervjupersonerna extra glada på jobbet 
men det kan kategoriseras i prestationer och relationer. Positiv feedback på lyckade 
prestationer, eller att lyckas genomföra en utmanande arbetsuppgift och liknande 
aktiviteter som ger en självförtroende-boost är prestationsbaserade faktorer som gör 
flera av intervjupersonerna extra glada. De intervjupersoner som blir extra glada av 
relationsbaserade faktorer nämner saker som att få mycket kontakt med kunder eller 
när det händer roliga saker på arbetsplatsen. 
 
“Det är ju väldigt kul när man känner att chefen tror på en och att de vill utöka ens uppgifter, de litar 

på att man kan klara av det? “ (intervjuperson 8, 2016-04-26) 
 

“när jag får ett snyggt jobbat så blir jag glad, det behöver inte vara något speciellt, klart jag blir glad 
för det. Då är det lite roligare att jobba, när man vet att man gjort ett bra jobb” (intervjuperson 4, 

2016-04-20) 
 

“Ja men typ när jag får lite extra kontakt med vårdtagare, så det inte bara blir ”Hej, jag är här för att 
hjälpa dig idag och jag ska göra det här och det här och sedan drar. Utan att det blir lite mer privat 

och lär känna varandra. Många är ju gamla och har levt ett långt liv innan så det är kul att lära känna 
dem lite mer på djupet. Det gör mig glad.” (intervjuperson 2, 2016-04-19) 

 
Kollegor påverkar enligt intervjupersonerna både trivsel och motivation på en 
arbetsplats men de flesta kopplar kollegor till sin trivsel snarare än motivation. Alla 
intervjupersoner är överens om att kollegor är den huvudsakliga faktorn till hur de 
mår på arbetsplatsen. Särskilt uttryckte sig en av intervjupersonerna följande när vi 
frågade vad som påverkar trivseln: 
 

“Ibland så trivs jag inte på grund av mina kollegor” (intervjuperson 8, 2016-04-26) 
 

“Det som gör att jag kanske trivs när jag väl är på en arbetsplats, det är kollegor, till 100 procent” 
(intervjuperson 2, 2016-04-19) 

 
Intervjupersonerna säger att arbetsgruppens och kollegornas stämning är främsta 
faktorn huruvida kollegor ger en positiv eller negativ effekt. Sura eller dåligt 
presterade kollegor minskar prestationsvilja medan glada och positiva kollegor ökar 
arbetsviljan.  
 
Kollegor påverkar både trivsel och motivation, främst påverkas trivseln av samarbete 
och relationen till dina kollegor som man arbetar med. Motivation påverkas istället 
enligt intervjupersonerna av mer kortsiktiga fenomen. Motivationen påverkas negativt 
av tillfälligt dåligt humör, tillfälliga konflikter inom gruppen och tillfälligt dåligt 
presterade kollegor. Majoriteten av intervjupersonernas motivation ökar då de känner 
uppskattning från sina kollegor.  
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Några av intervjupersonerna uttrycker sig särskilt med att säga att kollegorna är enda 
anledningen till varför de arbetar på sin arbetsplats.  
 
“Det som motiverar mig att gå till mitt jobb, det är ju mina kollegor, främst” (intervjuperson 7, 2016-

04-26) 
 
Några av intervjupersonerna lyfter fram att en bra arbetsgrupp presterar bättre 
tillsammans och att i en bra arbetsgrupp litar medlemmarna på varandra och har högt i 
tak.  
 
Minoriteten av intervjupersonerna arbetar med målsättning på deras arbetsplatser 
idag. Alla förutom en är dock överens om att målsättning kan ha positiv effekt på 
motivationen. Anledningen till detta är att de anställda skulle få ett syfte till att utföra 
sina arbetsuppgifter och det gör arbetsinsatsen resultat mer konkret. Att vara 
medveten om vilka mål som finns och delaktighet i att sätta målen beskriver flera 
intervjupersoner som en ökad motivationskraft.  
 
Alla är överens om att mål kan vara omotiverande om fel mål sätts eller om de inte 
används på rätt sätt. Intervjupersonerna tycker att mål ska vara utmanande men 
upplevas som möjliga att nå samtidigt som de inte får vara för enkla. 
Intervjupersonerna ser ingen motivation i enkla mål eftersom det inte är utvecklande, 
samtidigt som för höga mål får intervjupersonerna att känna hopplöshet och ger därför 
upp.  
 
“då lägger jag ner totalt. Då försöker jag inte ens. Då struntar jag i det för då blir jag bara arg på det 

istället. Då tappar jag all motivation för att jag känner att även om jag skulle lägga ner jättemycket 
kraft på att göra det här, då blir jag en quitter. Asså då tänker jag ”skit samma” (intervjuperson 6, 

2016-04-25) 
 

“Jag vill ju ha mer djupgående, jag vill ju känna av att det här klarar jag av, men att ha det ett steg 
högre. Det är ju kopplat till delaktighet. Är det för lågt känner jag ju att det här är inget för mig. Då 

blir man lite så där loj eller vad man säger.” (intervjuperson 5, 2016-04-21) 
 
Majoriteten av intervjupersonerna tycker att mål ska vara mätbara för att vara 
motiverande och argumenterar med att det annars är svårt att följa upp resultat och 
veta om målet är avklarat eller ej. Samtidigt är det viktigt att mål används för rätt sak 
för att inte känna sig kontrollerad: 
 
“Vårt företag har precis börjat implementera mätbara siffror för att kunna mäta effektivitet Jag tycker 
inte det är så kul att de ska mäta vår effektivitet och sedan koppla det till vår julbonus. Det känns inte 

som att de gör det för rätt avsikt, det känns som att de vill ha det gör att kontrollera snarare än att 
mäta och förbättra. Men det är min känsla” (intervjuperson 4, 2016-04-19) 

 
En annan intervjuperson uttryckte: 
 

“Mina förhoppningar är ju att man ska känna sig mer motiverad av att prestera bättre när man får 
svart på vitt vad man gör, min rädsla är mer det här att de inte kommer nöja sig med det man gör, att 

de drar ut ett snitt på vad man gör men alla är inte lika snabba så drar de ut ett snitt som man inte 
klarar det snittet, de duger inte. Så det är ju både en förhoppning och en rädsla det där nya systemet 

att bli mätt” (intervjuperson 7, 2016-04-26) 
 
De intervjupersoner som idag arbetar med målsättning förklarar att uppföljningen av 
målen sker sällan och tycker det borde ske oftare, gärna en gång i veckan. När mål 
inte följs upp så försvinner engagemanget vilket gör att målet är helt onödigt.  
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“Just nu känner jag inte att det är så jätteviktigt för i början fick vi påminnelser om hur vi ligger till. 
Då var det lite lättare att hålla koll liksom att nu säljer vi in det här. Jag tror inte vi haft någon 

påminnelse nu på någon månad kanske faktiskt. Jag vet inte alls hur vi ligger gentemot målet. Det 
känns inte riktigt som att det är någon som tänker på en” (intervjuperson 1, 2016-04-12) 

 
Enligt intervjupersonerna spelar chefen stor roll för motivation och trivsel på 
arbetsplatsen men det skiljer sig tydligt i vad chefen gör som påverkar motivationen 
och vad som påverkar trivseln. När vi ställde frågan om och i sådana fall hur chefen 
kan påverka motivation fick vi exempelvis följande svar:  

Samtliga intervjupersoner är överens om att chefen påverkar motivation och trivsel 
antingen positivt eller negativt.  

“Visst, chefen kan hjälpa till åt det ena eller andra hållet, men jag tror inte det är jätteviktigt, eller för 
mig har det inte varit det hittills i alla fall” (intervjuperson 2, 2016-04-19) 

Intervjupersonerna förklarar att en motiverande chef är någon som tror på sina 
anställdas kompetens och ger anställda frihet och eget ansvar i sitt arbete. Det 
förklarar intervjupersonerna med att de vill känna att chefen har förtroende till dem 
och litar på deras kompetens. En motiverande chef visar engagemang till den 
anställdas kompetens och utveckling. Flera intervjupersoner beskriver att de vill visa 
sin chef att de gör ett bra jobb och genom engagemang från chefen ökar motivationen 
genom en självförtroende-boost.   

“Asså jag tror utveckling håller motivationen uppe. Att dels företaget utvecklas, dels att personerna i 
företaget utvecklas. Och jag tror utveckling håller motivationen uppe” (intervjuperson 6, 2016-04-25) 

En av intervjupersonerna förklarar i intervjun att möjligheten till utveckling är den 
enda anledningen till varför han arbetar på sin arbetsplats och förklarar det genom 
bland annat följande citat: 

“Men han vet om att jag är en person som vill ha utveckling i min karriär och de verkar uppskatta mig 
och min kompetens, så det känns som att de kommer se till att det blir så” (intervjuperson 4, 2016-04-

19) 

Motsatsvis förklarar flera intervjupersoner att känslan av att bli kontrollerad påverkar 
motivationen negativt. En chef som lägger sig i arbetsuppgifterna för mycket är inte 
något som intervjupersonerna motiveras av.  

“Man vill ju ha en viss frihet, eller jag vill det iaf. Känner jag mig för kontrollerad kan jag tycka att 
det är jobbigt.” (intervjuperson 2, 2016-04-19) 

“det är en chef som är glad och positiv framförallt. Och även tro på att man kan klara av saker och 
ting och även asså, som bryr sig om sin personal hur det går, att de triv, att de bryr sig om personalen. 

Det tror jag är väldigt motiverande. Jag tror liksom att ett as, ett rövhål kommer inte vara lika 
motiverande” (intervjuperson 8, 2016-04-26) 

De allra flesta intervjupersoner är eniga om att positiv feedback medför extra 
motivation men de tycker att det är viktigt att feedback är av betydelse och inte enbart 
ges för sakens skull. Flera intervjupersoner förklarar att det feedback kan vara väldigt 
enkel, att det räcker med att chefen säger att den anställde gör ett bra jobb. Ungefär 
hälften av intervjupersonerna upplever att de får positiv feedback ofta, men alla 
intervjupersoner är eniga om att den feedbacken de får ofta är oärlig eller känns 
meningslös.  
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“Säljer jag en dyr klocka eller dyrt smycke från övervåningen då får jag ett fan vad bra jobbat! Det är 
kul, gött, de visar det med en gång, att du har gjort ett bra jobb.” (intervjuperson 6, 2016-04-25) 

Den feedback som återges är enligt intervjupersonerna oftast negativ och vad som 
görs dåligt på jobbet istället för vad de specifikt gör bra. Den lilla men positiva 
feedback som ges är dessutom väldigt generell, till exempel att chefen säger “Bra 
jobbat idag”, oavsett om prestationen varit bra eller dålig. Enbart två av 
intervjupersonerna kan komma ihåg när en chef gav positiv feedback av betydelse och 
relevans i samband med en arbetsprestation. Intervjupersonerna förklarar att positiv 
feedback ger ett erkännande som både ökar självförtroendet och motivationen.  

“Nu händer inte det så ofta, de är ganska dåliga på ge feedback våra chefer men när det väl händer är 
det ju roligt då blir jag man extra motiverad.” (intervjuperson 7, 2016-04-26) 

“feedback är väldigt viktigt tror jag” (intervjuperson 8, 2016-04-26) 

“för att man vill ju veta om man gör ett bra jobb helt enkelt eller om men gör ett dåligt jobb så vill man 
ju kunna bättra sig. Och därför får man konstruktiv feedback så kan ju det motivera dig till att ändra 

på saker som behövs ändras inför nästa o sånt” (intervjuperson 8, 2016-04-26) 

Det är om jag gör något speciellt kanske. Eller om det är någon som har hört nånting från någon att 
typ ”ah men de sa till mig att du gjorde det här bra, bra jobbat” (intervjuperson 2, 2016-04-19) 

“typ varje dag när vi går hem säger de ”bra jobbat idag”. Men sen det är ju ”bra jobbat idag” men 
jag känner kanske ja fast jag har inte gjort så bra jobb, sån feedback eller sån positiv feedback varje 

dag blir lite uttjatad ocskå för den får ingen betydelse till slut när det liksom blir bra jobbat idag, varje 
dag när man går hem. Jaja, men idag jobbade vi inte så bra“ (intervjuperson 6, 2016-04-25) 

“När det är riktigt genuin feedback som är sån här, antingen vet båda parterna att vi verkligen gjort 
ett bra jobb eller så vet man eller tycker att åh det har varit jobbigt men vi har visat lite resultat 
samtidigt som den andra är , ah shit fan vad bra jobbat, då tycker jag positiv feedback betyder 

någonting. Men när man bara säger ah bra gjort, vi ses imorgon då är det likadant som att inte säga 
någonting” (intervjuperson 6, 2016-04-25) 

Anledningen till varför intervjupersonerna inte får mycket feedback beror på olika 
saker, men framförallt att cheferna är väldigt frånvarande och därför har de svårt att 
ge feedback. När chefen är frånvarande ser de inte vad de anställda gör och det leder 
både till att feedback uteblir och att motivationen påverkas negativt. 

“Jag var lätt att få motiverad i början tycker jag nu känns det lite som att våran chef, han är inte 
jättenärvarande just nu. Och när han inte är det och bara skickar sms, det här ska du göra och det här 

ska du göra då känns det mer som att det är tjat. hade han varit mer närvarande och sett vad som 
händer på golvet då hade det känt som att det betyder mer” (intervjuperson 1, 2016-04-12) 

“Det enda gångerna man får höra något är när man gjort någonting fel och får någon feedback då 
som de kallar det från Göteborg att det var inte en huva på fruktvagnen så kommer de ut och säger det 
, ah fast jag gjorde kanske 130 vagnar på tre timmar igår, det kanske hade varit kul om du sagt att det 
var bra och kanske inte bara det som är dåligt hela tiden. Men det är de duktiga på att göra istället för 

att lyfta det som är bra” (intervjuperson 7, 2016-04-26) 

Intervjupersonerna förklarar många typer av uppmärksamhet från chefens sida som 
kan påverka motivation positivt eller negativt. En motiverande chef lyssnar på sina 
anställda och öppnar upp för diskussion och anställdas åsikter. Att chefen visar 
uppskattning och omhändertagande är enligt intervjupersonerna viktigt för att trivas 
på arbetsplatsen, utan uppskattning menar intervjupersonerna att det inte finns någon 
anledning till att arbeta hårdare. En omotiverande chef styr de anställda, ger inget 
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utrymme för frihet och visar inget intresse i anställdas åsikter. Intervjupersonerna vill 
känna sig trygga på jobbet och förklarar att chefer ofta brister i att informera om 
exempelvis förändringar i organisationen vilket de förklarar leder till att leva i 
ovisshet och detta är omotiverande.  

Alla intervjupersoner är överens om att chefens engagemang är viktigt för motivation 
och argumenterar med att engagemang och motivation smittar av sig. Flera 
intervjupersoner ifrågasätter med att om inte chefen brinner för arbetet, varför ska jag 
göra det? 

“Asså jag tror det smittar av sig, jag tror motivation smittar av sig på. Om någon brinner för 
någonting och tycker det här är det bästa som finns, då blir det automatiskt att det smittar av sig på 

mig” (intervjuperson 6, 2016-04-25) 

“Chefen måste ju tro och brinna för nånting för att ge förtroende liksom för företaget eller vad man 
ska säga. För att jag ska kunna tro på företaget så måste ju han som är min chef också göra det 

liksom.” (intervjuperson 8, 2016-04-26) 

Intervjupersonerna tycker att chefens kompetens och kunskap är viktig för motivation, 
en okunnig och ointresserad chef verkar oengagerad vilket, enligt intervjupersonerna, 
påverkar motivationen negativt.  

Att chefer kan motivera anställda är intervjupersonerna överens om men de flesta tror 
det är svårt, bland annat anser de att chefen behöver fokusera på individnivå men 
också att chefen ska låta sina anställda arbeta med det de tycker är kul för att främja 
motivationen.  

“Det gäller att hitta det som motiverar alla, sen kanske gå ner på individnivå” (intervjuperson 1, 
2016-04-12) 

Majoriteten av intervjupersonerna tycker att relationen till chefen är viktig för trivsel 
snarare än motivation på arbetsplatsen. Intervjupersonerna vill kunna prata med sin 
chef och veta att de litar på varandra. Intervjupersonerna förklarar att en bra relation 
gör att de vill anstränga sig mer i arbetet. Intervjupersonerna lyfter också att en 
omtänksam chef är viktigt för trivseln. 
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5. Analys 
Kapitlet behandlar en analytisk presentation med kopplingar från empirin till teorin 
och har som syfte att kunna besvara frågeställningen.  
 
Alla respondenter tycker kollegor är den viktigaste faktorn för att trivas på sin 
arbetsplats. Det har stark koppling till människors sociala behov och att känna 
samhörighet med andra människor (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Abrahamsson & 
Andersen, 2005; Wolvén ,2000); Jacobsen & Thorsvik, 2014; Furnham, 1997; Deci & 
Ryan, 2000; Sansone & Harackiewicz, 2000; Hargie , 2010). Kollegornas betydelse 
för trivsel är också relevant då Herzberg et al. (2005) och Herzberg (1966) beskriver 
kollegor som en hygienfaktor.   
 
Intervjupersonerna resonerar att samhället är uppbyggt på pengar och därför är pengar 
anledningen till att de arbetar. Det har en liknelse i Abrahamsson och Andersen 
(2005) teori om att de flesta arbetar för att erhålla pengar då det ger en känsla av 
värde, status och självaktning.  
 
Några av intervjupersonerna har uttryckt att lönen behöver ge ekonomisk trygghet 
vilket kan kopplas till att de lägre behoven i Maslows behovshierarki behöver bli 
uppfyllda (Jacobsen och Thorsvik, 2014). Alla intervjupersoner är dock överens om 
att lönen inte är den drivande faktorn till motivation. Det kan tolkas som att 
bristmotiven är uppfyllda (Furnham, 1997) och lönen anses som en hygienfaktor 
(Herzberg, 1966). Det har också nära anknytning till Deci (1972)  som menar att 
belöningar i form av lön enbart kan minska motivation.  Det kopplar också till att 
pengar enbart gör människor glada på kort sikt (Furnham, 1997) 
 
Att respondenter väljer ett roligt jobb med sämre betalt framför ett tråkigt jobb med 
avsevärt högre betalt kan kopplas till Sansone och Harackiewicz (2000) och Deci och 
Ryan (2000) som menar att människor har en inre motivation till att utvecklas som 
människa. Det kopplar också starkt till motivationsformeln inom förväntningsteorin 
(figur 4) samt att människor motiveras av olika saker (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 
Det har även stark koppling till Gagné och Deci (2005) definition av inre motivation 
om att människor väljer att delta i en aktivitet för att det är roligt. Vi ser även en 
koppling till Maslows behovshierarki (tabell 1) där pengar anses som en del av de 
fysiologiska behoven men även att fysiologiska behovet är längst ner i hierarkin 
(Figur 5) och att behov högre upp i pyramiden därmed är aktiva (Wolvén, 2000). 
Furnham (1997) säger också att pengar inte är en motivationsfaktor på lång sikt men 
öka glädjen på kort sikt.  
 
En av respondenterna skulle hellre välja ett välbetalt jobb även om det är tråkigt. Det 
har stark koppling till att pengar enligt Furnham (1997) är en motivationsfaktor för de 
som behöver eller värdesätter pengar. Ju mer en individ behöver eller värdesätter 
pengarna desto större blir motivationsfaktorn (Ibid). Påståendet kopplar starkt till att 
belöningens eller ansträngningens valens påverkar en individs motivation (Jacobsen 
& Thorsvik, 2014). Samma koppling kan göras till Gagné och Deci (2005) som 
beskriver att människors inre motivation beror på yttre regleringar. Pengarnas 
betydelse kopplas också till att anställda enbart arbetar för ekonomisk ersättning vid 
brist på uppskattning från chefer (Nelson, 2002). Enligt Furnham (1997) kan pengar 
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också vara en motivationsfaktor när det finns en tydlig koppling mellan hårt arbete 
och lön.  
 
Respondenterna är överens om att arbetsuppgiften spelar stor roll för motivation. Det 
relaterar till att människor motiveras av att uppfylla något av behoven prestation, 
makt eller samhörighet inför varje given arbetsuppgift (Abrahamsson & Andersen, 
2005). Det kopplas också till att motivation uppstår när en individ förväntar sig uppnå 
ett resultat som leder till en belöning (Jacobsen & Thorsvik, 2014) som individen 
värdesätter (Kaufmann & Kaufmann, 2005; figur 3). Arbetsuppgiftens relation till 
motivation relaterar också till Adler (1997) som säger att arbetsinnehållet har 
möjligheten att motivera människor men också till vad Herzberg (1966) kallar 
motivationsfaktorer.  
 
Intervjupersonerna anser att en motiverande arbetsuppgift ger möjlighet till 
utveckling. Det är starkt relaterat till Deci och Ryan (2000) som beskriver inre 
motivation som människans inre vilja att söka nya utmaningar och att lära sig nya 
saker. Det kopplar också till att intervjupersonerna kan antas tillfredsställt 
bristmotiven och motiveras därför av växtmotiv (Furnham, 1997) och strävar mot 
självförverkligande som Adler (1997) beskriver som motivationsfaktorer. Människors 
behov av erkännande och självförverkligande kopplar starkt till varför respondenter 
värdesätter utveckling (tabell 1).  
 
Intervjupersonerna anser att en monoton arbetsuppgift är omotiverande eftersom den 
är tråkig, enkel och icke-utvecklande. Deci och Ryan (2000) definierar inre 
motivation som att människor utför en aktivitet för tillfredsställelsen av aktiviteten i 
sig, och att människor därför behöver yttre reglering för att utföra arbetsuppgiften 
(Deci & Ryan, 2000; Sansone & Harackiewicz, 2000). Det har också stark koppling 
till människors behov av prestation, makt och samhörighet (Abrahamsson & 
Andersen, 2005) men också till individens valens (Abrahamsson & Andersen, 2005; 
Jacobsen & Thorsvik, 2014, figur 3).  
 
Respondenterna uttrycker att de behöver känna kompetens för att utföra en 
arbetsuppgift. Det stämmer väl överens med att människor behöver se att en 
ansträngning leder till resultat (Abrahamsson & Andersen, 2005). Det kopplar även 
till människors behov av kompetens och inre motivation (Deci & Ryan, 2000; 
Furnham, 1997; Sansone & Harackiewicz, 2000; Gagné & Deci, 2005). 
Kompetensens betydelse kan anses variera beroende på en individs prestationsbehov 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005; Abrahamsson & Andersen, 2005).  
 
Trivas med kollegorna ansågs också vara viktigt när respondenterna fick beskriva sitt 
drömjobb. Vi ser en koppling till det sociala behovet beskrivet av Wolvén (2000) och 
att respondenterna ser det som den viktigaste faktorn eftersom fysiologiska och 
trygghetsbehovet redan är uppnått (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Sociala behovet är 
därför nästa naturliga steg i Maslows behovshierarki (figur 5).  
 
Andra egenskaperna i ett drömjobb syftar till att arbetsuppgifterna ska vara 
utmanande och varierande. Det kopplar starkt till att människor är inre motiverade till 
att söka nya utmaningar och kunskaper (Deci & Ryan, 2000). Utmanande 
arbetsuppgifter kopplar även till att prestationsinriktade människor har ett behov av 
att lösa problem (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Abrahamsson & Andersen, 2005). 
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Respondenterna blir extra glada på jobbet när de får positiv feedback av sina chefer. 
Det kopplar till att positiv feedback är en typ av yttre belöning som bekräftar den 
anställdas kompetens, vilket också är en viktig del för att erhålla inre motivation 
(Deci & Ryan, 2000). Det har även en stark koppling till att positiv feedback är den 
enda faktorn som kan öka den inre motivationen (Deci, 1972). Betydelsen av positiv 
feedback kan också kopplas både till den inre och yttre dimensionen av behov inom 
uppskattningsbehoven i Maslows behovshierarki, i form av människors behov av att 
prestera samt känna uppskattning (Wolvén, 2000). Även Herzberg et al. (1993) av 
människans inre strävan efter tillfredsställelse och Herzbergs motivationsfaktorer 
(figur 6) har en stark koppling till hur positiv feedback påverkar människan.  
 
Att respondenterna motiveras av prestationer har stark koppling till människans behov 
av att prestera (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Abrahamsson & Andersen, 2005; 
Herzberg et al., 1993).  
 
Respondenterna uttrycker också att deras välmående är viktigt för motivation. Det har 
stark koppling till Herzbergs hygienfaktorer och vantrivsel (figur 6). Det går även att 
koppla välmående till människors trygghetsbehov för att kunna växa och må bra som 
människa (tabell 1).  
 
Respondenterna är genomgående överens om att kollegor är viktigt för att erhålla 
motivation och det går att koppla till att samhörighet är en av de grundläggande 
psykologiska behoven för att erhålla inre motivation (Deci & Ryan, 2000; Sansone & 
Harackiewicz, 2000; Hargie, 2010).  
 
Att respondenterna uttrycker sig om att kollegorna påverkar trivseln snarare 
motivationen går att förklaras genom Herzberg (1966) och Herzberg et al. (2005) som 
säger att kollegor är en hygienfaktor. Tvetydigheten uppstår då respondenterna tycker 
att motivationen ökar när de får uppskattning av sina kollegor. Det är starkt kopplat 
till vad Furnham (1997) och Kaufmann och Kaufmann (2005) säger om att människor 
har ett behov av att känna sig uppskattade.  
 
Respondenterna uttrycker även att kollegor är viktigt för välmående på arbetsplatsen, 
vilket kan kopplas till att när sociala behovet tillfredsställs övergår individen från 
bristmotiv till växtmotiv och kan således uppnå bästa möjliga välmående (Furnham, 
1997).  
 
Att flera respondenter arbetar bättre tillsammans i grupp snarare än enskilt är starkt 
kopplat till tabell 1 där Adler (1997) Jacobsen & Thorsvik (2014) beskriver 
arbetsgrupper som en organisatorisk motivationsfaktor.  
 
De flesta av respondenterna är överens om att målsättning kan ha en positiv effekt på 
motivationen eftersom mål hjälper de visualisera resultatet av uppgifterna. Det är 
starkt relaterat till instrumentalitet, att människor behöver se vad en ansträngning 
leder till (Abrahamsson & Andersen, 2005). Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver 
dock att resultatet måste vara kopplat till en belöning för att individen ska vilja 
prestera och Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att belöningen måste vara något 
som individen värdesätter. Det kopplar också till att chefer kan främja motivation 
genom att vara tydliga med kommunikation om önskemål och mål (Björklund, 2001).  
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Anställdas motivation kopplat till lön har även stark koppling till OIT-modellen (figur 
2) tillsammans med Deci och Ryan (2000) och Sansone och Harackiewicz (2000) 
beskrivning av att människors motivation beror på om de är kontrollerande eller 
autonomiskt motiverade.  
 
Respondenterna ser delaktighet i att sätta mål som en ökad motivationskraft. Det har 
en stark koppling till Björklund (2001) som förknippar inre motivation med högre 
delaktighet i aktiviteter. Det kan även kopplas till människors maktbehov, att de vill 
ha inflytande på andra människor (Kaufmann & Kaufmann, 2005) men även Angelöw 
(2013) som förklarar att en dålig chef inte involverar sina anställda i arbetet. Även 
behovet om samhörighet och autonomi kan kopplas till varför delaktighet ökar inre 
motivation (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Deci & Ryan, 2000; Sansone & 
Harackiewicz, 2000; Hargie, 2010). 
 
Respondenterna uttrycker att mål ska vara utmanande samtidigt som de ska vara 
möjliga att uppnå. Det kopplas starkt till att människor på grund av sin naturliga inre 
motivation ständigt söker nya utmaningar och utvecklingsmöjligheter (Sansone & 
Harackiwicz, 2000). Vidare kan utvecklingsmöjligheten kopplas till valens, hur den 
anställda värdesätter utmaningen och utvecklingen (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
Att respondenterna vill kunna uppnå målet kopplas till förväntan om att erhålla ett 
resultat (Ibid).  
 
Att flera respondenter upplever att kontrollerande mål är omotiverande går att koppla 
till behovet av autonomi och att om målen används för att kontrollera individen 
påverkas den inre motivationen negativt (Sansone & Harackiewicz, 2000; Gagné & 
Deci, 2005; Deci & Ryan, 2000; Deci, 1972) Det kan också kopplas till 
kontrollerande motivation enligt OIT-modellen (figur 2).  
 
Chefer som ger anställda eget ansvar i sitt arbete anser respondenterna vara 
motiverande. Det går att koppla till att människor vill lösa problem och klara svåra 
uppgifter (Kaufmann & Kaufmann, 2005; Abrahamsson & Andersen, 2005). Vi 
kopplar också till människors önskan om tillit, lämplighet, oberoende och frihet bland 
de inre dimensionerna av Maslows uppskattningsbehov (Wolvén, 2000). Eget ansvar 
relaterar också till autonomi, människans behov av att bestämma sina egna val för att 
erhålla inre motivation (Deci & Ryan, 2000; Sansone & Harackiewicz, 2000; Hargie, 
2010) men även till att kontrollerade aktiviteter minskar inre motivation (Ibid).  
 
Respondenterna blir motiverade när chefen engagerar sig i deras utveckling. Det 
knyter an till den yttre dimensionen av Maslows uppskattningbehov (Wolvén, 2000) 
men även behovet av självförverkligande (Wolvén, 2000; Adler, 1997) där 
behovstillfredsställelsen personlig utveckling blir uppfyllt genom möjlighet till 
kreativitet i sitt arbete (tabell 1). Det styrker även Angelöw (2013) som förklarar att 
en dålig chef förknippas med att inte involvera sina anställda i arbetet.  
 
Respondenterna förklarar att de blir omotiverade när chefer är kontrollerande. Det har 
ett starkt samband med att människors behov av autonomi (Deci & Ryan, 2000; 
Sansone & Harackiewicz, 2000; Hargie, 2010).  
 
Respondenterna tycker att chefens närvaro är viktigt för att påverka motivationen 
positivt och resonerar att en frånvarande chef inte kan se hur bra de anställda arbetar. 
Det kopplas starkt till den yttre dimensionen av Maslows uppskattningsbehov 
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(Wolvén, 2000) där den anställda får känna status och prestige genom respons på sitt 
arbete (tabell 1). Det kopplar också till att en stöttande chef är viktigt för anställdas 
välmående vilket i sin tur påverkar anställdas motivation positivt (Björklund, 2001).  
 
Respondenterna upplever att positiv feedback motiverar dem. Det sammankopplar 
Deci och Ryan (2000) som säger att positiv feedback stärker individens 
självförtroende och kompetensuppfattning. Bra självförtroende kopplas i sin tur till 
förväntan om att uppnå ett resultat (Abrahamsson & Andersen, 2005; Jacobsen & 
Thorsvik, 2014) och därtill förväntningsteorin (Figur 3; figur 4). En annan koppling 
kan göras till Wolvén (2000), som förklarar människans önskan om inre och yttre 
dimensioner av uppskattning och att det tillåter individen att aktivera sista steget i 
Maslows behovshierarki och nå inre självförverkligande. Det kopplar också till att 
dåliga ledare inte ger sina anställda beröm (Angelöw, 2013).  
 
Respondenterna tycker motsatsvis att negativ feedback minskar motivation. Det går 
att koppla till (Deci & Ryan, 2000), som beskriver att negativ feedback istället 
minskar självförtroendet. Respondenterna tycker även att feedback ska vara ärlig 
vilket går att koppla till att människor enbart motiveras av yttre belöningar i samband 
med en prestation (Deci, 1972). 
 
Respondenterna motiveras av chefer som lyssnar på deras åsikter. Det knyter an till 
människors maktbehov om att ha inflytande på andra människor (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). Det kan även kopplas till Björklund (2001) som kopplar inre 
motivation till högre delaktighet i aktiviteter. Angelöw (2013) förklarar även en dålig 
chef som att inte involvera sina anställda i arbetet. 
 
Respondenterna vill känna sig omhändertagna av sin chef och att det är viktigt för 
deras trivsel. Det går att koppla till människans behov av uppskattning (Wolvén, 
2000). Det går också att koppla till Herzbergs hygienfaktorer (Figur 6) och 
människans behov av uppskattning och sociala relationer för att erhålla inre 
motivation (Deci & Ryan, 2000; Sansone & Harackiewicz, 2000; Hargie, 2010).  
 
Respondenterna upplever bristande kommunikation från chefen som omotiverande. 
Det kan kopplas till att yttre faktorer på arbetsplatsen ses som hygienfaktorer (Adler, 
1997; figur 6). Adler (1997) förknippar även de yttre faktorerna med de lägre 
nivåerna i Maslows behovhierarki (Wolvén, 2000) där lön, arbetstidsbestämmelser 
och arbetsvillkor är starkt beroende av människors fysiologiska behov och 
trygghetsbehov (Tabell 1). Det relaterar även till Björklund (2001) som säger att en 
bra ledare sätter tydliga förväntningar bland anställda.  
 
En av respondenterna tycker att chefer ska låta sina anställda arbeta med det de tycker 
är roligt för att det är motiverande. Det har stark koppling till Gagné och Deci (2005) 
definition av inre motivation som att människor väljer att delta i en aktivitet för att det 
är roligt men även till Deci och Ryan (2000) som beskriver att en inre motiverad 
människa självständigt söker nya utmaningar och nya kunskaper. Det kopplas även 
till att människor strävar efter att uppnå självförverkligande (Wolvén, 2000; tabell 1; 
Adler, 1997). Björklund (2001) beskriver även att en bra chef är någon som utvecklas, 
inspirerar och utmanar sina anställda i enlighet med deras intressen.  
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6. Slutsats 
Kapitlet inleds med en presentation och sammanfattning av vad vi har kommit fram till i 
analysen och avslutas med ett konkret svar på frågeställningen  
 
Analysen visar att de främsta faktorerna som påverkar motivationen på arbetsplatsen 
är arbetsuppgiften, chefen, kollegor och arbetssituationen. Vidare visar analysen att 
faktorernas inverkan på motivation beror på varje enskild anställds värdering och 
önskemål.  
 
Analysen tyder på att arbetsuppgiftens innehåll har mycket stor påverkan på 
anställdas motivation. Vi har identifierat några grundläggande förutsättningar för att 
en människa självmant ska vilja utföra en arbetsuppgift. Människor har ett behov av 
att prestera men behovet varierar mellan olika individer, men en förutsättning oavsett 
prestationsbehov är kompetens och individens självförtroende. Det tyder på att 
människor behöver känna sig tillräckligt skickliga för att vilja utföra en arbetsuppgift. 
Människor har även ett behov av att se en belöning för att utföra en aktivitet. 
Belöningen kan komma i form av inre och yttre belöningar där personlig utveckling 
och social närvaro är exempel på inre belöning. Yttre belöningar kan vara lön, positiv 
feedback eller en befordran. Det viktiga är att en anställd behöver känna att den får ut 
någonting av sin ansträngning. Beroende på hur mycket individen värdesätter 
belöningen kommer den påverka motivationen olika.  Studien visar att frihet är viktigt 
för att anställda ska erhålla inre motivation. Det innebär att de anställda ska ha 
möjlighet att påverka hur de ska utföra sina arbetsuppgifter. Människor har alltså ett 
behov av att göra egna val. Studien visar likadant att människors motivation minskar 
när de känner sig kontrollerade eller styrda. Till självbestämmande hör också att 
människor har ett behov av inflytande på sin omgivning och andra människor. Studien 
visar även att brist på utvecklingsmöjligheter har en kraftigt negativ inverkan på 
anställdas motivation. Människor har en inre drivkraft om att söka nya utmaningar 
och när de får möjlighet till det ökar den inre motivationen. 
 
Arbetsuppgiften har på så sätt stor betydelse för anställdas motivation där de behöver 
kompetens för att prestera, de behöver se en anledning till att anstränga sig, de 
behöver känna autonomi och utveckling eller andra belöningar för att erhålla 
motivation.  
 
Studien har visat att lön kan ha väldigt stor inverkan på anställdas motivation. Lönens 
betydelse för motivation beror mycket på hur individen värdesätter pengar. Studien 
visar på att lön är en väldigt viktigt motivationsfaktor tills den grad att människor 
känner ekonomisk trygghet. När den anställda känner ekonomisk trygghet är istället 
andra faktorer som utveckling, prestation, uppskattning och sociala relationer 
viktigare för att erhålla motivation. Studien visar att lön är en form av uppskattning, 
vilket innebär att när anställda känner sig underbetalda påverkar det motivationen 
negativt. Lön är viktigt för att skapa trygghet och lönens betydelse varierar mellan 
både individer och under livets gång.  
 
Studien visar att en av människans mest naturliga inre drivkrafter är att relatera till 
andra människor. Det leder till att kollegor har en stor påverkan på anställdas 
motivation på arbetsplatsen. Kollegornas betydelse varierar mellan olika individer. 
För vissa ses kollegor som en anledning till att arbeta medan för andra handlar 
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kollegor om att trivas på arbetsplatsen. Trivsel är i sin tur viktigt för motivation, vilket 
leder till att kollegor, oavsett vad, påverkar anställdas motivation.  
 
Chefer påverkar anställdas motivation och chefens inverkan på den anställdas 
motivation beror framförallt på hur ledarskapet utövas. En motiverande chef 
berömmer sina anställda i samband med prestationer, engagerar sig i anställdas 
utveckling, är tydlig med sin kommunikation gentemot sina anställda, är närvarande 
för och visar uppskattning till sina anställda. Positiv feedback är en extremt stor 
motivationsfaktor och är den enda yttre belöningen som kan främja den anställdas 
inre motivation. Det är viktigt att positiv feedback ges i ett sammanhang kopplat till 
en prestation, att det utgör en mening för den anställda och kommer slumpmässigt. 
Chefens engagemang i anställdas utveckling främjar motivation eftersom den får den 
anställda att känna sig uppskattade och betydelsefulla. Det visar även på att chefen 
tror på den anställdas kompetens vilket alltid främjar motivation. Brist på en chefs 
engagemang och närvaro påverkar anställdas motivation negativt. Bristande 
kommunikation från chefen påverkar motivationen negativt eftersom det skapar 
otrygghet. Anställda vill veta vad som förväntas av dem. Ett bra sätt för chefer att 
arbeta med förväntningar är att arbeta med målsättning. Det är viktigt att mål är 
rimliga för att den anställda ska se att den kan uppnå målet. Det är också viktigt att 
mål inte används för att kontrollera anställdas produktivitet och resultat så det 
minskar den inre motivationen. 
 
Studiens syfte är att förklara och förstå vad som påverkar anställdas motivation på 
arbetsplatsen samt hur chefer ska arbeta för att främja den. 
 
Vi har valt att presentera studiens svar på frågeställningen: Vad påverkar anställdas 
motivation på arbetsplatsen och hur kan chefer främja den?  
 
Vad påverkar anställdas motivation? 
De faktorer på arbetsplatsen som påverkar anställdas motivation är arbetsuppgiften, 
trivsel och chefen. Anställda behöver se ett syfte med sitt arbete, ges möjlighet att 
prestera, känna sig kompetenta och ha fria händer i sitt arbete för att erhålla 
motivation. Anställda behöver känna sig tillräckligt betalda men motiveras oftast inte 
av pengar och de behöver relatera till sina kollegor. Vidare motiveras anställda av en 
närvarande och engagerad chef som ger anställda trygghet. Anställdas motivation 
påverkas negativt när de upplever sig vara kontrollerade i sitt arbete, får negativ 
feedback, saknar syfte eller anledning till sitt arbete eller är missnöjda med kollegor, 
chefer eller lön.  
 
Hur kan chefer främja anställdas motivation?  
Först och främst måste chefer avsätta tid för sina anställda. En chef behöver vara 
närvarande, engagera sig i anställas personliga utveckling och aktivt arbeta med 
positiv feedback. En chef behöver febrilt säkerställa att anställda trivs och känner sig 
uppskattade. Chefer bör ge sina anställda eget ansvar, stötta dem och ge dem trygghet 
i vardagen. Viktigast av allt är att chefer behöver öka anställdas inre motivation men 
för att lyckas med det måste chefer förstå att anställda motiveras av olika saker och de 
behöver därför motivera varje individ på olika sätt.  
 
 
Diskussion 
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Under studiens genomförande har intressanta aspekter som ligger utanför 
forskningsfrågan, men inom studiens forskningsområde noterats. Vår uppfattning är 
att respondenterna är medvetna om vad som motiverar dem och har bra förståelse för 
hur organisationer och chefer beter sig för att styra dem till att arbeta. Inledningsvis 
förväntades studien resultera i konkreta och nytänkande exempel på hur chefer kan 
agera för att motivera anställda. I efterhand är vi förvånade över resultatet, eftersom vi 
redan hade kunskap om det mesta som studiens resultat visar. De flesta människor 
tänker antagligen till och med på dessa faktorer dagligen, faktorerna speglar ju allt vi 
göra i våra liv, inte bara på arbetsplatsen. Vi undviker exempelvis otrygghet, eller 
aktiviteter där vi har låg kompetens. Vi vill bestämma själva och vi deltar bara i 
aktiviteter som ger någon typ av belöning. Vi undviker gärna konflikter och vi vill 
vara omtyckta och ha vänner. Om de flesta människor är medvetna om vilka faktorer 
som påverkar motivationen. Hur kommer det sig då att chefer inte arbetar med de här 
faktorerna, när de antagligen redan är väl medvetna om dem? 
 
I studiens introduktion jämför vi mellan chef och ledarskap, där chef är en formell 
funktion. Vi tror chefens makt- och formalitet är problemet i många organisationer. 
Vi tror chefer intar rollen som den ska fungera, och glömmer bort människans 
naturliga funktioner. 
 
Under intervjuerna framkom att monotona och arbetsuppgifter är en vanlig orsak till 
minskad motivation och studien talar för att chefer kan motivera sina anställda genom 
att ändra på eller byta arbetsuppgifter mellan de anställda. Frågan är bara hur mycket 
en arbetsuppgift behöver manipuleras för att den ska upplevas som varierande, 
utmanande eller utvecklande. 
 
Implikationer och framtida forskning 
Studiens utgångspunkt var att anställdas motivation är viktig för organisationers 
framgång och att chefer har möjlighet att påverka anställdas arbetsmotivation. 
Studiens resultat visar att många faktorer påverkar arbetsmotivation, men framförallt 
visar studien att chefer verkligen kan påverka anställdas motivation. Framförallt 
genom att aktivt försöka förstå varje enskild anställdes motivationsfaktor och sedan 
anpassa arbetsplatsen efter individerna, inte tvärtom. Studien visar att chefer kan 
främja motivation genom att säkerställa trivsel på arbetsplatsen, framförallt igenom 
att säkerställa hygienfaktorer. 
 
Studien visar vilka faktorer som påverkar arbetsmotivation. Resultaten lämnar dock 
gap för vidare forskning eftersom studien inte visar hur anställda uppfattar varje 
enskild motivationsfaktor, och heller inte hur chefer kan påverka de enskilda 
faktorerna. Vi tror nedan forskningsfrågor är intressanta att besvara för att bidra 
ytterligare till den här studien. 
 

• När upplevs en arbetsuppgift utmanande? 
• När upplevs en arbetsuppgift utvecklande? 
• Vad upplever anställda som en prestation? 
• När upplevs en arbetsplats eller arbetsuppgift som kontrollerad? 
• När upplever anställda trygghet? 
 

Studien har inte tagit hänsyn till respondenternas utbildning, karriärmål eller kön. En 
studie för att jämföra män och kvinnors motivationsfaktorer intressant. Om anställdas 
utbildning och ambition påverkar motivation är också intressant att undersökas. 
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Hur anställdas utbildning och ambition påverkar motivation är också intressant att 
undersökas. 
 
I intervjuerna framkom chefer upplevs frånvarande. Studiens resultat visar att en 
närvarande chef är viktigt för de anställdas motivation, vi finner det intressant att 
studera vad chefers frånvaro beror på.   
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