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SAMMANFATTNING 
 
Studiens övergripande syfte är att undersöka motivation i arbetslivet. Studiens 
syfte bröts ner i tre frågeställningar. Den första handlar om vilka motivations-
faktorer som kan påverka viljan att gå till jobbet. Den andra handlar om vilka 
motivationsfaktorer som har störst betydelse och varför dessa tillskrivs den 
betydelsen. Studiens tredje och sista frågeställning handlar om hur de olika 
motivationsfaktorerna kan användas för att öka medarbetarnas motivation. 
 
Den tidigare forskningen utgår från Maslows och Herzbergs teorier om 
motivation. Utifrån dessa har fem faktorer som är viktiga för motivationen 
framträtt – lön, trygghet, arbetskamrater, feedback och utveckling.  
 
Studien är genomförd på en kommun i Östergötland. Metoden som används är 
kvalitativ och åtta intervjuer genomfördes. Vid analysen framkom en ny 
kategori som inte tidigare behandlats. Denna handlar om arbetsuppgifternas 
betydelse för motivationen och viljan att gå till jobbet. 
 
Tre mönster visade sig i materialet. Det tydligaste är att det verkar finnas en 
koppling mellan faktorerna utveckling och feedback. Det andra mönstret innebär 
att de personer som betonat lönen eller trygghet inte fäst någon större betydelse 
vid utveckling. Det tredje mönstret handlar om faktorerna arbetskamraterna och 
arbetsuppgifterna. Dessa uppmärksammas som viktiga oberoende av vilka andra 
faktorer som anses viktiga. Resultaten visar således att alla faktorer är viktiga 
för motivationen på något sätt. Det går inte att bortse från någon. 

 



FÖRORD 
 
Vi vill börja med att rikta ett varmt tack till vår handledare Michael Rosander. 
Tack för dina snabba svar och för att du tagit dig tid att hjälpa oss när vi kört 
fast. Dina idéer har fått oss att tänka ett steg längre och hjälpt oss att se saker 
och ting från ett annat perspektiv.   
 
Vi vill också tacka alla inblandade på kommunen som medverkat i denna studie. 
Ett extra stort tack till intervjupersonerna som ställt upp och bidragit till att vår 
förståelse kring motivation i arbetslivet har ökat. Utan er hade inte denna studie 
varit möjlig.    
 
Vi vill slutligen tacka varandra för ett gott samarbete.  
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VARFÖR GÅR DU TILL JOBBET? 
 
Psykologer liksom icke-psykologer har alltid velat förklara varför människor gör 
det de gör (Wagner, 1999). Drivs alla av samma grundläggande motiv för att 
tillfredsställa samma underliggande behov, eller finns det kvalitativt olika typer 
av motivation?  
 
I dagens arbetsliv är motivation något som betonas alltmer (Bengtson, 2003). De 
anställdas motivation är en betydande faktor bakom företagets effektivitet, 
eftersom det är denna som leder till att man inspireras till att göra ett bättre jobb. 
Även Wiley (1997) betonade vikten av att företagen är medvetna om vad som 
motiverar deras personal. Motiverad personal mår bättre och har större 
benägenhet att stanna på företaget. Att satsa på de anställdas motivation är alltså 
av betydelse för alla parter. Bengtson (2003) skrev vidare att idag går vägen till 
vinsten via motiverade och engagerade medarbetare och ledare. Taktiken är 
därför att ha en mer motiverad personal än andra företag. Precis som för 
framgångsrika lag inom idrotten handlar det enligt Bengtson om att bygga upp 
en vinnarkultur, en kultur som bygger på en gemensam värdegrund, där 
människor känner sig delaktiga och kämpar för att nå samma mål. En sådan 
kultur skulle kunna skapas genom att gradvis hjälpa ledare och medarbetare att 
växa och utvecklas. 
 
Det är så vanligt att både män och kvinnor i vårt samhälle arbetar att frågan 
varför de gör det sällan ställs. Vroom (1964) konstaterade att det är mycket mer 
troligt att vi frågar oss varför människor bestiger berg, kör sportbil eller begår 
självmord än att ifrågasätta deras motiv att gå till jobbet. När man frågar rakt ut 
varför någon arbetar får man ofta enkla svar. De arbetar eftersom det finns 
arbete att utföra, för att de tycker om sitt arbete eller för att förtjäna sitt 
uppehälle. 
 
Det var just denna fråga som fick oss intresserade av ämnet motivation i 
arbetslivet. Motivation är ett ämne som engagerar oss båda och inriktningen på 
motivation i arbetslivet föll sig naturlig i och med att vi läser på programmet för 
Personal- och Arbetsvetenskap. Denna förförståelse påverkade vårt val av ämne. 
Frågan vad det är som egentligen får oss människor att kliva upp varje morgon 
och ge oss iväg till jobbet är något vi tycker är väldigt intressant att undersöka 
vidare inför vårt framtida yrkesliv. Vi tror även det är av intresse för 
arbetsgivare att se vad som motiverar anställda att gå till jobbet. Studiens 
övergripande syfte är således att undersöka motivation i arbetslivet.  
  
 
 

1 



TIDIGARE FORSKNING 
 
Den tidigare forskning som presenteras behandlar motivation i arbetslivet. 
Först presenteras Maslows behovshierarki och därefter Herzbergs tvåfaktor-
teori. Slutligen beskrivs fem olika motivationsfaktorer som går att urskilja ur 
dessa. 
 
Det finns mycket litteratur som behandlar ämnet motivation. De olika teorierna 
kan delas in i grupper – behovsteorier, förväntansteorier, rättviseteorier, 
förstärkningsteorier och värdeteorier (Steers & Porter, 1991). Vår avsikt är inte 
att täcka hela forskningsfältet utan vi tar endast upp de teorier som passar vårt 
problemområde.  
 
I denna studie behandlas motivation i arbetslivet och vi har valt att utgå ifrån två 
behovsteorier.  Den tidigare forskning som är av relevans för undersökningens 
syfte och som vi valt att utgå ifrån är Maslows behovshierarki och Herzbergs 
tvåfaktorteori. Maslows teori valdes i och med att denna utgör grunden för 
många teorier och modeller inom motivationsområdet. Den tillämpas även flitigt 
inom organisationer och ses därför som intressant. Herzbergs teori bygger vidare 
på Maslows tankegångar men har större fokus på arbetslivet (Wolvén, 2000). Vi 
anser att båda dessa teorier utgör en bra grund för det valda problemområdet. 
Avsikten är dock inte att försöka bevisa dessa teorier utan de ska ses som en 
bakgrund till ämnet.  
 
Utifrån Maslows och Herzbergs teorier har vi valt att fokusera på fem olika 
motivationsfaktorer – lön, trygghet, arbetskamrater, feedback och utveckling, 
som går att urskilja i dessa teorier. Dessa faktorer beskrivs med utgångspunkt i 
de både teorierna. Vi tar även hänsyn till ytterligare vinklingar och mer aktuella 
tankegångar som gjorts kring dessa faktorer. 
 

Maslows behovshierarki 
 
Maslows behovshierarki utgör grunden för många teorier och modeller om 
individens drivkrafter i arbetet. Från 1960-talet blev den populär som 
förklaringsmodell för arbetsmotivation i organisationer (Wolvén, 2000). Enligt 
Maslow (1970) kan individens behov beskrivas och ordnas utifrån fem olika 
behovsnivåer från lägre till högre behov. Ju högre behovet är desto senare visar 
det sig i utvecklingen. Maslow ansåg vidare att de högre behoven är mer 
specifikt mänskliga och att dessa lättare slås ut eller undertrycks. I sin modell 
beskrev Maslow (1970) följande fem behovsnivåer som i korthet tas upp nedan. 
(Se även Berry, 1998; Kaufmann & Kaufmann, 2005; Smither, 1998.)  
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Den lägsta behovsnivån utgörs av de fysiologiska behoven. Dessa inkluderar de 
mest grundläggande behoven, till exempel hunger, törst, sömn, värme och sex, 
som måste bli tillfredsställda för att en människa överhuvudtaget ska överleva. 
Nästa behovsnivå Maslow beskrev är trygghetsbehoven. De aktualiseras först 
när de fysiologiska behoven är tillfredsställda. Dessa omfattar behov av 
säkerhet, stabilitet, trygghet, struktur och skydd från rädsla och oro. Efter 
trygghetsbehoven följer de sociala behoven. Dessa omfattar behov av kärlek, 
vänskap och nära relationer med människor i allmänhet men särskilt med en 
partner, barn och vänner. Maslow menade att individer som är oförmögna att 
tillfredsställa dessa behov kommer att känna sig ensamma, utanför, kanske helt 
utfrusna. Behov av uppskattning är nästa behovsnivå i hierarkin. Dessa 
inkluderar behov av självkänsla, självrespekt och att bli respekterad av andra. 
Den högsta behovsnivån utgörs av behov av självförverkligande. Detta avser 
människans önskan om att kontinuerligt utveckla sig själv och sina egna 
förmågor. 
 
Maslows teori har flitigt tillämpats i organisationer och används ofta som grund 
vid organisationsutveckling (Steers & Porter, 1991). Enligt teorin måste 
organisationen tänka på att använda sig av olika faktorer för att motivera olika 
individer i och med att de befinner sig på olika nivåer i hierarkin. Även Wolvén 
(2000) drog denna slutsats och konstaterade vidare att konst och kreativa 
uttrycksformer är vanligare i mer utvecklade länder där de grundläggande 
överlevnadsbehoven är tillfredsställda. Enligt Wolvén värdesätter chefer på 
högre nivåer som har mer utmanande uppgifter behovet av självförverkligande 
mer än de på lägre nivåer.  
 
Moxnes (1984) konstaterade att det som motiverar de underordnade inte 
nödvändigtvis motiverar de överordnade. Behov som rangordnas lågt i Maslows 
behovshierarki som sociala behov och trygghetsbehov är något som framförallt 
kännetecknar anställda med låg status. Behov av högre ordning som behov av 
autonomi och självförverkligande är otvivelaktigt mer representerade i gruppen 
högre funktionärer och ledare. Moxnes ansåg vidare att människor med olika 
socioekonomisk bakgrund tar med sig olika motiv till arbetet. De som ligger 
högst upp i statushierarkin fäster stor vikt vid inre, personliga belöningar som 
självförverkligande, lärande och självständighet, medan de som finns längre ner 
i systemet värderar yttre belöningar som bra lön och säkert jobb högt. 

 

Herzbergs tvåfaktor-teori 
 
Herzbergs tvåfaktorsteori bygger till viss del vidare på Maslows tankegångar. 
Herzberg ansåg i likhet med Maslow att människan har olika behov men att 
dessa istället för fem nivåer endast kan delas in i två. Han skiljer mellan 
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hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Herzberg, Mausner och Snyderman 
(1999). Denna teori utgår från motivation i arbetslivet då den baseras på de 
studier som Herzberg gjort och som beskrivs nedan.   
 
I sitt arbete från 1966 bad Herzberg anställda att berätta om sina bästa och 
sämsta erfarenheter från arbetslivet (Bolman & Deal, 1997). De positiva 
berättelserna kännetecknades av situationer då man lyckats med något, fått 
erkännande, blivit bekräftad, fått ta ansvar, blivit befordrad och lärt sig något. 
Det var dessa faktorer som Herzberg kallade motivationsfaktorer. Motivations-
faktorer är sådana som direkt skapar hög motivation till exempel framgång, 
ansvar, erkännande och prestation (Wolvén, 2000). Motivationsfaktorerna 
handlar till största delen om arbetet i sig.  
 
De negativa upplevelserna som kretsade kring företagets förhållningssätt och 
ledningsstil, övervakning och arbetsförhållanden, benämnde Herzberg 
hygienfaktorer (Bolman & Deal, 1997). Herzberg et al. (1999) menade att 
hygienfaktorerna kan förhindra en låg arbetstillfredsställelse men inte öka 
motivationen. Exempel på sådana är ledarskap, övervakning, klara företagsmål, 
sociala relationer, lön, anställningstrygghet och arbets- och miljöbetingelser. 
Hygienfaktorerna handlar således om arbetets sammanhang eller kontext. 
 
Herzberg et al. (1999) menade att hygienfaktorerna dock är väldigt viktiga. Om 
det inte finns tillgång till motivationsfaktorer är det av stor vikt att 
hygienfaktorerna är tillfredställda till en hög grad för att jobbet ska orkas med. 
De konstaterade dock att det är motivationsfaktorerna som företagen bör sträva 
efter att möta för att komma åt den effektivitetsökningen de söker efter hos 
arbetskraften.    
 
Herzberg (i Bolman & Deal, 1997) ansåg att arbetsberikning var en mycket 
viktigt faktor till motivationen. Arbetsberikning handlar enligt Herzberg om att 
ge arbetare större frihet, mer ansvar, mer återkoppling, och fler utmaningar 
samtidigt som man låter de anställda vara ansvariga för sina resultat och får på 
detta sätt använda sin kompetens och sin förmåga på ett bra sätt. 
 

Motivationsfaktorer 
 
Nedan redovisas några motivationsfaktorer som går att urskilja i både Maslows 
och Herzbergs teorier. Dessa faktorer är vanligt förekommande i motivations-
litteratur i allmänhet och även annan forskning kring dessa faktorer berörs kort. 
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Lön 
Enligt Maslow (i Furnham, 1997) kan lönen användas som en motivationsfaktor 
i och med att den fungerar som ett medel för att tillfredställa olika behovsnivåer. 
Pengar kan främst användas för att tillgodose de fysiologiska behoven och 
trygghetsbehoven. Alltså ses lönen enligt Maslows teori som motiverande för de 
personer som behöver få dessa behov tillfredställda. Kaufmann och Kaufmann 
(2005) menade att i arbetslivssammanhang kan införandet av minimilön 
användas för att tillgodose dessa. Steers och Porter (1991) var dock mer 
tveksamma till lönens betydelse som motivationsfaktor eftersom den endast kan 
tillfredställa de lägre behoven. De menade att synen hos amerikanska anställda 
var att de var mer intresserade av att tillfredställa de högre behoven.      
 
Pengar ses enligt Herzberg (i Furnham, 1997) inte som något avgörande för 
motivationen. Istället ses lönen som en hygienfaktor och inte som en 
motivationsfaktor. Det vill säga, lönen kan verka för att förhindra vantrivsel men 
inte för att öka trivseln. 
 
Redan 1964 konstaterade Vroom att det inte har kunnat stödjas att det finns 
något direkt samband mellan hur hög lönen är och hur mycket motivation 
medarbetaren har. Persson (1994) skrev att svenska företag i allmänhet inte har 
intresserat sig nämnvärt för lönens motivationspotential. Uppfattningen att lönen 
är mindre viktig för anställdas motivation har visat sig då anställda ombetts att 
rangordna olika faktorer, däribland lön, efter vad som betyder mest. Det har då 
visat sig att sådant som till exempel trygghet, självförverkligande, tillhörighet, 
gott kamratskap och uppskattning hamnat över lönen i rangordningen. Persson 
drog slutsatsen att lönen har konkurrens som motivationsfaktor. 
 
Lön anses med andra ord kunna bytas ut mot annat när det gäller att motivera 
anställda i företag där målet är att öka effektiviteten jämfört med 
konkurrenterna. En förklaring som Persson (1994) hade till detta kan vara att 
anställda i Sverige under decennier har haft mycket små möjligheter att påverka 
sin egen löneutveckling i nämnvärd omfattning. Lönen kommer då att uppfattas 
som något självklart i och med anställningen, av mindre vikt än till exempel gott 
kamratskap och trivsam arbetsmiljö.  
 
En mer teknisk förklaring som Persson (1994) gav till att lönen inte har så stor 
betydelse var att man bör skilja på ekonomisk, psykologisk och sociologisk 
motivation. Persson menade att motivationsstudier i huvudsak har utförts av 
psykologer, sociologer och socialpsykologer. Forskning som finns insamlad om 
motivation på arbetsplatsen är därför enligt Persson beteendevetenskaplig och 
ordnad i psykologiska eller sociologiska kategorier där det inte finns något 
större utrymme för den ekonomiska väljande människan. 
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Frey (1997) menade även han att människor inte bara arbetar för att få betalt. En 
högre betalning i pengar kan till och med minska motivationen. Att erbjuda 
högre lön kan göra människor mindre engagerade i sitt arbete, vilket minskar 
deras prestation. Människans motivation är inte begränsad till att gälla pengar. 
Frey avslutade sitt resonemang med att konstatera att människor gör många 
saker bara för att de tycker om att göra dem. 
 
Wiley (1997) sammanfattade 40 års studier av vad som motiverar anställda och 
kom då, i motsats till ovanstående resonemang, fram till att lönen faktiskt har 
stor betydelse för motivationen. I hennes artikel visade det sig att ända sedan 
1964 har hög lön rankats som en av de fem vanligaste faktorerna som motiverar 
människor på jobbet. Till skillnad från ovanstående resonemang menade alltså 
Wiley att lönen kan tillfredställa även de högre behoven i Maslows hierarki.   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att lönen enligt Maslow (i Furnham, 1997) ses 
som motiverande för de som är i behov av den. Enligt Herzberg ses inte lönen 
som en motivationsfaktor utan snarare som en hygienfaktor som endast kan 
förhindra vantrivsel. Vroom (1964) konstaterade att lönen fått konkurrens som 
motivationsfaktor. Resonemanget att lönen inte har så stor betydelse för 
motivationen fördes även av Persson (1994) och Frey (1997). Wiley (1997) 
menade dock att lönen fortfarande står sig som motivationsfaktor i konkurrens 
med andra faktorer.   
 

Trygghet 
Behovet av trygghet är enligt Maslow ett av de grundläggande behoven. Enligt 
Steers och Porter (1991) kan trygga arbetsförhållanden och anställningsformer 
leda till att dessa trygghetsbehov tillgodoses vilket i sin tur bidrar till ökad 
motivation. Även Kaufmann och Kaufmann (2005) förde detta resonemang och 
menade att trygghetsbehoven kopplat till arbetslivet kan utgöras av diverse 
skyddsåtgärder i arbetsmiljön, men också vissheten om att få behålla jobbet.   
  
Herzberg såg till skillnad från Maslow inte trygga arbetsförhållanden som en 
motivationsfaktor utan som en hygienfaktor. Det är således viktigt med trygga 
arbetsförhållanden för att undvika vantrivsel på jobbet, men de bidrar inte till att 
höja motivationen (Steers & Porter, 1991).   
 
Att ha ett arbete att gå till medför enligt Jahoda (i Furnham, 1997) struktur i 
vardagen. Människan söker struktur och mönster i tillvaron vilket leder till 
trygghet. Avsaknaden av denna struktur kan leda till förvirring och planlöshet. 
Även Bengtson (2003) förde detta resonemang och såg tryggheten och den 
struktur som ett arbete leder till som en viktig förutsättning för att känna sig 
motiverad.   
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Wiley (1997) konstaterade i sin artikel att det i dagens arbetsliv blir allt 
vanligare att människor på grund av nedskärningar blir av med sina jobb. Detta 
såg hon ledde till att anställningstrygghet värderas högre och därmed fungerar 
som en motivationsfaktor. Wiley skrev vidare att om denna trygghet saknas kan 
det leda till lågt självförtroende och självkänsla, orolighet, maktlöshet och social 
isolering. Detta kan även leda till lägre engagemang och effektivitet på jobbet.  
 
Allt som allt kan sägas att trygghet enligt Maslow (i Steers & Porter, 1991) kan 
skapa motivation. Även Jahoda (i Furnham, 1997) och Bengtson (2003) höll 
med om detta. Herzberg menade dock att trygghet inte kan skapa motivation 
utan endast förhindra vantrivsel (Steers & Porter, 1991). 
  

Arbetskamrater 
Arbetskamraterna kan ses som en del av Maslows (1970) sociala behov. Om 
relationerna till arbetskamraterna fungerar tillfredsställande bidrar det till att 
skapa en högre motivation och leder till att individen kan fokusera på nästa nivå 
i hierarkin. Att arrangera aktiviteter på fritiden och uppmuntra personalen att ta 
hjälp av varandra kan enligt Kaufmann och Kaufmann (2005) vara ett bra sätt 
för företaget att underlätta tillfredställandet av de sociala behoven.    
 
Enligt Herzberg et al. (1999) är relationerna till arbetskamraterna en hygien-
faktor och kan endast förhindra vantrivsel men inte öka motivationen.    
 
Vroom (1964) gick emot Herzbergs resonemang och ansåg att om medlemmarna 
i en grupp är samspelta och tycker om att arbeta tillsammans bidrar det till en 
högre grad av motivation och ett väl utfört arbete. Om de å andra sidan inte är 
samspelta eller tycker om varandra kan det bidra till att motivationen sjunker.  
 
Kaufmann och Kaufmann (2005) menade att arbetskamraterna kan stimulera 
varandra och därmed öka den generella motivationsnivån och självförtroendet. I 
gruppen kan mångfalden av förmågor, kunskaper och färdigheter göra att 
medlemmarna kompletterar varandra på ett positivt sätt. Kaufmann och 
Kaufmann drog slutsatsen att detta kan leda till en starkare motivation hos 
medarbetarna än om de hade jobbat enskilt.  
 
Att ha tillfredsställande relationer på arbetet är en förutsättning för att man ska 
fungera i en personalgrupp och därmed kunna utföra ett effektivt arbete (Granér, 
1994). Att vara accepterad som medlem i en arbetsgrupp och att känna 
tillhörighet och gemenskap med denna grupp är enligt Granér av stor betydelse 
för motivationen.  
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Bengtson (2003) konstaterade att de flesta som börjar eller slutar sina 
anställningar gör det på grund av relationerna på arbetsplatsen. Många 
människor har sina viktigaste sociala kontakter på jobbet. Furnham (1997) lyfte 
fram att varje människa bör ha cirka fyra eller fem sociala relationer på sin 
arbetsplats för att må bra och trivas. Med sociala relationer menas sådana 
personer man anförtror sig till och känner att man kan prata med. 
    
Sammanfattningsvis kan sägas att Maslow (1970), Vroom (1964), Kaufmann 
och Kaufmann (2005), Bengtson (2003) och Granér (1994) alla konstaterade att 
arbetskamraterna är väldigt viktiga för motivationen. Endast Herzberg et al. 
(1999) ansåg att arbetskamraterna inte var av någon större betydelse för 
motivationen.  
 

Feedback 
Feedback kan ses som en del av Maslows behov av uppskattning. Det är enligt 
honom viktigt att känna sig respekterad och att det jobb man utför spelar roll. 
Det är av största vikt att få feedback och uppskattning på det man gör för att 
kunna gå vidare i behovshierarkin (Furnham, 1997).  
 
I enlighet med Maslows (1970) resonemang ser även Herzberg et al. (1999) 
feedback som en viktig del för motivationen. Feedback ses alltså som en 
motivationsfaktor. Att få erkännande och uppskattning på sitt arbete är en 
motivationsfaktor som ofta rankas högt.   
 
Att få feedback på det arbete man utför är enligt Furnham (1997) också viktigt 
för motivationen. Här är såväl feedback från chefer och arbetskamrater som 
möjlighet att själv se resultat av sin prestation av betydelse. Vroom (1964) 
påpekade att uppmärksamhet och feedback från en ledare har positiva effekter 
på medarbetarnas motivation. Ju mer omtänksam, stödjande och medarbetar-
inriktad ledaren är i ju större grad kommer medarbetarna enligt Vroom att sträva 
efter att utföra sina arbeten väl. Chefens förhållningssätt har således stor 
betydelse för motivationen hos medarbetarna.  
 
Boëthius och Ehdin (1997) menade att alla behöver få återkoppling på sina 
prestationer, antingen det är kritik eller beröm. Människan har ett naturligt 
behov av att veta om arbetet som utförts varit bra eller dåligt. Man kan uppnå 
mycket med relativt små medel. En klapp på axeln eller att någon säger ”bra 
jobbat” kan få stora positiva effekter.   
 
Wiley (1997) menade att man kan se lönen som en form av feedback. Pengar 
fungerar som en motivationsfaktor då dessa uttryckligen belönar en prestation. 
Även Furnham (1997) ansåg att man kan se lönen som feedback och betonar 
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vikten av att de anställda kan se relationen mellan hårt arbete och pengar. Detta 
menade han skapar en känsla av att man kan kontrollera sin inkomst i och med 
att man gör ett bra jobb.  
 
För att sammanfatta feedbackens betydelse kan sägas att alla ovanstående 
författare såg feedback som något viktigt för motivationen. Denna feedback kan 
komma från olika håll, bland annat från arbetskamrater och från chefen. Wiley 
(1997) och Furnham (1997) uppmärksammade att lönen kan ses som en form av 
feedback från chefen.     
 

Utveckling 
I Maslows (1970) modell är behovet av självförverkligande det som finns längst 
upp i hierarkin. Steers och Porter (1991) menade att ett utmanande jobb, 
personlig utveckling och avancemang i företaget är faktorer som ingår i detta 
steg.  
 
Wiley (1997) såg i enlighet med Herzbergs teori att den bästa metoden för att 
öka motivationen var att bygga in utmaningar och möjligheter till utveckling i 
det dagliga arbetet. Utveckling ses sålunda som en motivationsfaktor. Hon skrev 
vidare att anställda som är involverade i arbetsrelaterade beslut och kan vara 
med och påverka sin egen situation och utveckling inom företaget känner stort 
engagemang och hög motivation.  Metoder som tillåter de anställda att vara med 
och påverka beslut har ofta visat sig resultera i ett effektivare utförande än 
metoder som inte tillåter inflytande vid beslutsprocessen (Vroom, 1964). 
 
Boëthius och Ehdin (1997) såg också möjligheten att kunna få utvecklas på sitt 
arbete som något som kan höja motivationen. Arbetet bör vara mångsidigt och 
innebära en utmaning. Samtidigt bör uppgifterna kännas värdefulla och viktiga. 
Genom att ge sina medarbetare möjligheten att utvecklas i sitt arbetsliv kan 
starkt motiverande krafter utlösas. Människor presterar oftast sitt allra bästa 
under sådana omständigheter. Detta är något som är positivt både för den 
enskilde individen men också för företaget eller organisationen i stort 
(Kaufmann & Kaufmann, 2005).  
 
Allt som allt kan sägas att utveckling var något som alla aktuella författare såg 
som viktigt för att höja motivationen. För att öka motivationen kan det vara bra 
om arbetet innehåller både möjligheter till utveckling i det dagliga arbetet och 
att det är mångsidigt och innebär en utmaning.  
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Sammanfattning av tidigare forskning 
 
För att ge en överblick och tydligare åskådliggöra den tidigare forskningen har 
de olika författarnas tankar om vilka faktorer som kan påverka motivationen 
sammanfattats i figuren nedan (se figur 1). De författare som finns med i de 
respektive rutorna anser att denna faktor bidrar till att skapa motivation. Av 
figuren framgår att lön respektive trygghet inte verkar vara så viktiga för 
motivationen. Detta för att endast två respektive tre författare uppmärksammade 
dessa som viktiga. Arbetskamrater, feedback och utveckling var de 
motivationsfaktorer som flest författare såg som viktiga för motivationen och 
viljan att gå till jobbet.  
 
 
    

 
 
 
Figur 1. Sammanfattning av tidigare forskning (Egen figur). 
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SYFTE 
 
Syftet med studien är att undersöka motivation i arbetslivet och faktorer som kan 
påverka viljan att gå till jobbet. Vi är även intresserade av vad man som 
arbetsgivare kan tänka på för att motivera sin personal.  
 
Utifrån det valda syftet samt med bakgrunden i den tidigare forskningen utgår 
studien från följande tre frågeställningar: 
 
1, Vilka motivationsfaktorer kan påverka viljan att gå till jobbet? 
 
2, Vilka motivationsfaktorer har störst betydelse och varför tillskrivs dessa den 
betydelsen? 
 
3, Hur kan de olika motivationsfaktorerna användas för att öka medarbetarnas 
motivation? 
 
Fokus var att belysa olika personers uppfattningar om motivation i arbetslivet 
och vilka faktorer som kan påverka viljan att gå till jobbet. Ändamålet var 
således inte att kartlägga hur den totala motivationen ser ut inom den aktuella 
verksamheten eller att göra jämförelser mellan olika personer, utan fokus låg på 
de personliga uppfattningar som finns angående de olika motivationsfaktorerna.      
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METOD 
 
Nedan följer en beskrivning av studiens genomförande med utgångspunkt i val 
av metod, undersökningsgrupp och urval, insamlingsmetod, bearbetning och 
analys, kvalitetskriterier och etiska överväganden.  
 

Val av metod 
 
I denna studie användes en kvalitativ metod. Valet av metod styrdes av studiens 
syfte och frågeställningar vilka innebar att vi var intresserade av människors 
uppfattningar och tankar angående motivation i arbetslivet och varför de går till 
jobbet. Avsikten var att beskriva och förstå intervjupersonernas syn på 
motivation i arbetslivet. Kvalitativa intervjuer användes som insamlingsmetod 
för att intervjupersonerna skulle få möjlighet att berätta fritt med egna ord om 
sina uppfattningar. Kruuse (1998) skrev att kvalitativa intervjuer passar bra då 
meningen är att få djupare information.     
  

Undersökningsgrupp och Urval 
 
Studien genomfördes på en kommun i Östergötland. För att få fram intervju-
personer valdes två olika verksamhetsområden ut av vår kontaktperson. Att just 
dessa valdes ut berodde till stor del på att de inte deltagit i någon liknande studie 
under den senaste tiden vilket en del av verksamhetsområdena hade. Vår kontakt 
i organisationen tyckte även dessa var intressanta att studera. Efter att de två 
grupperna valts ut, skickades information om studien via e-post till de berörda 
kontaktpersonerna. Det slutliga urvalet genomfördes som ett bekvämlighets-
urval. Med hjälp av kontaktpersoner på respektive verksamhetsområde fick vi 
namn på de aktuella intervjupersonerna. Dessa kontaktades per telefon för att 
boka in tid och plats för intervju. Ett informationsbrev om studien skickades 
också ut till samtliga intervjupersoner så att de kunde ta del av all information.   
 
Undersökningsgruppen bestod av åtta personer, sex kvinnor och två män. 
Arbetsuppgifterna och ansvarsområdena skiljde sig åt mellan verksamhets-
områdena, men också inom dem. Personernas ålder varierade från cirka 25-60 
år. Tiden som intervjupersonerna varit anställda på sin nuvarande arbetsplats 
varierade med alltifrån 1 till 25 år. Intervjupersonernas utbildningsnivå varierade 
från gymnasium till högskola/universitet.    
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Insamlingsmetod  
 
Vid intervjutillfällena användes semistrukturerade intervjuer där en intervju-
guide användes (se bilaga). Avsikten var att intervjuerna skulle ses som ett 
samtal snarare än som en utfrågning (Bryman, 2002). Frågorna ställdes således 
inte i någon speciell ordning utan intervjun formades till stor del i takt med 
samtalets gång. Vissa förutbestämda teman som eventuellt inte kommit upp 
under intervjun behandlades också genom att frågor ställdes angående dessa. 
Detta i och med att studien hade fem förutbestämda kategorier vi avsåg att täcka. 
 
Intervjuguiden utformades utifrån studiens tre frågeställningar. Till en början 
användes relativt öppna inledande frågor för att inte styra eller färga 
intervjupersonernas tankegångar (Kvale, 1997). Den första frågeställningen 
behandlar vilka motivationsfaktorer som finns. Det lämpade sig här med öppna 
frågor där de deltagande fick berätta fritt. Utifrån de svar vi fick fram från denna 
frågeställning gick vi sedan vidare med mer specifika och direkta frågor för att 
undersöka de faktorer de nämnt närmare. På så sätt fick vi svar på vår andra 
frågeställning som behandlar de olika motivationsfaktorernas betydelse och 
varför de har denna betydelse. Den tredje frågeställningen handlar om hur 
faktorerna kan användas för att öka medarbetarnas motivation. Även här ställdes 
relativt öppna frågor där de intervjuade fick chans att berätta fritt.     
 
Innan intervjuerna genomfördes testades intervjuguiden genom att frågorna 
ställdes till vänner och familj i form av provintervjuer (Patel & Davidson, 1994). 
Avsikten med att göra detta var att se om frågorna uppfattades på rätt sätt och 
hur lång tid en intervju kunde ta. Vi ville också se hur det fungerade med att ha 
förutbestämda kategorier och vad som kunde komma upp inom dessa områden. 
Därefter gjordes vissa justeringar och tillägg i intervjuguiden innan intervjuerna 
påbörjades.   
 
Innan intervjuns början informerades deltagarna om studiens syfte. De fick 
också chans att ställa frågor för att reda ut eventuella oklarheter (Kvale, 1997).  
Intervjun inleddes med en del bakgrundsfrågor. Bandspelare användes för att 
underlätta dokumentation och för att undvika felcitering. Varje intervju varade 
ca 60 minuter. Efter varje intervju frågade vi alla intervjupersoner hur de hade 
upplevt intervjun och om det varit någon fråga de ansett vara känslig att svara 
på. 
 
Vid intervjutillfällena medverkade vi båda. Fördelen med detta var att det blev 
möjligt att en av oss ställde frågorna under en hel intervju medan den andra 
antecknade, skötte bandspelaren och ställde kompletterande frågor vid behov. Vi 
växlade mellan rollerna för att kunna behålla fokus under alla intervjuerna. För 
att underlätta för intervjupersonerna och inte störa deras dagliga arbete alltför 
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mycket genomfördes intervjuerna på deltagarnas respektive arbetsplatser, varav 
merparten i ett sammanträdesrum.    

Analys av data 
 
Efter genomförandet av intervjuerna transkriberades det bandade materialet till 
en hel text. Materialet skrevs ut för att lättare kunna behandlas. Utskrifterna 
lästes noga igenom och svaren analyserades utifrån intervjufrågorna och 
motivationsfaktorerna. För att presentera resultaten användes fem huvud-
kategorier – lön, trygghet, arbetskamrater, feedback och utveckling. Dessa 
huvudkategorier utgår från de motivationsfaktorer som studien grundar sig i. De 
huvudkategorier som användes för resultatpresentationen var således bestämda 
innan intervjumaterialet bearbetades. Under analysens gång framträdde utsagor 
om arbetsuppgifternas betydelse vilka inte föll inom ramarna för någon av de 
existerande huvudkategorierna. Det skapades då en sjätte huvudkategori – 
arbetsuppgifter.  
 
Då intervjuerna analyserades framkom olika underkategorier till huvud-
kategorierna. Resultaten presenteras inte i någon rangordning som gjorts i 
efterhand där den viktigaste faktorn står först utan de presenteras med 
utgångspunkt från den tidigare forskningen. För att belysa och styrka resultaten 
användes citat från intervjumaterialet. I resultaten numrerades intervju-
personerna och benämndes som ip (intervjuperson) 1-8.      
 

Kvalitetskriterier 
 
Guba & Lincoln (i Bryman, 2002) menade att det finns två grundläggande 
kriterier för bedömning av en kvalitativ undersökning – trovärdighet och äkthet. 
Trovärdigheten består av fyra delkriterier – tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 
 
Tillförlitlighet innebär att studien är genomförd i enlighet med de regler som 
finns och att resultaten rapporterats till dem som deltagit i studien för att dessa 
ska kunna bekräfta att forskaren har uppfattat intervjupersonerna rätt. De som 
deltagit i studien har fått möjlighet att ta del av resultaten.   
  
Kvalitativa forskningsresultat kan vara svåra att generalisera till andra 
situationer och populationer. Kvalitativa undersökningar handlar om djup och 
inte om bredd och fokus ligger på det kontextuellt unika.  Vår avsikt var inte att 
generalisera resultaten men tänkbara överföringar skulle kunna göras till 
arbetssituationer med liknande kontext.   
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Pålitlighet innebär att forskaren antagit ett granskande synsätt och skapat 
fullständig och tillgänglig redogörelse av alla delar i arbetsprocessen. Detta har i 
denna studie uppmärksammats i och med en utförlig metodbeskrivning.   
 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker säkerställa att 
han eller hon agerat i god tro och inte medvetet låtit personliga värderingar 
påverka utförandet eller resultaten. Detta kriterium har i undersökningen tagits 
hänsyn till i och med att vi varit medvetna om vår förförståelse om ämnet.  
 
Förutom dessa fyra tillförlitlighetskriterier formulerade Guba & Lincoln (i 
Bryman, 2002) ett antal kriterier på äkthet. Det kriterium på äkthet som är av 
relevans för denna studie handlar om att undersökningen ska ge en tillräckligt 
rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i intervjugruppen 
som studerats. Genom att belysa citat från olika intervjupersoner har vi försökt 
uppfylla detta krav.   
 

Etiska överväganden 
 
Den etiska aspekten när det gäller kvalitetskriterier består först och främst av 
fyra krav som är viktiga att ta hänsyn till. Dessa är kraven på information, 
samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Kravet på information innebär att undersökningspersonerna får information om 
studiens syfte och upplägg och vilka risker respektive fördelar som kan finnas 
med att delta i undersökningen. Det är även av stor vikt att informera 
intervjupersonerna om att deltagandet är helt frivilligt och att de har rätt att dra 
sig ur när som helst. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna tagit del av 
den information som getts och accepterat att ställa upp på undersökningen. 
Dessa krav har tillgodosetts i och med det informationsbrev samtliga deltagare 
tagit del av innan intervjuerna där studiens syfte och upplägg presenterades och i 
och med att de tackat ja till att medverka. Vidare fick varje intervjuperson 
chansen att ställa frågor angående undersökningen innan intervjun började.  
 
Kravet på konfidentialitet innebär att privata data som identifierar 
undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. Kvale (1997) menade att 
genom att förändra namn och identifierande drag vid redovisning av intervjuerna 
kan undersökningspersonernas privatliv skyddas. Detta krav tas i denna studie 
hänsyn till i och med att inga namn eller utmärkande drag nämns i citaten som 
redovisas. Det är heller ingen annan än vi som har kännedom om vilka samtliga 
intervjupersoner är.  
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Nyttjandekravet eller kravet på oönskade konsekvenser innebär enligt Kvale 
(1997) att risken att en undersökningsperson lider skada av att delta i 
undersökningen ska vara så liten som möjligt. För att minska denna risk har de 
intervjuinspelningar och den information som framkommit behandlats i enlighet 
med de tre ovanstående kraven. Detta har även tagits hänsyn till genom att 
materialet endast använts för denna studie.  
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RESULTAT 
 
Först redovisas i korthet intervjupersonernas uppfattningar om vad motivation 
samt motivation i arbetslivet är.  Detta för att klargöra vad som avses med dessa 
begrepp. Resultaten kommer därefter att presenteras utifrån de fem 
förutbestämda kategorierna – lön, trygghet, arbetskamrater, feedback och 
utveckling och den sjätte kategorin – arbetsuppgifter som framkom vid analysen. 
Under varje kategori har ett varierande antal underkategorier analyserats fram 
för att ge en bra överblick. Efter kategorierna redovisas ett stycke med övriga 
resultat som ej tillhör någon huvudkategori. Vidare avslutas resultaten med en 
resultatsammanfattning där vi besvarar frågeställning ett ”Vilka motivations-
faktorer kan påverka viljan att gå till jobbet?” och frågeställning två ”Vilka 
motivationsfaktorer har störst betydelse och varför tillskrivs dessa den 
betydelsen?”. Frågeställning tre ”Hur kan de olika motivationsfaktorerna 
användas för att öka medarbetarnas motivation?” besvaras i slutsatsen i och 
med att denna kräver tolkning och slutledning från vår sida.    
 
Motivation kan innebära en vilja och lust att göra någonting. Motivation kan ses 
som en drivkraft som får en att göra saker utan att det tar emot. Motivation i 
arbetslivet kan ses som drivkraften och lusten till att arbeta. Att vara motiverad 
till sitt arbete kan innebära att man tycker det är roligt att gå till jobbet. Att man 
trivs på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter och arbetskamrater skapar 
motivation i arbetslivet. Intervjupersonerna ansåg inte att det som motiverar till 
arbete och det som motiverar till annat skiljer sig åt. Både motivation och 
motivation i arbetslivet kan således handla om drivkrafter som frambringar en 
vilja att göra något vare sig det handlar om arbete eller fritid.  
 

Lön 
 
Under intervjuerna kom lönen upp som en anledning till varför man går till 
jobbet. Flertalet av intervjupersonerna kom själva in på lönen som 
motivationsfaktor utan påverkan från oss. Vid ett par av intervjuerna kom inte 
lönen spontant upp till diskussion. I och med att lönen var en av de 
motivationsfaktorer vi var intresserade av att samla in uppfattningar om, valde vi 
att leda in dem på området genom att ställa frågor som berörde den ekonomiska 
aspekten. Trots att majoriteten av de intervjuade tog upp lönen till diskussion 
behöver dock inte det betyda att lönen ansågs vara den viktigaste faktorn. En hel 
del olika uppfattningar kring lönens roll som motivationsfaktor uppkom. Dessa 
uppfattningar har delats in i fyra underkategorier – lönen är grundläggande, 
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lönens storlek, lönen som feedback och ekonomiskt oberoende. Till sist görs en 
kort sammanfattning av lönens betydelse för motivationen.  

Lönen är grundläggande 
Lönen ansågs av alla intervjupersoner som viktig i det avseendet att man måste 
ha pengar för att leva och kunna försörja sig. Man måste ha mat på bordet och 
tak över huvudet. Flera av intervjupersonerna betonade detta då vi ställde den 
första inledande frågan ”Varför går du till jobbet?”.  En av intervjupersonerna 
menade att lönen är den viktigaste anledningen till varför denne går till jobbet. 
Personen tyckte dock inte att det är mängden pengar som är det avgörande utan 
det faktum att man får tillräckligt med pengar för att kunna klara sig. 
 

Det är ju inte mängden pengar det är ju att jag måste försörja mig. (ip 7) 
 
Liknande åsikter framkom hos många andra som ansåg att lönen är viktig för 
deras försörjning. De tyckte dock inte att det var den allra viktigaste anledningen 
till varför de går till jobbet. De såg lönen som något grundläggande och 
självklart, men inte som något som leder till motivation.   
 

För det första måste man ju ha en försörjning – en inkomst. Man måste ju 
kunna försörja sig själv. Jag tror nog att merparten skulle säga att de kanske 
inte rankar lönen som det viktigaste men självklart så är ju det en anledning 
till att gå till jobbet. Du måste ju ha en inkomst, du måste ju leva av 
någonting. Det är ju grunden för alla människor. Det är det för mig, jag 
måste ha någonting att leva på, jag måste kunna betala mina räkningar. Det 
är basen och inte något som jag tycker att man behöver fästa någon större 
vikt vid. (ip 4)  

 
Snarlika uppfattningar kom fram angående lönens betydelse för intervju-
personernas vilja att gå till jobbet.  En av intervjupersonerna ansåg att lönen var 
något nödvändigt ont. Denne menade vidare att om man valt att jobba inom den 
offentliga sektorn så gör man inte det för att tjäna stora pengar. En annan person 
ansåg att lönen inte var avgörande för trivseln på arbetet och därmed inte 
påverkade motivationen.  
 

Jag måste ju ha lön för att överleva, men att jag trivs på jobbet har inte med 
min löns storlek att göra, jag måste ha de här pengarna för att kunna klara 
mig. (ip 5) 

 

Lönens storlek 
Hälften av de intervjuade ansåg sig ha en rimlig lön med tanke på det arbete som 
de utför. Dessa tyckte att deras lön motsvarade den kompetens de hade och att 
de i jämförelse med andra i samma arbetssituation låg på rimlig lönenivå. Den 
andra hälften tyckte inte att lönen var rimlig med tanke på de arbetsuppgifter de 
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hade. Uppfattningen att man inte hade en rimlig lön visade sig bero på olika 
orsaker. En av intervjupersonerna uttryckte att den utbildning denna gått borde 
betala sig bättre. En annan menade att med tanke på det ansvar som arbetet 
innebär så borde lönen ligga högre. Uppfattningen att lönen ligger lågt i 
jämförelse med privata företag uttrycktes av flera personer.   
 

Kommunalt sett så har jag en rimlig lön. Men inte om man ser på mitt 
ansvar i arbetet och om man jämför det med likvärdiga jobb privat… Har 
man valt kommunen som arbetsgivare så har man inte valt det för att man 
ska ha en hög lön. Då har man kommit till fel ställe här i livet. (ip 6)  

 
På frågan hur deras motivation skulle påverkas av en löneförhöjning påpekade 
alla intervjupersoner att motivationen inte skulle påverkas nämnvärt, men att det 
vore roligt med en ökning.  
 

Jag vet inte om jag hade varit mer motiverad om jag hade tjänat 8000 till i 
månaden. Det tror jag inte. (ip 5) 

 
Det är ju roligt om man tjänar bra, men det är inte det som avgör om jag är 
motiverad eller inte. (ip 8) 

 
En annan uppfattning som framkom var däremot att om lönen sänks påverkar 
det motivationen i negativ riktning. En av intervjupersonerna berättade om att 
dennes motivation påverkats mycket när en omorganisation medfört en lägre 
lön. Detta gjorde personen till en början lite sur och välviljan till arbetsgivaren 
och motivationen till att gå till jobbet minskade. Personen övervägde även att 
söka sig vidare men detta blev ej aktuellt. En annan intervjuperson som fått 
förändrade arbetsvillkor vilket resulterade i en lägre lön, ansåg dock inte att 
motivationen i och med detta sänkts.   
 

Lönen som feedback 
Några av intervjupersonerna menade att löneförhöjning ses som något positivt 
och något som faktiskt kan höja motivationen om denna är ett resultat av ett bra 
arbete. Lönen blir som en form av feedback från arbetsgivaren. En höjning av 
lönen kan således ses som ett tecken på att man har gjort något bra och att man 
är på rätt väg. Den energi man har lagt ner på sitt arbete lönar sig och ger också 
någonting tillbaka. Det ses som en uppmuntran till att fortsätta åt samma håll 
och att göra det ännu bättre. En positiv spiral bildas. Löneförhöjning var något 
som en av de intervjuade tror alla ser som ett svar på att man gjort något bra.   
 

Löneförhöjning är ett språk som man förstår som är tydligt. Om man vill ha 
feedback från sin arbetsgivare att man har gjort ett bra jobb då tror jag att 
man får det på det sättet så att man förstår det. Det blir feedback om det går 
till på ett bra sätt. (ip 2) 
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Ekonomiskt oberoende 
Lönen hade inte enligt merparten av intervjupersonerna någon avgörande 
betydelse för viljan att gå till jobbet och det visade sig även i det faktum att alla 
utom en skulle fortsätta att jobba även om de var ekonomiskt oberoende. 
Personen som inte skulle välja att fortsätta arbeta förklarade detta med att denne 
har så mycket annat denne skulle vilja göra istället för att gå till jobbet.  
 
De som skulle välja att fortsätta arbeta även om de inte var beroende av 
pengarna hade olika förklaringar till detta. Flera av personerna nämnde att de 
skulle sakna den sociala kontakten och arbetskamraterna på jobbet. En annan 
orsak som uppmärksammades var att det är viktigt att känna sig behövd. Några 
personer menade att arbetet ger möjligheter att kunna utvecklas och finna 
utmaningar i det man gör.          
 

Jag skulle fortsätta att arbeta, definitivt alltså, det här sociala, att ha något att 
prata om med kollegor, med kompisar hemma och med sin man och sina 
barn. Det är viktigt känner jag så jag skulle fortsätta jobba. (ip 8)  

 
Det är ju egentligen inte bara pengar det handlar om. Vad ska man då göra? 
Annars skulle man få så otroligt mycket fritid. Jobbet utvecklar en också 
väldigt mycket tycker jag, som människa och person. (ip 4)  

 
Att gå ner i tid var ett alternativ som framkom hos majoriteten av intervju-
personerna om dessa inte hade varit beroende av pengarna. Att fortsätta jobba 
heltid var det endast en som skulle välja att göra. Anledningarna till att minska 
tiden var att man på så sätt skulle få mer tid över till annat som att umgås mer 
med vänner och familj och att utöva sina fritidsintressen.  
 

Jag skulle fortsätta jobba, fast inte på heltid. Då skulle jag nog gå ner på 
halvtid. Då skulle jag göra sådant som jag inte hinner nu. Jag skulle nog 
vara mer tillsammans med min familj. Jag skulle idrotta och ägna mig mer 
åt mina många intressen. (ip 5) 

  

Sammanfattning av lönens betydelse 
Sammanfattningsvis kan sägas att det mönster som går att urskilja ur dessa 
uppfattningar visar att lönen är viktig, men ändå inte. Lönen är viktig på det 
sättet att man är beroende av den för sin försörjning. Lönen ses alltså som en 
grund. Samtidigt anses den inte som viktig med avseende på att skapa 
motivation eller trivsel. En löneförhöjning kan dock ses som motiverande då 
denna är feedback på det arbete man utfört. Anledningarna till att de flesta skulle 
välja att gå till jobbet även om de inte var beroende av lönen som försörjning 
handlar till stor del om att den sociala miljön anses vara viktig.        
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Trygghet 
 
Trygghet var ett ämne som endast ett fåtal personer spontant nämnde. De flesta 
fick vi leda in på ämnet genom att ställa direkta frågor. Två aspekter av trygghet 
i intervjupersonernas arbetssituation framkom under intervjuerna. Den ena av 
dessa handlade om hur man värderar en fast anställning. Den andra aspekten 
handlade om personerna känner sig trygga med den kompetens de besitter och 
om deras utbildning stämmer överens med deras arbetsuppgifter. Denna 
motivationsfaktor har således delats in i underkategorierna fast anställning och 
trygghet i kompetens. 
 

Fast anställning 
Alla personer som intervjuades var fast anställda och då trygghetens betydelse 
för motivationen kom på tal blev det aktuellt att fråga hur de värderar en fast 
anställning. På denna fråga gavs varierande svar. En av personerna ansåg att 
tryggheten och en fast anställning var den allra viktigaste anledningen för 
dennes motivation och vilja att gå till jobbet. 
 

Det är nog det jag värderar högst egentligen, tryggheten, det är nog nummer 
ett. Just det här att man får tänka lite, får jag ha mitt jobb kvar, jag behöver 
inte tänka så nu känns det som. (ip 3)  

 
Andra personer hade svårt att se kopplingen mellan tryggheten av en fast 
anställning och motivation. En del av intervjupersonerna ansåg att en fast 
anställning påverkar trygghetskänslan men dock inte motivationen.  
  

Fast anställning är för mig en trygghet. Jag tror inte det påverkar 
motivationen utan snarare trygghetskänslan. Men inte motivationen. (ip 6) 

 
De flesta uttryckte att de kände sig trygga i sin egen arbetssituation, detta trots 
att det på kommunen varit en del förändringar i form av bland annat 
uppsägningar den senaste tiden. En av intervjupersonerna konstaterade att de 
personer som har tvingats sluta faktiskt har varit fast anställda. Det faktum att en 
fast anställning inte längre är något som garanterar trygghet var det fler av 
intervjupersonerna som uppmärksammade.   
  

Även om det är en tillsvidareanställning så sitter man nog ganska löst 
faktiskt. Det är klart att det skapar väl en viss trygghet att veta vad man har 
framför sig i ett halvår eller ett år. Man blir nog lugnare så att säga. (ip 4) 

 
Fast anställning är ju ingen trygghet längre. De som sägs upp är ju fast 
anställda. (ip 2) 
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Det faktum att en fast anställning kan påverka motivationen negativt var något 
som uttrycktes. Detta för att ”tryggheten” kan göra att man inte längre gör sitt 
bästa utan invaggas i en falsk trygghet, där man bara gör det som förväntas av en 
men inte mer.  
 

Så länge man är vikarie så vill man bara jobba och så fort man får fast jobb 
då vill man bara vara ledig. (ip 5) 

 
Det kan väl snarare vara så att i sådana fall så är det väl tvärt om. Att där du 
måste visa framfötterna så är det mer motiverande än där du hamnar på en 
uppgift att här kan man nästan göra vad som helst utan att bli utsparkad. (ip 
6)  

 

Trygghet i kompetens 
Då materialet analyserades framkom två sidor av trygghet i kompetensen. Några 
av intervjupersonerna menade att det känns tryggt i och med att de har 
specialkompetens och därför i och med detta vet att de får behålla jobbet.  
 

Det känns tryggt att jag har en specialkompetens. Det verkar som om 
verksamheten har insett att min tjänst behövs. Det är viktigt för mig att jag 
får göra det jag kan och det jag är duktig på… Jag har ju en bra grund i min 
utbildning, så jag känner mig ganska trygg, det gör jag. (ip 1) 

 
En intervjuperson menade istället att tryggheten ligger i det faktum att denne 
kan söka sig vidare även om denne skulle förlora jobbet. Personen litade på den 
kompetens denne besitter och såg en trygghet i det. 
 

Ja, nu är det så att om jag inte får plats här, då känner jag mig trygg i att då 
söker jag någonting annat. (ip 2) 

 

Sammanfattning av trygghetens betydelse 
Det var endast en person som upplevde att tryggheten var viktig för dennes 
motivation. Endast ett fåtal kom självmant in på ämnet. Enligt en del av 
intervjupersonerna kan en fast anställning skapa en viss trygghetskänsla, medan 
den av andra kan ses som något som skulle kunna minska motivationen. Även 
utbildning och kompetens ses som något som kan skapa trygghet. De flesta 
intervjupersoner har dock svårt att se kopplingen mellan trygghet och 
motivation.  Att döma av ovanstående resultat är inte tryggheten i sig något som 
de intervjuade upplever leder till ökad motivation och vilja att gå till jobbet. 
Trygghet som motivationsfaktor verkar i enlighet med detta inte ha så stor 
verkningskraft.  
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Arbetskamrater 
 
Arbetskamraterna kom upp som en tydlig faktor hos majoriteten av 
intervjupersonerna i ett inledande skede av intervjuerna. Alla berörde 
arbetskamraternas betydelse för motivationen och trivseln på jobbet utan att 
frågor angående detta ställdes. Uppfattningarna kring arbetskamraternas 
betydelse kretsade kring att de bidrar till ett öppet klimat, en god stämning och 
att man tar hjälp av varandra. De underkategorier som vid analysen framkom var 
följande – att arbeta i grupp och arbetsklimatets betydelse.  
 

Att arbeta i grupp 
Alla de intervjuade har arbetsuppgifter och ansvarsområden som de är ensamma 
om. Detta innebär dock inte att de arbetar helt enskilt utan de flesta har 
regelbunden kontakt med kollegor som har liknande arbetsuppgifter. En 
övervägande majoritet av intervjupersonerna nämnde att de om de fick välja 
mellan att jobba enskilt eller att jobba i grupp, så skulle de välja att jobba i 
grupp. Att jobba i grupp är något som de intervjuade upplever leder till att 
arbetet känns roligare. Det känns även lättare i och med att de kan ta hjälp av 
varandra och tillsammans hitta nya lösningar på problem.       
 

Ja, men det tror jag är viktigt. Jag skulle kunna sitta hemma och lösa en del 
problem, men det vore inte roligt i längden… Men i övrigt, nej 
arbetskamraterna betyder så mycket det gör de. (ip 6) 

   
Jag tycker det är bättre att tänka tillsammans med andra människor… Tänka 
fram saker tillsammans det är bättre. Jag tycker ju att det känns som om det 
är roligare då. (ip 2)   

 
De påverkar ju så att det blir roligare, att man får nya idéer, man vill prova 
på nya saker, eller också kanske man får sig en ny tankeställare… Men i 
stort sett ja det är kul. Det är viktigt med kollegor som man påverkas av det 
är det. (ip 8) 

 
En av intervjupersonerna angav att denne helst jobbar enskilt. Anledningen till 
detta var att det då inte blir några tveksamheter eller rivaliteter om vem som ska 
göra vad. Personen såg dock sina kollegor som ytterst viktiga för motivationen. 
Till och med som så pass viktig att de faktiskt kan väga upp för andra faktorer 
som inte fungerar tillfredsställande på arbetsplatsen.  
 

Jag känner så att även om jag hade tråkigare arbetsuppgifter som jag 
egentligen inte trivdes med så skulle jag ändå kunna jobba här, för 
arbetskamraterna är så bra. (ip 3) 
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Arbetsklimatets betydelse  
Att arbetsklimatet är öppet och att arbetskamraterna är bra sågs av alla 
intervjupersonerna som viktigt för motivationen och för hur man trivdes på 
jobbet. Ett öppet klimat med högt till tak sågs av alla som betydelsefullt. En av 
intervjupersonerna ansåg att ett öppet klimat på arbetsplatsen leder till att man 
som individ känner att man syns och att man behövs. Detta ansåg personen vara 
viktigt för dennes motivation.  
 

Att man syns, att man har någonting att tillföra så på så sätt tror jag att 
arbetskamraterna, ja man syns och man behövs. Skulle jag inte synas och 
inte behövas då skulle det vara jättetråkigt men, då tror jag att det är 
arbetskamraterna liksom, det är dem som speglar det här, dem speglar ju 
organisationen. (ip 1) 

 
Några av personerna såg andra sidan av arbetskamraternas betydelse och 
menade att ett dåligt arbetsklimat och dåliga relationer på arbetet faktiskt också 
kan ha motsatt effekt, det vill säga att det påverkar motivationen negativt. De 
menade att om man inte trivs med den sociala miljön så känns det inte roligt att 
gå till jobbet.  
 

Känner man sig utanför på arbetsplasten då blir man ju mindre motiverad 
trots att man har väldigt spännande och utvecklande arbetsuppgifter och 
trivs med det man gör. Jag tror att motivationen sänks lite om den sociala 
miljön inte är bra. (ip 4) 

 
Ja, det kan vara både och. Det kan ju vara så att man har några kollegor som 
inte vill se problem och som går ifrån och då blir man ju nästan arg… Sen 
så känner jag väl också så här att jag kan tycka att det kan vara ganska skönt 
när folk går hem på dagen när det blir lugnt så man liksom kan göra det 
med... Men man behöver både och för att orka på något sätt. (ip 8) 

 
För att öka sammanhållningen och skapa ett öppet klimat anordnar personalen 
träffar till exempel After Work, där de kan umgås med varandra utanför 
arbetstid. Flera av intervjupersonerna nämnde dessa träffar som något positivt. 
Det var dock endast en av personerna som deltar. De övriga intervjupersonerna 
som inte nämnde dessa träffar umgås inte heller på fritiden. Anledningarna till 
att inte umgås utanför arbetet handlade bland annat om att det helt enkelt inte 
blivit av eller att man medvetet valt att skilja på arbete och fritid.    
 

Sammanfattning av arbetskamraternas betydelse 
Det blev tydligt att arbetskamraterna ses som en av de allra viktigaste 
motivationsfaktorerna. Detta i och med att alla intervjupersoner nämnde dem 
utan inverkan från oss och att de flesta uppfattningarna handlade om hur viktiga 
kollegorna faktiskt är. En övervägande majoritet av intervjupersonerna nämnde 
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att de helst av allt jobbar i grupp. Det framkom också att de ser ett öppet 
arbetsklimat där man syns som positivt. Endast en av intervjupersonerna umgås i 
någon större omfattning med kollegor på fritiden. 
 

Feedback 
 
De flesta intervjupersoner ansåg att feedback har stor betydelse för 
motivationen. Alla nämnde spontant denna faktor. Under intervjuerna framkom 
att feedback kan ges på olika sätt och komma från olika håll. Underkategorierna 
baseras på varifrån feedbacken kommer. Dessa är resultat av eget arbete, 
feedback från arbetskamrater och feedback från chefen. 
 

Resultat av eget arbete 
Alla intervjupersoner ansåg att det är viktigt att de kan se resultat av sitt eget 
arbete. De flesta ansåg sig ha goda möjligheter till detta. En av dessa menade att 
i och med att denne har möjligheter att se resultat av det egna arbetet så gör det 
att motivationen ökar och det känns som att personen har hamnat rätt. En annan 
intervjuperson menade att i och med att personen själv kan se resultat av sitt 
arbete ansåg inte denne sig vara så beroende av feedback från andra håll.   
 

Feedbacken är ju viktig och en del, jag känner själv att jag får ganska 
mycket feedback ofta… Men jag tycker att man känner på ett sätt att man 
gör ett bra jobb, jag tycker inte att jag behöver att man säger det så mycket 
egentligen, det märker man ju. (ip 8) 

 
De som uppgav att de har möjligheter att se resultat av sitt eget arbete menade 
att de kan se detta resultat på olika sätt. De uppmärksammade nöjda kunder som 
feedback på att de har gjort ett bra jobb. Någon menade att ett tomt skrivbord 
vid slutet av dagen är ett tecken. Att nå de mål som satts upp ses också som en 
form av feedback på det egna arbetet.  
 
En intervjuperson påpekade att om möjligheten att se resultat av det man gör 
inte finns är det svårt att veta om man är på rätt väg och om det arbete man gör 
är värdefullt. Detta påverkar motivationen i negativ riktning.   
 

Ja, på en skala så har den jättestor betydelse. Annars hamnar man ju i ett 
blint fält där man inte vet vad man håller på med. (ip 2)  

 
Några intervjupersoner ansåg att de inte har tillräckligt stora möjligheter att se 
resultat av det egna arbetet. I och med att feedbacken är så viktig kan detta 
medföra att motivationen sjunker. En av dessa personer berättade att det är extra 
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viktigt att se resultat när arbetet känns tungt för att man ska orka gå vidare med 
samma energi som tidigare.  
 

Dåligt, ja mycket dåligt. Och där har du, det hänger ihop med motivationen. 
Har jag haft en tung period och inte fått någon feedback då kan jag 
verkligen känna mig utsvulten på feedback. (ip 1) 

 

Feedback från arbetskamraterna 
Att få feedback och uppmuntran från sina kollegor var något som majoriteten av 
intervjupersonerna uppmärksammade som viktigt för motivationen. Några av 
dessa såg detta som en kick som gör att man orkar mer. 
 

Det ger ju alltså en extra kick det gör det. Sen sitter man ju inte och tänker 
på det varje dag, men nästa gång jag ska göra något så har jag ju med det då, 
det har jag ju. (ip 3) 

 
Någon ansåg att man är dåliga på att ge varandra feedback. Denne menade 
vidare att det kostar så lite att säga ”bra jobbat” eller att ge någon en klapp på 
axeln. Personen ansåg att det är viktigt att vara medveten om hur pass stor 
betydelse det verkligen har. Man behöver inte säga mycket. Om man är 
medveten om betydelsen kan man i alla fall medvetet försöka ge varandra 
feedback konstaterade personen.  
 

Jag försöker göra det mot mina kollegor. Att säga det är bra fixat det här 
jobbet men jag brister många gånger jag också. Jag tycker att det handlar 
om att vara medveten om det och betydelsen av det. Då kan man ju i alla fall 
medvetet försöka. Många gånger behövs det ju så lite. Man behöver inte 
säga mycket och så lite kan betyda så mycket. (ip 6) 

 

Feedback från chefen 
Chefens roll då det kommer till att ge feedback var något som samtliga 
intervjupersoner såg som väldigt viktigt. Att ha en drivande och stöttande chef 
som uppmärksammar det man gör var något som påverkade de intervjuades 
motivation. Att få feedback från chefen ansågs som viktigt i och med att man då 
tycker det är roligare att gå till jobbet. 
 

En chef som inte uppmärksammar det som anställda gör, eller som driver 
frågor, pushar, uppmuntrar, det kan ju inte vara speciellt kul att gå till jobbet 
då. (ip 4) 

 
Det framkom att chefen kan ge feedback på olika sätt. Förutom uppmärksamhet 
och uppmuntran såg intervjupersonerna även lönen och kompetensutveckling 
som feedback från chefen. En löneförhöjning kan i enlighet med tidigare 
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resonemang ses som feedback då den ges på rätt sätt. Att få möjlighet att 
vidareutbilda sig angav några av intervjupersonerna var viktigt för feedbacken 
och motivationen. Det framkom uttryckligen hos ett par av intervjupersonerna 
att de skulle önska att de fick mer feedback från sin chef.  
 

Man skulle önska som sagt att man hade chefer som var tydligare och det 
kostar så lite att säga bra gjort men det är man dålig på. (ip 6) 

 
Detta var en åsikt som flera intervjupersoner reflekterade över. Det 
konstaterades att brist på tid och resurser ofta var förklaringen till varför chefen 
inte har möjlighet att ge mer enskild feedback.    
 

Sammanfattning av feedbackens betydelse 
Feedback ses av de flesta intervjupersoner som något viktigt och som påverkar 
motivationen i positiv riktning. Det var av stor vikt att kunna se resultat av det 
arbete de utför för att det ska kännas roligt att fortsätta. Majoriteten av 
intervjupersonerna ansåg sig ha goda möjligheter till detta. Från arbets-
kamraterna var feedback viktigt där den ges i form av uppskattning och 
uppmärksamhet. Feedback var viktigt även från chefen bland annat i form av 
löneförhöjning vilket tidigare tagits upp under lönen. Flera ansåg att det skulle 
vara önskvärt med mer feedback på olika sätt och från olika håll.   
 

Utveckling 
 
Under intervjuns gång kom de flesta spontant in på ämnet utveckling och dess 
betydelse. Ett par av personerna nämnde inte utveckling alls utan där 
introducerades ämnet av oss. Det framkom då att det för dessa personer inte var 
särskilt viktigt med utveckling i arbetet för deras motivation. Uppfattningarna 
kring utveckling handlade till stor del om vilka möjligheter de intervjuade såg 
sig ha i sitt arbete och hur pass viktigt detta är. Efter att materialet analyserats 
skapades följande två underkategorier – utveckling i det dagliga arbetet och i 
yrkesrollen och personlig utveckling.  
 

Utveckling i det dagliga arbetet och i yrkesrollen 
Att känna att de utvecklas i sitt arbete var något som några av intervju-
personerna ansåg som den allra viktigaste anledning till varför de går till jobbet. 

 
Den största delen av motivation för mig, visst är lönen och sånt motivation, 
arbetskamrater är motivation, identifiera sig med jobbet är också motivation, 
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men den största ändå för mig handlar om utmaningar. Att jag som person får 
utvecklas, det tror jag är det största och viktigaste för mig. (ip 6) 
 
Motivation är en förutsättning för att man ska kunna utveckla någonting. Att 
utveckla dig själv men också det du håller på med, och också i slutändan 
organisationen som kopplar tillbaka och leder till att det ger dig någonting 
tillbaka. Det är nog den viktigaste anledningen för att få mig att känna mig 
nöjd och motiverad. (ip 4)  

 
Flertalet av intervjupersonerna ansåg sig ha möjligheter att utvecklas i sitt 
dagliga arbete. En av dessa menade att denne ständigt lär sig nya saker och att 
det är få dagar som personen går hem utan att ha lärt sig något nytt. En annan 
intervjuperson påpekade att det finns stora möjligheter till utveckling om man 
själv orkar. 
  

Man har ju stora möjligheter om man orkar och vill… Jag tror att man 
lättare kommer till återvändsgränder i sitt jobb om man inte känner att man 
har verktyg för hur man ska gå vidare i sitt jobb. (ip 8) 

 
I och med att verksamheten ständigt utvecklas gäller det att anpassa sig till det 
för att inte halka efter uppmärksammades av några intervjupersoner. En av dessa 
såg denna utveckling som något jobbigt. Detta för att det medför en högre 
arbetsbelastning, i och med att utvecklingsarbetet måste ske utöver de vanliga 
arbetsuppgifterna.    
 

Då är det så här att jag är dålig på att utvecklas. Jag står där och känner mig 
verkligen som en bromskloss i mångt och mycket… Jag tycker jag inte har 
tiden att lära mig. Jag skulle vilja ta tjänstledigt ett halvår och lära mig allt 
och bara ägna mig åt det. Då skulle jag tycka att det var roligt. Men nu 
måste jag ju göra det utöver mitt jobb. (ip 7) 

 
I och med att verksamheten utvecklas och som ett sätt att agera proaktivt är det 
då viktigt att det finns utrymme för kompetensutveckling och liknande. Flertalet 
av intervjupersonerna menade att det finns bra möjligheter till fortbildning och 
kompetensutveckling.    
 

Det finns ett utrymme för en kompetensutveckling och att man kan föra en 
dialog med sin chef… Så jag tror att det finns goda förutsättningar för det, 
inom befintliga ramar så att säga. Det tycker jag. (ip 4) 

 

Personlig utveckling 
En övervägande majoritet av intervjupersonerna tyckte att de har stor frihet i sitt 
arbete. Denna frihet var väldigt viktig för motivationen och den personliga 
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utvecklingen. En kombination av tydliga mål och frihet var något som en av 
intervjupersonerna nämnde som viktigt för motivationen. 
 

Det är viktigt att man har tydliga mål och målsättningar och så där att man 
har en öppen och rak dialog, så att det inte råder några oklarheter kring vad 
det är som gäller. Men det ska ju alltid finnas ett utrymme för mig att själv 
kunna lägga upp mitt arbete. Och att liksom hela tiden försöka se helheten 
och vad jag strävar efter. Och hur jag tar mig dit, och vad jag vill göra under 
resans gång. Det påverkar motivationen väldigt mycket. (ip 4) 

 
Personen som upplevde sig ha små möjligheter att påverka sin arbetssituation 
uppgav ändå att denne trivs som det är och inte känner att denne är i behov av 
att utvecklas. 
 
Några av intervjupersonerna betonade vikten av att ha en chef som är lyhörd för 
deras behov av utveckling. Denna lyhördhet kan dels handla om att erbjuda 
möjligheter till kompetensutveckling, men också om att uppmärksamma 
individer som vill ta ett större ansvar i sitt arbete. Att få ta ett ökat ansvar 
betonade en av intervjupersonerna kan ses som ett sätt från chefen att visa att 
denna har förtroende för sina anställda. Detta upplevdes enligt intervjupersonen 
som motiverande.   
 

En chef som man känner liksom kväver en lite och som inte låter en ta lite 
större ansvar, då man själv gärna vill och som inte uppmärksammar det eller 
ser viljan hos medarbetare och sina anställda. Här har vi en anställd som 
kanske på försök som ska få ta lite mer ansvar och visa att vederbörande 
klarar av det. Det kan leda till något väldigt positivt, det påverkar också 
motivationen väldigt mycket. (ip 4 ) 

 
En av intervjupersonerna menade att det för den personliga utvecklingen är 
viktigt att man har ett jobb där man känner att man måste sträcka sig lite för att 
nå målen. Detta medför en utmaningskänsla som för denne sågs som 
motiverande.  
 

Att man har ett jobb som är utmanande som ligger kanske lite svårare än 
man bör klara av så att man får sträcka sig lite för att nå fram. Så känner väl 
också jag att jag gör. Det är inte så att man bara kan sitta och luta sig 
tillbaka och tro att det här ska gå jättebra utan jag får liksom sträcka mig lite 
för att lösa uppgifterna känner jag. (ip 2) 

 

Sammanfattning av utvecklingens betydelse 
Att ha ett arbete som upplevs utvecklande har stor betydelse för majoriteten av 
intervjupersonerna. Ett par av personerna angav utveckling som den absolut 
viktigaste orsaken till varför de går till jobbet och känner sig motiverade. Att 

29 



kunna utvecklas i det dagliga arbetet och i sitt yrke sågs av de flesta som 
positivt. Någon såg dock detta som jobbigt i och med att det medför extra arbete. 
Flertalet av de intervjuade ansåg sig ha stor frihet i sitt arbete och att detta 
påverkar motivationen positivt.     
 

Arbetsuppgifter 
 
Uppfattningen att arbetsuppgifterna har betydelse för motivationen var något 
som framkom under analysens gång. Flera av intervjupersonerna nämnde 
arbetsuppgifterna som en anledning till varför de går till jobbet och känner sig 
motiverade. I och med att denna sjätte kategori framkom vid analysen, efter 
intervjuernas genomförande, fanns ingen möjlighet att ställa några frågor 
angående detta till de personer som inte spontant nämnt detta. De uppfattningar 
som redovisas är således något som framkommit utan någon påverkan från oss. 
Då inte så mycket information framkommit om denna kategori valde vi att inte 
ha några underkategorier.  
 
Att få jobba med de arbetsuppgifter man är utbildad för och som man klarar av 
uppmärksammades av flera personer. Detta sågs som motiverande i och med att 
man får jobba med det man är intresserad av. Det ansågs viktigt att den 
kompetens man har stämmer överens med det uppdrag och den befattning man 
har. En person påpekade att om man har ett jobb man är överkvalificerad för kan 
detta ses som något som påverkar motivationen i negativ riktning i och med att 
man inte får använda den kompetens man har.       
 

Man har ju skaffat sig en utbildning inom ett område som man vill jobba 
med och som man är intresserad av och som man tror att man har rätt 
egenskaper och förutsättningar för att lyckas med. Det vill ju jag hålla på 
med, jag vill jobba med de här frågorna. (ip 4)     

 
Att man är motiverad till sitt arbete för att man tycker att man har spännande 
och roliga arbetsuppgifter var det flera intervjupersoner som lade vikt vid. Det 
framkom åsikter om att det är viktigt att trivas med det man gör och att ha roligt 
på jobbet. 
 

Ja, sen är det ju, sen trivs jag ju med jobbet och arbetsuppgifterna som 
sådana. Jag går ju inte hit för att jag tycker att det är tråkigt. (ip 5) 

  
En person hoppades att då denne inte längre tycker det är roligt att gå till sitt 
jobb så skulle denne då vara så pass förnuftig och välja att faktiskt inte gå dit. 
Personen ansåg att det är dumt att gå till ett jobb med arbetsuppgifter man inte 
trivs med. Arbetsuppgifterna spelade således roll för flera av de intervjuades 
motivation och vilja att gå till jobbet.  
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Övriga resultat 
 
Övrigt som framkom vid intervjuerna var att flera av intervjupersonerna ser det 
som positivt att arbetsgivaren satsar på friskvård. Detta sågs som ett bra initiativ 
som kan bidra till en bättre hälsa hos de anställda. Ett par personer nämnde även 
förbättringar i den fysiska arbetsmiljön som något som arbetsgivaren gjorde för 
att få de anställda motiverande.   
 
En av frågorna i intervjuguiden handlade om vad intervjupersonerna ansåg att de 
saknade. Flera av personerna ansåg att det skulle vara bra om de fick mer 
feedback från sin chef. Andra åsikter som framkom var att det skulle vara 
önskvärt med mer tid och resurser. Det var vidare flera personer som tyckte det 
skulle vara positivt om man som arbetsgivare ordnade lite mer träffar och 
gemensamma aktiviteter för att stärka sammanhållningen.     
 

Resultatsammanfattning 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av studiens resultat där avsikten är att 
försöka besvara studiens två första frågeställningar utifrån dessa. Den tredje 
frågeställningen kommer att besvaras i slutsatsen i och med att svaret på denna 
kräver en tolkning som baseras på vår analys av frågeställning ett och två.   
 
Den första frågeställningen handlade om vilka motivationsfaktorer som kan 
påverka viljan att gå till jobbet. Lönen visade sig inte ha någon avgörande 
betydelse för viljan att gå till jobbet. Den sågs mer som något grundläggande 
som måste finnas där för att klara av försörjningen. Lönen kan dock vara 
betydelsefull för motivationen om den ges som feedback. Tryggheten sågs av 
majoriteten inte heller den som avgörande för motivationen och viljan att gå till 
jobbet. Anställningsförhållanden kan påverka tryggheten, men denna trygghet i 
sig leder inte till motivation. Arbetskamraterna var något som alla 
intervjupersoner tog upp som viktigt för motivationen och trivseln på 
arbetsplatsen. Dessa har därmed en stor betydelse för viljan att gå till jobbet. Det 
blir roligare i och med att man kan ta hjälp av varandra, tillsammans lösa 
problem och ha någon att prata med. Feedback var även det något som de flesta 
intervjupersoner såg som viktigt för deras motivation. Det uppmärksammades 
att feedbacken kan komma från olika håll och ges på olika sätt. Att få feedback 
på sitt arbete var således något som påverkade viljan att gå till jobbet. Att ha 
möjlighet till utveckling både på det yrkesmässiga och på det personliga planet 
visade sig även det kunna påverka motivationen i positiv riktning. Att få frihet i 
sitt arbete och möjligheter att påverka sin arbetssituation sågs som utvecklande 
och därmed något som påverkar viljan att gå till jobbet. En sista kategori som 
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framkom under analysens gång handlade om arbetsuppgifternas betydelse för 
motivationen. Det visade sig att det är viktigt att den utbildning man har också 
återspeglas i de arbetsuppgifter man utför. Det framkom också att det är viktigt 
för motivationen att man har roligt i sitt arbete och att man trivs med det man 
gör.  
 
Studiens andra frågeställning handlade om vilka motivationsfaktorer som har 
störst betydelse och varför dessa tillskrivs den betydelsen. Det visade sig att 
faktorerna betyder olika mycket för de olika intervjupersonerna. Den faktor som 
har störst betydelse för motivationen enligt någon behöver inte tillskrivas någon 
betydelse alls för en annan. Då materialet analyserades kunde en del olika 
mönster urskiljas när det kom till hur de olika intervjupersonerna uppfattade de 
olika motivationsfaktorerna. 
 
Det tydligaste mönstret som gick att se var att motivationsfaktorerna utveckling 
och feedback verkade hänga ihop. För de personer som angett utveckling som 
den viktigaste faktorn var även feedback något som dessa uppmärksammade 
som viktigt. Andra personer som inte ansåg utveckling som något speciellt 
viktigt har inte heller lagt någon större vikt vid betydelsen av feedback.  
Utveckling ansågs ha stor betydelse som motivationsfaktor för att man ska 
komma vidare och inte fastna i rutiner. Att få frihet i sitt arbete och en möjlighet 
till att planera själv sågs som viktigt för utvecklingen. Detta sågs som ett tecken 
på förtroende. Det sågs som motiverande att ha ett arbete som ger utmaning och 
som gör att man får sträcka sig lite eftersom det bidrar till personlig utveckling. 
Feedback sågs ha stor betydelse i och med att detta medför att man ser att det 
man gör är viktigt även i andras ögon. Det bidrar till kännedom om det arbete 
som utförts varit bra och om man är på rätt väg eller inte. Feedback ansågs också 
som viktigt i och med att man av detta kan få en kick som ökar motivationen till 
att fortsätta jobba och att även nästa gång göra sitt allra bästa med vetskapen om 
att detta lönar sig.  
 
Ett annat mönster som framträdde var det faktum att några av de personer som 
inte betonade utvecklingen och feedbacken som viktig istället betonade vikten 
av lönen eller tryggheten. Lönen och tryggheten kombinerades således inte med 
utveckling och feedback. Lönen ansågs som viktig eftersom man är beroende av 
den för sin försörjning. När den ges som feedback på det arbete som utförts 
fungerar den bra som motivationsfaktor. Tryggheten sågs som viktig för 
motivationen i och med att man vet att man har en inkomst och man vet vad man 
ska göra.   
 
Ett tredje mönster som blev tydligt var att faktorerna arbetskamrater och 
arbetsuppgifter kunde kombineras med vilken som helst av de andra fyra 
faktorerna. Dessa verkade således ligga lite emellan de andra två mönstren. En 
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del intervjupersoner nämnde arbetskamraternas eller arbetsuppgifternas 
betydelse i första hand. Dessa faktorers betydelse för motivationen var således 
något som de flesta uppmärksammade som viktiga oavsett vilka övriga faktorer 
man nämnt. Anledningarna till att arbetskamraterna tillskrevs stor betydelse var 
att de påverkar den sociala miljön så mycket. De bidrar till att det blir mer 
motiverande att arbeta i och med att man har kontakt med andra människor och 
att man på detta sätt syns och behövs. Det underlättar också att ta hjälp av 
varandra vid problemlösning och att man kan bolla idéer. Ett positivt och öppet 
arbetsklimat ansågs göra det roligare att arbeta och sågs därmed som 
betydelsefullt för motivationen. Arbetsuppgifterna ansågs ha betydelse i och 
med att det är viktigt att ha ett arbete man trivs med och tycker är roligt. Det är 
också av stor vikt att arbetsuppgifterna stämmer överens med den utbildning och 
den kompetens man har.   
 
Det kan som sagt var sägas att motivationsfaktorerna betyder olika mycket för 
olika personer. Ingen av faktorerna anses sakna betydelse så det går inte att 
räkna bort någon av dem. 
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DISKUSSION 
 
Nedan följer en diskussion kring studiens resultat och genomförande. 
Diskussionen kring resultaten utgår från de motivationsfaktorer studien grundar 
sig på. Därefter följer en metoddiskussion där vi med kritiska ögon granskar 
studien som helhet och den metod som använts. Slutsatser och förslag till 
fortsatt forskning avslutar detta kapitel. I slutsatsen kommer även frågeställning 
tre ”Hur kan de olika motivationsfaktorerna användas för att öka 
medarbetarnas motivation?” att besvaras.  
 

Resultatdiskussion 
 
Diskussionen kring resultaten kommer att presenteras utifrån motivations-
faktorerna lön, trygghet, arbetskamrater, feedback, utveckling och arbets-
uppgifter. Varje faktor kommer att diskuteras med hjälp av tidigare forskning 
och utifrån vår förförståelse.  
  

Lön 
Det framkom i resultaten att lönen för majoriteten av intervjupersonerna är 
något som kan ses som grundläggande och som inte påverkar motivationen i 
särskilt stor utsträckning. Lönen måste finnas för att man ska kunna betala sina 
räkningar och ha mat på bordet. Detta går i linje med Herzbergs et al. (1999) 
resonemang. De menade att lönen ses som en hygienfaktor. Det vill säga om 
man inte fick ut sin lön skulle detta bidra till vantrivsel men lönen i sig bidrar 
inte till motivation. Detta är inte något som förvånade oss för i dagens samhälle 
är det självklart att man ska få en lön för det man gjort. Om studien hade 
genomförts i ett fattigt land där varje dag var en kamp för att överleva tror vi att 
resultaten hade blivit annorlunda. All tid och energi hade då gått till att 
tillfredställa de allra lägsta behoven i Maslows (1970) behovshierarki, så som 
hunger, törst och värme. Då tror vi att lönen hade tillskrivits en större betydelse 
eftersom denna kan tillfredställa dessa behov.  I dagens Sverige ses det som 
självklart att alla kan förvänta sig att få dessa behov tillfredställda på ett eller 
annat sätt i och med att vi har ett socialt skyddsnät.  
 
De flesta intervjupersonerna skulle fortsätta att jobba om de var ekonomiskt 
oberoende, men skulle dock gärna gå ner lite i tid. Det stämmer överens med 
Frey (1997) som menade att människor inte bara jobbar för att få betalt. Det 
visade sig således att det inte är mängden pengar som det handlar om utan att det 
återigen är viktigt med lönen för att kunna försörja sig. Även Vroom (1964) 
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konstaterade att det inte finns något samband mellan hur stor lönen är och hur 
motiverad en person är. Detta stödjer resonemanget att lönen är grundläggande 
men inte avgörande för motivationen.  
 
En av intervjupersonerna skulle inte fortsätta jobba om denne var ekonomiskt 
oberoende. Personen menade dock inte att lönen är avgörande för dennes vilja 
att gå till jobbet, men att den faktiskt påverkar en hel del. Anledningen till att 
inte fortsätta arbeta om denne hade sin försörjning på annat sätt kan bero på 
personens ålder. Personen tillhör den äldre generationen och känner kanske att 
denne har jobbat hela sitt liv så om denne fick chansen att göra något annat i ett 
par år innan det är dags för pension så skulle denne ta den. Det finns så mycket 
annat som personen skulle vilja göra förutom att gå till jobbet. Nämnas bör 
också att personen inte trivdes med sina arbetsuppgifter till hundra procent. 
Detta är något som vi tror kan spela roll då det handlar om motivation. Trivs 
man inte riktigt med sin arbetssituation kanske man lägger större vikt vid lönens 
betydelse. Har man ett jobb som man stormtrivs med kan detta göra att man 
känner sig jättemotiverad att gå till jobbet trots att lönen är väldigt dålig. 
Trivseln kompenserar för pengarna så att säga.  
 
I enlighet med Wiley (1997) och Furnham (1997) menade majoriteten av 
intervjupersonerna att en löneförhöjning ses som något positivt då den ges som 
feedback på ett väl utfört arbete. Detta kan påverka personernas motivation i och 
med att viljan till att göra ett bra jobb även nästa gång kan öka. Vet man om att 
det man gör faktiskt uppskattas och också premieras kan det bidra till att skapa 
en positiv spiral med nöjda medarbetare.  
 
Något som också framkom var att viljan att gå till jobbet kan påverkas om lönen 
sjunker. I enlighet med Herzbergs et al. (1999) tankar kan detta leda till 
vantrivsel. Personen som ansåg att dennes vilja att gå till jobbet hade påverkats 
av att lönen blev mindre hade samtidigt varit med om en förändring i sin 
arbetssituation. Det behöver alltså inte enbart ha varit lönesänkningen som 
påverkade motivationen utan förändringen i stort kan också ha påverkat.  
 
Under analysens gång visade sig mönster i materialet. Motivationsfaktorn lön 
visade sig vara lite av en motpol till motivationsfaktorn utveckling. De som 
pratade om utveckling som något betydelsefullt lade ingen större vikt vid lönen 
och tvärtom. Anledningen till varför det var så vågar vi endast spekulera i. För 
en möjlig förklaring kan vi ta hjälp av Maslows (1970) behovshierarki. Det 
skulle kunna vara så att en del behöver få de lägre behoven så som lönen 
tillfredställda medan andra strävar mer efter de högre behoven som till exempel 
utveckling. Alla människor ligger enligt Maslow på olika nivåer och behöver 
olika saker att tillfredställa sina behov. Just utveckling och lönen är de behov 
som ligger längst ifrån varandra i behovshierarkin. En annan möjlig förklaring 
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till varför utveckling och lön inte nämns som viktigt för motivationen av samma 
personer kan handla om den utbildningsnivå man har. Det visade sig att de 
personer som nämnt lönen eller tryggheten som viktiga hade en mer 
grundläggande utbildning i förhållande till de andra som nämnt utveckling och 
feedback som viktigt.  
     

Trygghet 
Enligt Herzberg et al. (1999) är trygghet en hygienfaktor. Alla intervju-
personerna kände sig trygga i sin arbetssituation men ansåg inte att denna 
trygghet leder till att höja deras motivation. En förklaring som kan ges till detta 
med tanke på Herzbergs et al. (1999) resonemang är att tryggheten i sig om den 
finns, inte skapar motivation. Om den däremot inte skulle finnas skulle det leda 
till vantrivsel och lägre motivation. Intervjupersonerna kanske inte tänkte på den 
trygghet de faktiskt har och därför värderas den inte heller särskilt högt. 
Motivationen påverkas alltså mer då tryggheten inte finns än när den gör det.   
 
Steers och Porter (1991) menade att trygga arbetsförhållanden och anställnings-
former leder till att trygghetsbehoven tillgodoses vilket i sin tur leder till att 
motivationen ökar. Av resultaten framkom att de flesta intervjupersoner hade 
svårt att se denna koppling. De menade att en fast anställning påverkade 
tryggheten men inte motivationen. En fast anställning påverkar inte heller 
tryggheten på det sättet som vi till en början trott. Det visade sig istället att en 
del av intervjupersonerna menade att en fast anställning faktiskt kan leda till 
minskad motivation. Detta beroende på att man vid en fast anställning känner 
sig trygg i sin anställningssituation och kan luta sig tillbaka. Detta kan leda till 
att man blir mindre motiverad till att visa framfötterna och göra sitt bästa i och 
med att man ändå känner tryggheten att man får vara kvar på jobbet.  
 
En av intervjupersonerna angav i enlighet med Steers och Porter (1991) att 
tryggheten för denne faktiskt hade stor betydelse för motivationen. Att 
tryggheten är så viktig för just denna person kan bero på att personen inte jobbat 
så länge på denna arbetsplats och att denne förut hade ett arbete där denne inte 
trivdes eller kände sig trygg. Personer som alltid har känt denna trygghet kanske 
inte värderar den lika högt eller tänker på den då det handlar om motivation.  
 
Det faktum att arbetet kan strukturera tiden, som uppmärksammades av Jahoda 
(i Furnham, 1997), var det ett fåtal intervjupersoner som nämnde men ingen som 
lade någon större vikt vid. Detta kan bero på att det ses som självklart att gå till 
jobbet och ha något att göra. Vad man annars skulle göra är inget man 
reflekterar över förrän den situationen uppkommer, till exempel genom att 
förlora jobbet. Det har under intervjuerna framkommit att flera av personerna 
har många fritidsintressen och de tror inte att de skulle vara sysslolösa även om 
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de förlorade sina jobb. Det verkar således finnas andra sätt för intervju-
personerna att strukturera sin vardag än genom jobbet.   
 
Wiley (1997) uppmärksammade att när nedskärningar genomförs värderas 
anställningstryggheten högre och fungerar som motivationsfaktor. Vissa av 
intervjupersonerna har under den senaste tiden varit med om förändringar på 
sina respektive arbetsplatser. Till skillnad från vad Wiley (1997) skrev så 
menade intervjupersonerna inte att de värderar sin anställningstrygghet högre på 
grund av förändringarna. Det konstaterades att en fast anställning inte längre 
behöver innebära trygghet utan att de personer som sägs upp idag faktiskt är fast 
anställda. En fast anställning behöver inte betyda att man känner någon trygghet 
eftersom man aldrig vet vilka förändringar som kommer att ske i framtiden.  
 
Som tidigare nämnts känner sig ändå intervjupersonerna trygga i sin 
arbetssituation. För en del kan detta bero på att de har någon form av 
specialkompetens. De känner sig trygga i och med att deras tjänster inte är 
utbytbara i lika hög grad som andra. De har därmed varit undantagna de 
förändringar som har skett. De känner sig trygga i det de kan och de vet att deras 
kompetens behövs på arbetsplatsen. De flesta av intervjupersonerna är också 
utbildade för det som de arbetar med vilket kan leda till att de känner sig trygga i 
sitt arbete i och med att de har en grund att stå på. De vet att de har kompetens 
för att utföra sina arbeten väl.     
 

Arbetskamrater 
Det resultat som framkommit angående arbetskamraternas betydelse för 
motivationen stämmer överens med flertalet av författarna som tagits upp i den 
tidigare forskningen (Bengtson, 2003; Granér, 1994; Maslow, 1970; Vroom, 
1964). Dessa ser alla att arbetskamraterna och gruppen har stor betydelse för 
motivationen. De författare som avviker från resonemanget och inte lade någon 
större vikt vid arbetskamraternas betydelse var Herzberg et al. (1999). De såg 
även arbetskamraterna som en hygienfaktor vilket inte är något som våra resultat 
visat.   
 
I de mönster som framkom under analysens gång visade det sig att 
arbetskamraterna sågs som viktiga av alla intervjupersoner oberoende av vilka 
andra faktorer de nämnt. Arbetskamraterna verkade således ligga lite emellan 
studiens andra två mönster – lön/trygghet och feedback/utveckling. Detta kan 
sägas gå i linje med Maslows (1970) modell på det sättet att de sociala behoven 
där befinner sig i mitten. Vi ser det däremot som att arbetskamraterna kan 
kombineras med båda sidor och inte att de sitter fast i någon hierarki.       
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Att arbetskamraterna har så stor betydelse tror vi kan bero på att man tillbringar 
så mycket tid på arbetet. Det är viktigt att man omges av människor som 
påverkar en positivt för att man ska trivas och vilja göra ett bra jobb. Alla 
intervjupersoner trivdes med sina arbetskamrater och tyckte att de hade ett öppet 
klimat på arbetsplatsen. De menade att man kan fråga och ta hjälp av varandra. 
Detta kan ses i enlighet med Kaufmann och Kaufmann (2005) som menade att 
det är viktigt att arbetskamraterna kompletterar varandra. Detta kan leda till en 
högre motivation. Det faktum att alla intervjupersonerna har det så, kan göra att 
de blir mer benägna att se arbetskamraterna som något som påverkar deras 
motivation. Hade intervjupersonerna inte trivts med sina arbetskamrater hade de 
kanske inte uppmärksammats i lika hög grad.  
  
Något som resultaten visade var att arbetskamraterna kan påverka motivationen i 
båda riktningarna. Alla de intervjuade har uppgett att de trivs på sina 
arbetsplatser. Detta kan bero på att arbetskamraterna är bra men det kan också 
vara så att intervjupersonerna påverkar sina arbetskamrater så att de blir 
motiverade och trivs. Arbetskamraterna kan då i sin tur påverka intervju-
personens motivation.  Det skapas därigenom ett öppet klimat där man motiverar 
och sporrar varandra i en positiv spiral med motiverade kollegor som följd. På 
samma sätt kan en negativ spiral skapas om man inte trivs med sina 
arbetskamrater. 
 
Vid de förändringar som skett uppgav några av intervjupersonerna att 
arbetsklimatet påverkats till viss del. Det har bland annat blivit mindre öppet. 
Det är då extra viktigt att man kan stötta varandra och känna att man har någon 
att prata med i och med den ovisshet en förändring ofta för med sig. I tid av 
förändringar kan således arbetskamraterna vara extra viktiga. En av 
förklaringarna till att arbetskamraterna tillskrivs så stor betydelse kan alltså vara 
att det har skett förändringar på intervjupersonernas arbetsplats som stärkt 
sammanhållningen.  
 
De flesta av intervjupersonerna deltar inte i några aktiviteter på fritiden med sina 
arbetskamrater. En del tyckte att det var skönt att skilja på arbete och fritid. 
Detta kan bero på att intervjupersonerna när de är lediga vill koppla av från allt 
det som har med arbetet att göra. Arbetskamraterna förknippas med arbetet och 
därför väljer man att umgås med andra på sin fritid. För andra har det helt enkelt 
inte blivit av. Om fler gemensamma aktiviteter ordnades skulle dessa kunna 
tänka sig att delta och har inte något emot att umgås med sina arbetskamrater på 
sin fritid. En ytterligare anledning till att inte träffas privat i någon större 
utsträckning kan ha att göra med den befattning man har. En person som har 
någon typ av ledarposition kan ha svårt att umgås privat eftersom denna då kan 
tappa trovärdighet i sin profession. Det kan vara svårt att vara kompis med dem 
man ska vara chef över.  
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Feedback 
Det framkom att feedback för en del av intervjupersonerna är en av de viktigaste 
faktorerna för att påverka motivationen och viljan att gå till jobbet. Detta är 
något som får stöd i det faktum att alla författare som tagits upp i denna studiens 
tidigare forskning också tillskriver feedback stor betydelse. Exempelvis såg både 
Maslow (1970) och Herzberg et al. (1999) feedback som något som kan påverka 
motivationen i positiv riktning. De intervjuade påpekade att det är viktigt att de 
kan se resultat av det de gör och att det jobb de utför spelar roll. Det är svårt att 
bli motiverad då det arbete man utför inte känns meningsfullt och man inte kan 
se helheten.  
 
Intervjupersonerna har olika arbetsuppgifter och kommer från olika 
verksamhetsområden. När man arbetar med människor kan det kanske vara 
svårare att se resultat av det arbete man utför jämfört med till exempel ett arbete 
där man producerar varor. Det kan vara svårare att mäta arbetsprestationen när 
det handlar om mänsklig utveckling. Resultaten blir tydligare och mer konkreta 
när det gäller varor. En del av intervjupersonerna påpekade att de hade svårt att 
följa upp sitt arbete under någon längre tid för att se hur deras insats påverkat de 
människor de arbetar med.  
 
Att få feedback från arbetskamraterna var något som de flesta av de intervjuade 
såg som viktigt för motivationen. Detta går i linje med vad Furnham (1997) 
betonade. Någon påpekade att en klapp på axeln eller ett ”bra jobbat” kostar så 
lite att säga och att det faktiskt kan betyda så mycket, men att man är dåliga på 
att göra det. En förklaring till varför man kollegor emellan är dåliga på att ge 
varandra feedback kan handla om att vi i Sverige överlag är dåliga både på att ge 
och ta emot feedback. Jantelagstänkande kan göra att man inte gärna förstorar 
upp det man själv eller det någon annan har gjort. När vi väl får positiv feedback 
försöker vi gärna tona ner denna.     
 
Feedback från chefen visade sig också vara av vikt för motivationen. Detta 
resultat går i linje med vad Vroom (1964) ansåg. Han menade att ju mer 
omtänksam och stödjande ledaren är, i ju större grad kommer medarbetarna att 
sträva efter att utföra sina arbeten väl. Det kan bidra till att skapa ett öppet 
klimat på arbetsplatsen. Chefens agerande har således stor betydelse för 
motivationen hos de anställda. Alla intervjupersoner menade att det är viktigt 
med en stöttande chef som är insatt i verksamheten och som vet vad arbetet 
innebär. Är chefen det kan det leda till att det blir lättare för denne att ge de 
anställda feedback. Chefen kan ge feedback på olika sätt. Ett sätt kan vara att 
vara lyhörd för de anställdas behov av kompetensutveckling. Att få möjlighet till 
vidareutbildning ses kanske inte som positivt av alla anställda. Det gäller att 
försöka tillgodose olika personers behov på olika sätt. Ett annat sätt som är lätt 
att förstå kan vara i form av en löneförhöjning eller bonus för ett väl utfört 
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arbete. Det är viktigt att man ser kopplingen mellan arbetet och 
löneförhöjningen för att den ska uppfattas som feedback och ge positiva 
effekter.  
 
Ett par av intervjupersonerna menade att det skulle vara önskvärt att få mer 
feedback på sitt arbete. Detta för att feedbacken anses ha så stor betydelse för 
motivationen. Det skulle bli lättare för dem att se om de är på rätt väg och om de 
ska fortsätta åt samma håll.  
 

Utveckling 
Alla författare i denna studiens tidigare forskning tillskriver motivationsfaktorn 
utveckling stor betydelse. Till exempel såg Maslow (1970) självförverkligande 
och utveckling som det högsta behovet och det som alla människor strävar efter. 
Herzberg et al. (1999) såg utveckling som en motivationsfaktor vilken bidrar till 
att skapa motivation. För några av intervjupersonerna stämmer detta. Utveckling 
var något som prioriterades av dessa i och med att de då får chans att prova på 
nya utmaningar, visa framfötterna och få utlopp för sin kreativitet. Enligt 
Maslow (1970) skulle man kunna säga att dessa personer strävar efter 
självförverkligande.   
 
De resultat som vi kommit fram till visar dock att utveckling inte har lika stor 
betydelse som tidigare forskning visat. För några av intervjupersonerna var inte 
utveckling något som dessa strävade efter. De var nöjda med sin situation som 
den var och var inte i behov av utveckling i någon större utsträckning. Varför 
dessa personer inte var intresserade av någon utveckling tror vi kan ha olika 
orsaker.  
 
En av dessa orsaker skulle kunna vara åldersrelaterad. Detta var även något som 
en av intervjupersonerna uppmärksammade. Med stigande ålder kanske man vill 
slå sig till ro och prioritera andra saker istället för utveckling. För yngre personer 
kanske det är viktigare med nya utmaningar och spännande arbetsuppgifter.  
 
En annan orsak skulle kunna ha med utbildningsnivå att göra. De personer som 
starkast betonade utvecklingens betydelse var också de som hade den högsta 
utbildningen. När man har en längre utbildning kanske man i större utsträckning 
förväntar sig att arbetet ska vara varierande och utvecklande. Det är också lättare 
att bygga vidare på en utbildning man redan har och att därifrån söka sig nya 
vägar. Man är också mer van vid att ta till sig nyheter.  
 
En tredje orsak skulle kunna vara beroende av anställningstiden. Har man inte 
varit så länge på sin arbetsplats kanske man har fullt upp med att lära sig de 
arbetsuppgifter man dagligen ska utföra och att man utvecklas därigenom. Då är 
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man inte i något större behov av extra kompetensutveckling. Detta behov kanske 
kommer med tiden när de dagliga uppgifterna har blivit rutin.       
 
Boëthius och Ehdin (1997) menade att arbetet bör vara mångsidigt och innebära 
en utmaning och att människor ofta presterar sitt allra bästa under sådana 
omständigheter. Detta stämmer för de intervjupersoner som angett att utveckling 
är viktigt för dem. Men för andra av intervjupersonerna kan det ses som 
betungande och påtvingat att hela tiden behöva komma på nya lösningar och att 
utvecklas.  
 
Studiens tydligaste mönster som framkom vid analysen var att faktorerna 
utveckling och feedback verkade hänga ihop. De personer som uppmärksammat 
utveckling som viktigt betonade även betydelsen av feedback. Detta skulle 
kunna bero på att när man utför nya arbetsuppgifter och utvecklas har man ett 
större behov av feedback för att inte riskera att komma in på fel väg. När man 
dagligen utför samma arbetsuppgifter är man inte i lika stort behov av 
feedbacken för att få bekräftelse på att det man gör är rätt. När arbetet går på 
rutin reflekterar man kanske inte över hur arbetet utförs.  
  

Arbetsuppgifterna  
Flera av intervjupersonerna nämnde arbetsuppgifterna som en anledning till 
varför de går till jobbet och känner sig motiverade. En övervägande majoritet 
trivdes med sina arbetsuppgifter och kände att dessa gjorde att de tyckte att 
jobbet var roligt att gå till.   
 
Att få jobba med de arbetsuppgifter man är utbildad för sågs som viktigt. Om 
man är överkvalificerad för sitt jobb kan det påverka motivationen i negativ 
riktning. Detta för att den kompetens man har då inte kommer till användning 
och man kan riskera att den glöms bort. Det är också viktigt att utbildningen 
stämmer överens med de arbetsuppgifter man har i och med att man då känner 
att man har den kompetens som krävs för att klara av jobbet. Man har 
förhoppningsvis utbildat sig inom något ämnesområde som intresserar en vilket 
underlättar för att man ska trivas med arbetsuppgifterna.  
 
I ett av de mönster som framkom vid analysen kan arbetsuppgifterna liksom 
arbetskamraterna ses som viktiga för motivationen oberoende av vilka andra 
faktorer som betonats. En förklaring till att det är så kan vara att man väljer yrke 
utifrån den personlighet man har. Prioriterar man utveckling väljer man ett yrke 
där man har arbetsuppgifter som främjar detta. Anser man istället att trygghet är 
det allra viktigaste väljer man ett jobb med trygga arbetsuppgifter. Det är således 
inte konstigt att alla personer, oavsett vilka andra faktorer de nämnt, kan trivas 
med sina arbetsuppgifter. 
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Övriga resultat 
Det är viktigt att arbetsgivaren får veta vad som motiverar de anställda och på 
vilket sätt som arbetsgivaren kan agera för att öka motivationen. Friskvård var 
något som flera intervjupersoner uppmärksammade att arbetsgivaren satsade på. 
Friskvård kan bidra till en bättre hälsa. Mår man bra fysiskt kanske man också 
mår bättre psykiskt och får mer energi till att utföra sitt arbete. Det kan även 
bidra till en bättre gemenskap och ett öppet klimat på arbetsplatsen i och med att 
man utövar friskvård tillsammans med sina kollegor.  
 
Några ansåg att det skett förbättringar i den fysiska arbetsmiljön vilket 
underlättat deras arbete. Detta har lett till att motivationen har höjts. En 
förklaring skulle kunna vara den rent konkreta åtgärden som har förbättrat den 
fysiska arbetsmiljön. En mer psykologisk förklaring skulle kunna ha att göra 
med att arbetsgivaren har uppmärksammat de anställdas problem och att de i sin 
tur känner att någon ser dem och bryr sig om hur de mår.  
 
Något som framkom var att intervjupersonerna saknade tid och resurser till 
bland annat personalvård. Många skulle gärna se att de fick mer feedback och 
uppmärksamhet från sin chef men sa också att de förstod att det saknades just tid 
och resurser till detta.  
 

Metoddiskussion 
 
Valet av den kvalitativa metoden är något vi känner oss nöjda med. Detta 
eftersom avsikten var att få djupare information om intervjupersonernas 
uppfattningar kring ämnet motivation i arbetslivet (Kvale, 1997). 
 
Studiens urval kan diskuteras. I och med att det inte är vi som har gjort urvalet 
av verksamhetsområden eller intervjupersoner skulle resultaten eventuellt kunna 
ha blivit vinklade till verksamhetens fördel. Undersökningens syfte har dock inte 
varit att beskriva hur det ser ut i hela verksamheten. Meningen var att beskriva 
ett antal människors uppfattningar och då spelar det egentligen ingen roll om de 
intervjuade är mer eller mindre motiverade. Så här i efterhand tror vi inte att 
urvalet påverkat resultaten nämnvärt. Detta eftersom de personer vi intervjuat 
inte var någon homogen grupp och hade varierande åsikter om motivation i 
arbetslivet. Valet att ha intervjupersoner från två olika enheter ser vi som 
positivt. Meningen var inte att göra några direkta jämförelser mellan enheterna. 
Vi ansåg dock att det kunde vara intressant att intervjua personer med relativt 
olika arbetsuppgifter för att få lite variation i svaren. I efterhand är vi nöjda med 
att ha intervjuat människor från olika enheter och tror detta har bidragit till en 
större variation och spridning.   

42 



 
De bakgrundsfrågor som inledde varje intervju upplevde vi hade flera fördelar. 
En av dessa var att det bidrog till att göra intervjupersonerna mer avslappnade. 
De blev också mer vana vid situationen att prata medan bandspelaren var på. Att 
intervjuerna bandades verkar inte ha påverkat intervjupersonerna och 
underlättade också för oss vid bearbetningen av materialet.  
 
Vid samtliga av intervjuerna medverkade vi båda två. Detta anser vi var positivt 
i och med att den som inte höll i själva intervjun kunde ställa kompletterande 
frågor och se till att vi inte missade något. Det bidrog också till att båda fick en 
större insikt i det material som sedan skulle analyseras. Att vara fler intervjuare 
kan dock ha den nackdelen att intervjupersonen känner sig underlägsen. Vi har 
inte uppfattat att så har varit fallet vid någon av våra intervjuer. 
Intervjupersonerna var redan innan intervjun införstådda med att vi skulle vara 
två. Vi ser därför att fördelarna med att ha varit två har uppvägt nackdelarna.    
 
Intervjuerna genomfördes på deltagarnas respektive arbetsplatser. Detta kändes 
som ett naturligt val då vi inte ville störa intervjupersonernas dagliga arbete 
alltför mycket. Vi tror inte att valet av lokal har varit något som påverkat studien 
eller intervjupersonerna då motivation i arbetslivet är ett ämne som vi inte ser 
kan upplevas som speciellt känsligt. Då intervjupersonerna fick tillfälle att 
berätta hur de upplevt intervjun framkom att de inte heller hade sett någon fråga 
som känslig eller jobbig att svara på.  
  
Användandet av semistrukturerade intervjuer har varit det som passat studiens 
syfte bäst. Att intervjun sågs som ett samtal hade flera fördelar. Dels bidrog det 
till ett öppet klimat och dels att intervjupersonerna berättade fritt utan påverkan 
från oss. De faktorer vi avsåg att täcka visade sig också vara de som majoriteten 
nämnde under samtalets gång utan att direkta frågor behövde ställas. I de 
intervjuer då något tema inte kom upp ställdes frågor angående detta ämne men 
där de sedan själva fick berätta fritt. Vi är medvetna om att det kan ha påverkat 
resultatet i viss grad att vi ställt direkta frågor. Vi såg dock inget annat alternativ 
då meningen var att undersöka de uppfattningar som fanns angående de olika 
faktorerna. Den semistrukturerade intervjun har också den fördelen att 
ytterligare aspekter än de förutbestämda kan framträda. Om en helt strukturerad 
intervjuguide använts hade vi riskerat att missa den sjätte kategorin, 
arbetsuppgifter, som nu framträdde under analysens gång.    
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Slutsats 
 
Syftet med denna studie var att undersöka motivation i arbetslivet och 
uppfattningar om faktorer som kan påverka viljan att gå till jobbet. Det har 
under arbetets gång blivit tydligt att motivation i arbetslivet är ett komplext 
ämne som påverkas av en rad olika faktorer. Ingen av de motivationsfaktorer – 
lön, trygghet, arbetskamrater, feedback och utveckling, som studien grundar sig 
på har visat sig sakna betydelse. Det framkom däremot att ändå fler faktorer kan 
spela in. I denna studie visade det sig att även arbetsuppgifter var av betydelse 
för motivationen och viljan att gå till jobbet. 
 
Olika personer motiveras av olika faktorer. Det finns dock mönster i vilka 
faktorer som upplevs som viktiga. Utveckling och feedback var två faktorer som 
tycktes hänga ihop. De som motiveras av utveckling verkar således också fästa 
stor vikt vid feedback som motivationsfaktor. De som motiveras av lönen eller 
tryggheten fäste inte särskilt stor vikt vid utveckling. Det gick alltså att urskilja 
dessa två mönster. Vikten av faktorerna arbetskamrater och arbetsuppgifter kan 
betonas oberoende av vilka andra faktorer som nämnts som viktiga.   
 
Studiens tredje frågeställning handlade om hur de olika faktorerna kan användas 
för att öka medarbetarnas motivation. Som arbetsgivare gäller det att vara lyhörd 
för medarbetarnas åsikter och kunna se vilka faktorer som är av vikt för de olika 
individerna. För de som betonar vikten av lön eller trygghet kan det vara 
lämpligt att se till saker som påverkar dessa faktorer. En bra lön och trygga 
arbetsförhållanden skulle här kunna fungera bra för att öka motivationen. De 
som istället betonar utveckling och feedback skulle arbetsgivaren kunna 
motivera med regelbunden kompetensutveckling och större frihet i arbetet. De 
skulle också bli mer motiverade om de fick mer feedback på det arbete som de 
utför.  Något som framkom under intervjuerna var att det skulle vara önskvärt 
från alla intervjupersonerna med mer feedback och uppmärksamhet från chefen. 
 
Det kan finnas svårigheter för arbetsgivaren att identifiera vad som motiverar 
vem, men ett första steg kan vara att satsa på arbetskamraterna eftersom denna 
faktor av alla ses som viktig för motivationen. Genom att skapa en bra stämning 
och ett öppet arbetsklimat bland medarbetarna kan motivationen på 
arbetsplatsen öka. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara genom att anordna 
träffar och aktiviteter där de anställda får möjlighet att umgås under mer 
avslappnade förhållanden.  
 
Övriga mer konkreta saker som framkom vid intervjuerna och som skulle 
uppfattas som positivt handlade till exempel om förbättringar i den fysiska 
arbetsmiljön, möjligheter till friskvård och mer resurser till personalvård.   
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Förslag till fortsatt forskning 
 
Något som skulle vara intressant att studera vidare skulle vara den sjätte 
kategorin – arbetsuppgifter, som framkom i denna studie. Vi frågar oss varför 
denna faktor inte getts så stor betydelse i den tidigare forskning vi tagit del av. 
Framkommer denna faktor även för andra grupper?  
 
Något ytterligare som kan kopplas till arbetsuppgifterna och som skulle vara 
intressant att vidare undersöka är hur motivationen påverkas av att man har 
möjlighet att arbeta med det man har utbildat sig för och att man känner sig 
trygg med den kompetens man har. I det svenska samhället idag är det många 
högutbildade som går arbetslösa eller tvingas ta jobb som de egentligen är 
överkvalificerade för. Hur påverkar detta motivationen?    
 
Det vore även intressant att göra en mer omfattande studie om motivation i 
arbetslivet för att se om de mönster vi funnit framkommer även då materialet är 
större. Framkommer det med ett större material ännu fler faktorer som kan vara 
av avgörande betydelse för motivationen och viljan att gå till jobbet är en fråga 
vi ställer oss.   
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BILAGA  
 

Intervjuguide 
  
Bakgrundsfrågor: 
Yrkestitel? Befattning? 
Utbildning? 
Hur länge har du jobbat inom detta verksamhetsområde? På denna arbetsplats? 
Arbetsuppgifter/arbetssituation? 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
Trivs du med dina arbetsuppgifter/ på din arbetsplats? 
 
Vilka motivationsfaktorer kan påverka viljan att gå till jobbet? 
 

• Vad innebär motivation för dig?  
• Vad innebär motivation i arbetslivet? 
• Skillnader/Likheter 
• Varför går du till jobbet?  
• Har du någon gång känt dig extra motiverad till att gå till jobbet?  

 
Hur stor betydelse har de olika motivationsfaktorerna och varför tillskrivs dessa 
den betydelsen? 
 
Lönen – den ekonomiska aspekten 

• Hur påverkar lönen din vilja att gå till jobbet?  
• Tycker du att du har en rimlig lön med tanke på det arbete du utför? 
• På vilket sätt tror du en löneförhöjning skulle påverka din vilja att gå till 

jobbet/din motivation? 
• Skulle du fortsätta arbeta om du var ekonomiskt oberoende? 
• Om inte, vad skulle du göra om du inte gick till jobbet? Om du skulle 

fortsätta arbeta, varför? 
 
Trygghet 

• Känner du dig trygg i din arbetssituation 
• Hur värderar du en fast anställning? 
• Hur påverkar detta din motivation? 
• Har du varit med om någon förändring/besparing inom kommunen? Vad 

för slags förändring? Hur upplever du att den har påverkat ditt dagliga 
arbete och din anställningstrygghet?  

 
 

 



Arbetskamrater 
• Arbetar du mycket enskilt eller i grupp tillsammans med andra? 
• Hur tror du detta påverkar din motivation? 
• Hur ser du på arbetskamraternas betydelse för att du ska trivas på jobbet? 
• Hur ser arbetsklimatet ut?   
• Umgås även utanför jobbet? 

 
Feedback 

• Vilka möjligheter har du att se resultat av ditt eget arbete? 
• Hur stor betydelse har det för dig att du får feedback på ditt arbete? 
• Från vilka är feedback viktigt? 
•  Varför är det viktigt med feedback från dessa?  

 
Utveckling 

• Vilka möjligheter har du att utvecklas i ditt arbete?  
• Känner du att du har möjlighet att påverka din arbetssituation?  
• Vilken betydelse har det för dig att du får utvecklas i ditt arbete? 

 
Hur kan de olika motivationsfaktorerna användas för att öka medarbetarnas 
motivation? 
  

• Vad upplever du att din arbetsgivare gör för att du ska trivas på jobbet och 
vara motiverad att göra ett bra jobb?  

• Vad skulle din arbetsgivare kunna tänka på för att få dig som anställd mer 
motiverad? 
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