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Sammanfattning med nyckelord: 

Syftet med följande studie var att undersöka hur arbetstagare upplever betydelsen av motivation 

på en arbetsplats. Vi var intresserade av vad som får arbetstagare att känna arbetstrivsel och vilka 

faktorer som påverkar arbetstagare till att stanna kvar på en arbetsplats.  

Vi använde oss av Frederick Herzbergs tvåfaktorteori som är en av de mest använda teorier inom 

motivationsteorier som verktyg för att besvara vår frågeställning. För att kunna utföra studien så 

genomfördes sex stycken semistrukturerade intervjuer med revisorer på en internationell 

revisionsbyrå. Intervjumallen konstruerades utifrån Herzbergs tvåfaktorteori och resultaten 

tolkades med hjälp av en teoristyrd tematisk analysmetod och kategoriserades till olika hygien- 

och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer sammanfattades till lön och andra förmåner, arbetsmiljö 

och relationer. Motivationsfaktorer sammanfattades till utveckling, prestation/utmaning och 

erkännande. Resultatet av den erhållna empirin visade att hygienfaktorerna inte skapar trivsel i 

sin närvaro men att motivationsfaktorerna skapade motivation och arbetstrivsel i sin närvaro. 

Detta gör att resultaten stödjer Herzbergs tvåfaktorteori om arbetsmotivation. 

 

Nyckelord: Revisor, Motivation, Arbetstrivsel, Hygienfaktorer, Motivationsfaktorer. 
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1 Inledning 

I denna del presenteras ämnesval, bakgrund, problemformulering samt syfte och frågeställning. 

 

Motivation i arbetet är ett väldigt viktigt begrepp som spelar stor roll när det gäller organisationer 

och dess resultat. Vi lever i ett samhälle som på grund av globaliseringen är under ständig 

utveckling och detta gäller även för dagens organisationer som ställs inför stora utmaningar och 

måste vara konkurrenskraftiga. Många organisationer har därför ett stort intresse för sina 

anställda och arbetar med att ha en motiverad och välmående personal. Genom att ha nöjda 

medarbetare som trivs på arbetsplatsen får organisationen personal som presterar bra och vill 

stanna kvar och utvecklas på arbetsplatsen. Trivsel på arbetsplatsen är av stor betydelse för att 

skapa och bibehålla en hälsosam och välfungerande arbetsplats och kan påverkas utav flera olika 

faktorer (Angelöw, 2015). 

1.1 Bakgrund 

Revisor och Revisionsföretaget  

Att behålla sin personal är viktigt av flera anledningar, bland annat för att behålla kompetensen 

som finns på företaget.  

En legitimerad revisor måste inneha minst 180 högskolepoäng motsvarande en ekonomi 

kandidatexamen. Det internationella revisionsföretaget som vi har valt att studera är ett företag 

som granskar de ekonomiska förhållanden hos näringsidkare (bolag eller föreningar) och agerar 

som en tredje oberoende part. Revisionen ses som en kvalitetsförsäkring av den ekonomiska 

informationen som näringsidkare lämnar ut på marknaden i samband med rapporter och 

årsredovisningar. Revisionen skapar ett förtroende på marknaden mellan bolag och dess 

intressenter. En intressent kan vara en kund, leverantör, finansiär osv. Även myndigheter såsom 

skatteverket kan vara intressenter och kräver att bokföringen utförs ordentligt för att säkerställa 

att näringsidkare har skattat korrekt. En revisor är därför en arbetstagare som kan uttala sig om 

förhållandena i näringsidkares verksamheter och intygar en oberoende granskning av företaget. 

En revisors uppgift är att i en revisionsberättelse fastställa om en rapport eller bokföring från 

näringsidkare går att lita på. I revisionsberättelsen fastläggs även ifall lagen har följts i 

överensstämmelse med en god redovisningssed (Visma E-conomic, 2017).  



 6 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av motivation på en arbetsplats. Vi är 

intresserade om vad som får arbetstagare att känna arbetstrivsel och vilka faktorer som påverkar 

arbetstagare till att stanna kvar på en arbetsplats. Vi är även intresserade över att undersöka 

arbetsmotivation utifrån Herzbergs tvåfaktorteori och att se om de erhållna resultaten stämmer 

överens med teorin. 

 

Följande forskningsfråga ställs: 

 Hur upplever medarbetare betydelsen av motivation på sin arbetsplats? 

 Vilken betydelse har hygienfaktorer för motivation? 

 Vilken betydelse har motivationsfaktorer för motivation?  

2 Teoretisk referensram 

I denna del följer inledningsvis en förklaring till två viktiga begrepp som används i denna studie 

vilket är motivation och arbetstrivsel. Sedan följer en redogörelse av Herzbergs tvåfaktorteori 

som vi har valt att använda oss av i denna studie.  

 

2.1 Definition av begrepp 

 

2.1.1 Motivation - Inre och yttre motivation 

 

Motivation handlar om inre och yttre faktorer som stimulerar lust och energi hos människor att 

vara ständigt intresserade och engagerade i ett jobb, en roll eller ett ämne, eller att göra 

ansträngningar för att uppnå ett mål (Business Dictionary, 2017).  

 

Motivationen på arbetet är något som driver och underhåller jobbprestation. De inre motivationen 

handlar om en individs trivsel gentemot arbetsuppgifterna och arbetsutförandet och består av 

behovet av kompetens och självbestämmande. Det är viktigt för en anställd att känna att hen har 

tillräckligt med kunskaper för att utföra uppgiften själv utan att kontinuerligt bli övervakad samt 

att hen känner sig bekväm med uppgiften för att hen ska motiveras och känna sig engagerad. Den 
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yttre motivationen kännetecknas av mer konkreta faktorer som exempelvis lön, befordran eller 

förmåner som motiverar en anställd till att utföra en arbetsuppgift, själva arbetet blir en medel för 

att uppnå den yttre motivationen.  

 

2.1.2 Arbetstrivsel  

Känslan av tillfredsställelse till sitt arbete är väldigt viktigt och ens trivsel på arbetsplatsen kan 

bestämmas av många olika faktorer enligt Bosse Angelöw (2015) Arbetstrivsel handlar därför om 

känslan av nöjdhet med sitt arbete och sina arbetsuppgifter som helhet (Angelöw, 2015). 

 

Arbetstrivsel är väldigt viktigt när det gäller att behålla sin personal men även när man som 

företag vill ha ett gott rykte för att kunna attrahera ny personal som vill söka sig in till företaget 

menar Jacobsen och Thorsvik (2008). Genom att ha intressanta och varierande arbetsuppgifter 

samt en god arbetsmiljö så upprätthålls trivsel på arbetsplatsen. Det bör även finnas möjlighet till 

utveckling inom arbetet, exempelvis genom möjlighet till befordran, men även när det gäller 

lönen som kan också spela en viss roll (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

Enligt Wallgren (2011) så är arbetstrivsel ett resultat av en rad olika komponenter. Till en början 

så finns det olika motivationsfaktorer som påverkar ens motivation till själva arbetet. Dessa 

motivationsfaktorer kan exempelvis vara ansvar, erkännande, gemenskap som i sin tur leder till 

motivation till arbete och till ett beteende som främjar arbetstrivsel (Wallgren, 2011).  

Arbetstrivsel skapas alltså på följande sätt: 

Motivators (Motivationsfaktorer) -> Work motivation (Motivation till arbete) -> Behaviour 

(Beteende) -> Job satisfaction (Arbetstrivsel)  

 

2.2 Herzbergs tvåfaktorteori 

Frederick Herzberg (1959) var grundaren till tvåfaktorteorin inom motivationsteorin. Genom en 

intervjustudie med två hundra ingenjörer och revisorer så kom Herzberg fram till att det fanns 

faktorer som skapade trivsel och andra faktorer som skapade vantrivsel. Detta ledde honom till 

tvåfaktorteorin som består av hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Exempel på hygienfaktorer 

kan vara lön, arbetsförhållande och utvecklingsmöjligheter. Motivationsfaktorer kan å andra 

sidan vara ansvar och prestation. Både hygienfaktorer och motivationsfaktorer måste uppfyllas 

för att individen ska känna sig tillfredsställd (Kaufmann & Kaufmann, 2016). 
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2.2.1 Hygienfaktorer och motivationsfaktorer 

Enligt Hertzberg (1959) så är arbetstagare som trivs på sin arbetsplats mer produktiva. Hertzberg 

skiljer mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer kan skapa vantrivsel vid 

sin frånvaro men skapar inte trivsel om de är närvarande. Å andra sidan, motivationsfaktorer 

skapar trivsel i sin närvaro men inte nödvändigtvis vantrivsel i sin frånvaro (Kaufmann & 

Kaufmann, 2016).  

 

Hygienfaktorer är de yttre faktorer som kan som tidigare nämnd skapa vantrivsel vid sin frånvaro 

men skapar inte trivsel om de finns. De är grundförhållanden som måste vara uppfyllda för att en 

person inte ska vantrivas. Herzberg (1959) menar att hygienfaktorer inte motiverar en individ. 

Exempel på hygienfaktorer är ledning, status, arbetstrygghet, sociala förhållanden på 

arbetsplatsen och löneförhållanden. Saknas exempelvis struktur på en arbetsplats så kommer inte 

personalen att trivas. För att trivsel ska skapas så måste även motivationsfaktorerna vara 

tillgängliga. Detta förklarar hur en person kan vara nöjd med sina arbetsuppgifter och 

utvecklingsmöjligheter men kanske inte trivs på själva arbetsplatsen om lönen är lång eller 

arbetsmiljön ostrukturerad. Motivationsfaktorer är de inre faktorer som ökar engagemanget och 

viljan till att arbeta när hygienfaktorerna är uppfyllda. Motivationsfaktorer ger hög trivsel och 

tillfredsställelse med arbetet och kan exempelvis vara själva arbetsuppgifterna, ansvar, 

utvecklingsmöjligheter och prestation. När dessa faktorer är tillgängliga på en arbetsplats så ökar 

trivsel och motivation men när de är frånvarande så vantrivs inte personalen (Kaufmann & 

Kaufmann, 2016). 

 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Organisationens administration och 

policys Bekräftelse 

Lön och andra förmåner Prestation 

Relationer Karriärutveckling 

Chefen/ledning Eget ansvar 

Arbetsmiljö Arbetet i sig 

Privatlivet Personlig utveckling 

Arbetstrygghet 
 

Status 
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Källa: Tabell skapad utifrån Frederick Herzbergs tvåfaktors teori modell (1959). 

 

Följande 14 faktorer interagerar enligt Herzberg (1959) med varandra och bidrar till skapande av 

arbetstillfredsställelse och motivation hos den anställde. Härmed följer en förklaring på samtliga 

faktorer utifrån Kaufmann och Kaufmann (2016). 

 

Hygienfaktorer 

 Organisationens administration och policys: Här handlar det om hur 

organisationen/företaget drivs och organiseras samt hur företaget behandlar sina anställda 

och vilka möjligheter den ger till de. 

 Lön och andra förmåner: De anställda kan få löneförhöjning när de exempelvis blir 

befordrade eller andra förmåner såsom bil, friskvårdstimme vilket fungerar som ett 

positivt incitament. 

 Relationer: Här handlar det om relationer inom arbetsplatsen både mellan de anställda 

men också mellan de anställda och ledningen/cheferna. Relationen till ledningen kan 

variera beroende på om det är ett företag som är hierarkiskt uppdelat eller inte.  

 Chefen/Ledning: Olika chefer kan arbeta/leda på olika sätt. Här ingår även chefens attityd 

mot sina anställda.  

 Arbetsmiljö: Här ingår allt som har att göra med förhållanden på arbetsplatsen; hur 

kontoret ser ut och är utformad, om det finns gratis kaffe och ett vilorum, om stolarna och 

skrivborden är ergonomiska osv.  

 Privatlivet: Ibland kan ett företag även påverka en anställd på ett personligt sätt, ett 

exempel skulle vara om en anställd skulle få en ny tjänst där arbetstiderna skiljer sig helt 

och hållet jämför med de tidigare tiderna och den av olika anledningar inte kan jobba 

under dessa tider, exempelvis pga att det är en ensamstående förälder som behöver hämta 

upp sitt barn på dagis en specifik tid.  

 Arbetstrygghet: Att kunna vara säker på sin tjänst och ha en fast anställning ger trygghet 

till den anställde.  

 Status: När den anställde känner att status som att till exempel ha ett eget kontorsrum eller 

bil påverkar dennes tillfredsställelse. 
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Motivationsfaktorer 

 Bekräftelse: Här handlar det om erkännande och belöningar som en anställd kan få när 

den exempelvis har presterat bra, antingen utav sina kollegor eller ledningen. Detta kan 

öka motivationen hos den anställde som vill fortsätta få “beröm” för sin prestation. 

 Prestation: En person kan antingen prestera bra eller dåligt beroende på om den lyckas 

utföra sina arbetsuppgifter på ett bra eller dåligt sätt.  

 Karriärutveckling: Att kunna avancera inom företaget genom ett exempelvis annan eller 

högre position.   

 Eget ansvar: En anställd kan känna sig nöjd om hen får arbeta självständigt utan 

övervakning då hen kan få en känsla av tillit utifrån exempelvis ledningen som då litar på 

att den personen kan ta rätt beslut och utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt utan att 

övervakas och kontrolleras.  

 Arbetet i sig: Själva arbetet kan påverka den anställdes arbetstillfredsställelse på antingen 

ett positivt eller negativt sätt beroende på om arbetsuppgifterna är varierande och roliga 

eller om de är enformiga och svåra.  

 Personlig utveckling: Här menar Herzberg möjligheten till att utvecklas och växa inom 

företaget, att ha möjlighet till att lära sig nya saker och få ta del av olika utbildningar som 

gör att den anställde blir mer kompetent. 

 

3 Tidigare forskning  

 

3.1 Vetenskaplig artikel 1 

Denna vetenskapliga artikeln av Lundberg, Gudmundson och Andersson (2009) är en studie vars 

syfte var att studera arbetsmotivation i ett urval av säsongsarbetare i ett turistområde. Författarna 

undersökte även ifall säsongsarbetarna skulle kunna delas in i arbetstagarundergrupper utifrån 

deras val av arbetsmotivation. De testade Herzbergs tvåfaktorteori av arbetsmotivation och kom 

fram till resultat som stöder tvåfaktorteorin om arbetsmotivation. Resultaten visade att ett de 

arbetstagare som endast var där över säsongen var betydligt mindre oroade över lönenivån och 

brydde sig betydligt mer över att möta nya människor än de arbetstagare som var bosatta i det 

området. Detta visar hur viktigt det är för arbetsgivarna att betrakta att säsongs arbetskraften 

består av olika typer av arbetstagar undergrupper som har olika behov att tillgodose (Lundberg, 

Gudmundson & Andersson, 2009). 
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3.2 Vetenskaplig artikel 2 

Syftet med Sungmin, Haemoon (2011) artikel var att empiriskt testa giltigheten av Herzbergs 

tvåfaktorsteori av motivation med data utifrån foodservice-soldater och logistik officerare som 

tjänstgjorde i den koreanska arméns foodservice-operationen. I denna studie jämförs 

arbetsnöjdheten mellan soldat- och tjänstemän utifrån Herzbergs motivation- och hygienfaktorer. 

Resultaten visar en statistiskt signifikant skillnad i arbetsnöjdhet mellan foodservice soldaterna 

och logistik officerare. När det gäller Herzbergs tvåfaktors teori så kunde författarna se en stor 

skillnad mellan dessa grupper; för foodservice- soldaterna var “eget ansvar” av största vikt för 

deras arbetsnöjdhet. Däremot var "prestation" och "arbetet i sig" de de två viktigaste 

motivationsfaktorer för logistik officerarnas allmänna arbetsnöjdhet (Sungmin, Haemoon, 2011). 

 

4 Kritik mot Herzberg 

Herzberg gjorde en undersökning (1959) som visade att 81 procent av respondenterna ansåg att 

arbetstillfredsställelse och motivation hänger ihop, medans endast 69 procent ansåg att 

hygienfaktorer hänger ihop med vantrivsel vilket procentuellt skiljer sig med mer än 10 procent. 

Herzbers tillvägagångssätt gör även att det i studien automatisk ges en indelning i två kategorier. 

Han nämner inte heller på om det finns någon skillnad på män och kvinnor. 

Enligt Abrahamsson och Andersen (2007) är Herzbergs utgångspunkt att alla människor är lika 

vilket gör att teorin inte tar hänsyn till individuella skillnader. Genom att enbart intervjua ledare 

och yrkesutbildade blir denna modell inte tillämplig på alla slags organisationer och anställda 

(Abrahamsson & Andersen, 2007).  

Något mer som är negativt med Herzbergs tvåfaktors-teori är att den inte är universell då 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer kan skilja sig från land till land. I länder som har 

lågkonjunktur kan exempelvis pengar bli en mer central faktor och då kan människor bli mer 

motiverade av att få en högre lön än vid länder med högkonjunktur där andra faktorer skulle 

kunna spela viktigare roll (Wolvén, 2000). 

5 Metod  

I metoddelen som följer, motiveras valet av en kvalitativ forskningsmetod. Därefter beskrivs 

tillvägagångssättet avseende datainsamlingen, valet av respondenter och analysprocessen. Sedan 

följer en diskussion kring studiens kvalitet som avslutas med en del om forskningsetiska 

överväganden. 
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5.1 Vetenskaplig Ansats 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse kring vad det är som motiverar de anställda på sin 

arbetsplats samt vad som får dem att trivas och prestera bra genom i förväg uppställda teorier, 

vilket kännetecknar en kvalitativ studie. Enligt Bryman & Bell (2005) har en kvalitativ 

forskningsstrategi i syfte att försöka tolka och förstå ett fenomen på djupet. Att kunna sätta 

intervjupersonernas perspektiv i fokus är anledningen till att vi valde att använda oss av den 

kvalitativa metoden. 

 

Studien vi utfört bygger även på en iterativ ansats som enligt Bryman (2012) kopplar teorin och 

empirin till varandra. Innan vi satte igång med vår studie så började vi med att gå igenom 

relevanta teorier vilket hjälpte oss bilda en uppfattning och förstå empirin som vi ville undersöka 

och analysera. Det iterativa arbetssättet var bäst lämpad i vår studie då vi behövde pendla mellan 

vår teori och den insamlade empirin (Bryman, 2012). 

 

5.2 Tillvägagångssätt 

Till en början så diskuterades olika teman och teorier som skulle kunna vara intressanta och när 

vi bestämde oss för vad vi ville grunda vår uppsats på så började tidigare forskning samt relevant 

litteratur undersökas och därigenom formulerades vår forskningsfråga. 

  

För att kunna besvara vår forskningsfråga behövde vi samla in relevant empiriskt material för att 

kunna fördjupa oss i ämnet. De olika metoderna för insamling av primärdata som associeras med 

den kvalitativa forskningen är bl.a. observationer, intervjuer och enkäter. Vi valde att samla in 

våra primära data via semi-strukturerade intervjuer för att kunna få en mer personlig interaktion 

med våra respondenter. Inför vår semi-strukturerade intervjuer så använde vi oss av en 

intervjuguide med tidigare fastställda frågor men även följdfrågor som vi ställde vid behov. Det 

positiva med semi-strukturerade intervjuer är att frågornas ordning kan ändras och att vi som 

forskare kan vara mer flexibla. Respondenten har också möjlighet att svara fritt på frågorna till 

skillnad på ifall hen skulle behöva svara på en enkät där det finns standardiserade frågor och svar. 

Frågorna i vår intervjuguide utformades med hänsyn till studiens syfte och forskningsfråga samt 

den teorin vi valde att använda oss av. Efter samtycke av våra respondenter så valde vi även att 

spela in intervjuerna för att vi senare skulle ha möjlighet att lyssna på intervjuerna igen, 

transkribera dem och därmed göra en djupare analys av varje intervju (Bryman & Bell, 2005). 
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5.3 Urval av respondenter 

En kvalitativ studie skiljer sig från en kvantitativ på sättet att syftet är en noggrann undersökning 

av det man vill beskriva och inte en statistisk generaliserbarhet. Därför är intervjudeltagarna 

oftast få och man undersöker var och en i detaljerad omfattning. Vår studie syftar till att få en 

djupare förståelse av vad som motiverar de anställda på arbetsplatsen och vad som gör att trivs 

och presterar bra (Bryman & Bell, 2005). 

 

Vårt urval togs fram genom mailkorrespondens med en arbetsgivare. På grund av 

tidsbegränsningen så behövde vi göra en avgränsning och därför valde att endast intervjua sex 

personer. Tillsammans med arbetsgivaren så kom vi i kontakt med sex stycken anställda som 

hade möjlighet att ställa upp och bli intervjuade. Intervjupersonerna deltog på det sättet frivilligt i 

vår undersökning. När vi fick deras namn och kontaktuppgifter så kontaktade vi de för att kunna 

boka tid för intervjuerna, samtliga intervjuer tog plats på företagets kontorsområde utifrån 

intervjupersonernas önskemål. Våra intervjupersoner valde vi utifrån bekvämlighetsurval då vi 

valde personer som arbetar inom samma avdelning. Samtliga sex respondenter som vi har 

intervjuat och erhållit empirin från har minst en ekonomi kandidatexamen och tre av respondenter 

innehar även en masterexamen. En av respondenterna har ett års avklarat masterutbildning. Vi 

intervjuade tre kvinnor och tre män och respondenterna är mellan åldrarna 23-31. Alla sex 

respondenter började på företaget samtidigt och har jobbat i ett och ett halvt år. 

 

5.4 Analysprocess 

Vid utformandet av vår intervjuguide utgick vi ifrån tidigare forskning och Herzbergs 

tvåfaktorteori. Detta i syfte att få fram det mest relevanta ur empirin som kunde kopplas till vår 

forskningsfält. Inledningsvis skapade vi tre övergripande huvudrubriker/huvudområden; 

bakgrundsfrågor, motivation samt arbetsmiljö och kompetensutveckling. Samtliga huvudområden 

kopplas till studiens syfte, teori och forskningsfråga och skapades för att få en så tydlig struktur 

som möjligt. I nästföljande steg, utvecklade vi våra intervjufrågor samt genomförde intervjuerna 

enligt den utformade strukturen. Frågorna var öppet formulerade för att kunna samla in så mycket 

data som möjligt och även ge möjlighet till att ställa följdfrågor med anledning att få uttömmande 

svar. Varje intervju varade i ungefär 40 minuter och intervjuerna spelades in med mobiltelefon 

för att i efterhand kunde avlyssnas och transkriberas. När transkriberingarna av intervjuerna var 

gjorda så lästes texterna igenom flera gånger för att skapa en helhetsbild. I denna kvalitativa 
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analys så låg utmaningen i att skapa mening ur den stora mängden av data. Det innebär att vi 

behövde fokusera på att tolka innehållet av texten och markera samt plocka ut de meningar som 

var relevanta för att kunna besvara vår frågeställning, de så kallade meningsbärande enheterna. 

De meningsbärande enheterna kodades sedan, kodning innebär att vi fick en överblick över det 

insamlade empiriska materialet som vi sedan tematiserade och skapade nyckelord för. Våra 

nyckelord bestod av: lön och andra förmåner, arbetsmiljö och relationer under hygienfaktor delen 

och utveckling, prestation & utmaning och erkännande under motivationsfaktor delen. För att 

kunna koda våra transkriberingar så använde vi oss marginalmetoden och representerade de olika 

koderna med en viss färg, vi markerade lön och andra förmåner med ljusrosa, arbetsmiljö med 

orange, relationer med ljusblå, utveckling med rött, prestation & utmaning med gult och 

erkännande med ljusgrönt. För att säkerställa att analysen överensstämde med vår insamlade data 

lästes intervjuerna igenom flera gånger under och efter analysförfarandet. Koderna vi kom fram 

till är teoretiskt skapade, utifrån Herzbergs tvåfaktorteori men härstammar också från empirin. 

Vår kodningsmetod är alltså både deduktiv och induktiv (Aspers, 2011). 

 

5.5 Kvalitetsbedömning 

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod omfattas av begreppen tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse och vi tog hänsyn till samtliga vid datainsamlingens 

genomförande.  

 

Begreppet tillförlitlighet motsvarar intern validitet, vilket handlar om hur troliga resultaten är. För 

att öka vår studies tillförlitlighet så valde vi att spela in intervjuerna och gemensamt lyssna på det 

inspelade materialet flera gånger för att kunna utföra en djup analys och få med all relevant 

material som var viktig inför besvarandet av vår frågeställning. Då inspelningar kan påverka 

intervjupersonerna och hur bekväma de känner sig under intervjuens gång så valde vi att på 

förhand informera de kring deras anonymitet samt studiens syfte. 

Överförbarhet motsvarar extern validitet och handlar om hur applicerbar studiens empiriska 

resultat är i andra studier vid andra tidpunkter. Då intervjupersonerna på en kvalitativ studie är 

ganska få och man studerar en specifik fråga inom ett specifikt område så är det väldigt svårt att 

generalisera resultaten man kommit fram till. Detta är dock inget problem för oss då vårt syfte 

inte är att generalisera våra resultat, vi vill istället genom analys av våra empiriska data skapa en 

djupare förståelse kring den undersökta frågeställningen. Det näst sista trovärdighetskriteriet är 

pålitlighet vilket motsvarar reliabilitet och handlar om hur likt resultaten skulle bli om studien 
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skulle genomföras på nytt vid ett annat tillfälle. Eftersom vi valde att använda oss av en kvalitativ 

studie där intervjupersonerna delar med sig av sina personliga erfarenheter och uppfattningar så 

är det inte troligt att man skulle få samma resultat om studien genomfördes på nytt. Slutligen så 

avser bekräftelse objektiviteten i studien, dvs. om vi som forskare har varit objektiva under 

studiens gång och inte låtit våra personliga värderingar påverka resultatet. Detta kan vara en stor 

utmaning men vi försökte hålla ett så neutralt förhållningssätt mot respondenterna som möjligt 

och ställde öppna frågor som inte var ledande på något sätt för att inte riskera att påverka 

intervjupersonernas värderingar och svar (Bryman & Bell, 2005). 

 

5.6 Forskningsetiska aspekter 

Med hänsyn till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och Hermerén har vi i samband med kontakten 

med intervjupersonerna informerat om studiens syfte samt de etiska principerna som vi utgått 

ifrån vid genomförandet av studiens empiri. De grundläggande etiska principerna som man bör ta 

hänsyn till vid utförandet av samhällsvetenskaplig forskning är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet förutsätter att 

vi som forskare informerar de berörda personerna om undersökningens syfte samt under vilka 

villkor de deltar. Innan vi bokade intervjuerna informerade vi därför intervjupersonerna om syftet 

med vår studie och att intervjuerna skulle spelas in så att de skulle vara medvetna om vad de gick 

med på innan de tackade ja. På det sättet uppfyllde vi samtyckeskravet, vilket innebär att 

intervjupersonerna ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de får avbryta 

intervjun om de önskar samt avstå från att besvara frågor. En utav de viktigaste etiska principerna 

är konfidentialitetskravet vilket handlar om att de personer som ingår i studien ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Vi informerade därför intervjupersonerna om att de skulle vara 

anonyma och att deras svar endast skulle användas för studiens ändamål. Detta är även 

anledningen till att vi har valt att inte använda oss av intervjupersonernas namn i våra intervjuer 

och under uppsatsens gång. Vi beskrev även hur intervjuerna skulle genomföras, att intervjun 

skulle spelas in och transkriberas och att materialet inte skulle avlyssnas av andra förutom oss. Vi 

förklarade även att intervjumaterialet/inspelningarna enbart skulle användas till studien och att all 

material skulle raderas när studien var klar. Slutligen uppfylldes nyttjandekravet genom att vi 

informerade samtliga intervjupersoner om att all information som lämnades ut till oss endast 

skulle användas för studien syfte som kan publiceras vilket de godkände (Bryman & Bell, 2005). 
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6 Resultat & Analys 

I detta kapitel redogörs det empiriska materialet utifrån intervjuerna samt en analys av den 

erhållna empirin. Inledningsvis följs respondenternas svar utifrån tematiserade rubriker med 

Herzbergs tvåfaktorteori som utgångspunkt. Respondenternas rådata har kodats och sedan blivit 

analyserade utifrån teorin. Kapitlet avslutas med en övergripande slutsats om studiens empiri. 

 

6.1 Hygienfaktorer 

 

Under följande rubrik presenteras hygienfaktorerna utifrån Herzbergs tvåfaktorteori. 

Hygienfaktorerna är yttre faktorer som inte nödvändigtvis skapar trivsel vid sin närvaro men kan 

skapa vantrivsel vid sin frånvaro. Utifrån intervjuernas empiri har tre huvudkategorier 

identifierats och kodats; lön och andra förmåner, arbetsmiljö och relationer.  

 

6.1.1 Lön och andra förmåner 

Lön och andra förmåner spelar samma roll för samtliga respondenter när det gäller deras 

arbetsmotivation. Under intervjuens gång så svarade samtliga sex respondenter att de inte är 

missnöjda med lönen men att de egentligen inte anser att den är tillräckligt hög med tanke på 

deras långa arbetstider då de ofta behöver jobba övertid, speciellt under perioder med hög 

arbetsbelastning.  

 

“Det är svårt, vi jobbar ju en del övertid ehmm så det är väl klart man skulle ju villa ha lite 

högre lön men samtidigt tycker jag att det är en okej ingångslön för att vara ens första 

riktiga lön…” – Respondent 1 

 

Utom lönen så får respondenterna ta del av andra förmåner som företaget erbjuder till de. De får 

bland annat friskvårdstimmar och gymkort.  

 

“Vi har frisk vård, vi har flex, Vi har hälsovård, om man är föräldraledig får man extra 10 

procent under en viss period, ehh… vad mer har vi.. ja men det klassiska ehh… glasögon och 

sånt. Men gymkort och sånt är standard. Ibland kan vi även få övertidsmat. Om vi jobbar övertid 

till 12 på kvällen så kan vi få lite mat från företaget.. man får en portion. Vi har även kaffe och 

frukt i huvudkontoret.” – Respondent 4 
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Dock så tycker alla sex respondenter att det inte är lönen som motiverar de till att prestera bra, det 

är viktigt att ha ett tillfredsställande nivå på lönen vilket de tycker att de har, men det är inte 

något som skapar trivsel på arbetsplatsen. Respondenterna tycker istället att möjligheten till 

personlig utveckling vilket ingår i Herzbergs motivationsfaktorer är mycket viktigare än lönen 

och är något som värderas högre inför deras framtida möjligheter på arbetsmarknaden.  

 

“Alltså helt ärligt om du ska jobba med big fyra och såna bolag din motivation kan inte vara pengar. 

Det är inte pengar för att du kommer alltid få bättre betalt, speciellt om du jobbar med ekonomi 

du kommer alltid få bättre betalt men med det här jobbet, det viktigaste är att det lär dig så så 

mycket och de säger att ett år med, som konsult eller revisor jobb är equal med 1,5 år utanför 

den här branschen för att man lär sig så mycket så därför pengar är ingen motivation alls. Om 

du ska tänka på pengar så lämnar man. För min del är det inte pengar alls utan erfarenheten.” – 

Respondent 6 

 

Man förstår att samtliga respondenter ser deras arbetstid på detta företaget som något som är värt 

mycket mer än pengar. Deras motivation är möjligheterna företaget ger de både i nutid i form av 

personlig utveckling via exempelvis utbildningar men även i framtiden genom chans till nya 

avancerade jobb. En utav respondenterna informerar oss även om att de genomgår kraftiga 

löneökningar ju längre de arbetat: 

 

“(...) om man skulle söka sig vidare till nån annanstans så har man ju en helt annan 

förhandlingskraft om man har jobbat på x, angående lön i framtiden. Så det är en fråga som jag 

inte riktigt, jag bryr mig inte så jätte mycket just nu faktist så jag har inte riktigt tänkt på om jag 

blir rättvist belönad. Så jag tycker att det är OK just nu, vi får ju ta ut flextimmar och vi får ju en 

lön och vi får bonus när vi jobbar mycket men om det lönenivån är helt rimlig, det vet jag inte om 

jag har nån kommentar på egentligen, det har jag inte tänkt på så mycket. Vi får ju ganska 

kraftiga löneökningar varje år så det är ju liksom, man kan ju klättra i lön ganska snabbt.” – 

Respondent 5 

 

6.1.2 Arbetsmiljö 
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Den fysiska omgivningen på en arbetsplats har stor betydelse för att motverka missnöje hos de 

anställda. Att bli bemött av trevliga, rena och fräscha arbetslokaler anses som viktiga faktorer för 

flera utav respondenterna. Även faktorer som belysning och bekväma samt ergonomiska 

kontorsmöbler spelar stor roll.  

 

En utav respondenterna beskriver en god arbetsmiljön på följande sätt: 

“eh men för att det ska vara bra arbetsmiljö ska det vara rent och skön luft, bra kontors stol, bra 

skärm, stor skärm!” – Respondent 4 

 

Det är inte alltid lätt att skapa en miljö som är idealisk för varje anställd. När respondenterna 

befinner sig ute hos klienter kan arbetsmiljön ofta upplevas som dålig. 

 

“Hos klient har vi oftast inte bra arbetsmiljö och det är de medvetna om. Vi sitter ibland i trånga 

miljöer med jätte kvävd luft, våra skärmar aah det kan vara det negativa.” – Respondent 3 

 

Kontorets landskap kan påverka de anställdas prestation och effektivitet. Det öppna landskapet på 

respondenternas kontor kan upplevas som stressigt och det finns flera tillfällen då respondenterna 

vill kunna arbeta i ett lugnt och tyst område utan att ha möjlighet till det.  

 

“Vi har ju det som kallas öppet landskap på kontoret. Ibland kan man tycka att det är jobbigt det 

är stressigt. folk kanske pratar högt o så. Det skulle vara bra om man kunde stänga in sig själv 

men man måste hitta plats i huvudkontoret.. oftast är det alltid taget då managers och delägare 

oftast är där, så vi får sitta ute. Vi har tysta avdelningar.. men oftast är det fullproppat där 

beroende på säsong.” – Respondent 3 

 

Trevlig personalrum uppfattades också vara viktigt för respondenterna. Där kan personalen 

återhämta sig efter ett stressigt arbetsmoment och ta en frukt eller ett kopp kaffe. Genom att satsa 

på en trevlig arbetsmiljö kan arbetsgivaren motverka missnöje, och medarbetarna kan fokusera på 

sitt arbete utan bekymmer.  

 

6.1.3 Relationer 

Bra relationer till sina kollegor samt under- och överordnade upplevdes som grundläggande för 

samtliga intervjupersoner. Intervjupersonerna tycker att det är viktigt att ha en bra relation till 
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sina kollegor då de kontinuerligt arbetar i team och måste trivas i varandras sällskap för att kunna 

samarbeta på ett bra sätt. Man måste vara en teamspelare för att kunna passa in. Medarbetarna 

inspireras och motiveras även av varandras kunskaper, arbetsvilja och arbetssätt och ser till att 

prestera bra för att vara lika duktiga som de resterande på arbetsplatsen. 

 

“Du presterar för att du jobbar med mycket smarta människor och du vill vara en del av de, det är 

min tolkning till exempel, jag vill också vara duktig och smart, jag vill visa att jag kan saker, 

därför… Du tvingas på ett sätt att prestera bäst för att visa att ja, jag kan klara det bra. Det är 

min motivation.” – Respondent 6 

 

De anställda som ingår i samma team äter även alltid lunch och fikar tillsammans, under den 

tiden så ser de till att inte ha diskussioner kring arbetet och istället prata om sig själva och sitt 

privata liv. På det sättet skapar de mer personliga relationer till varandra. Av denna anledningen 

och för att de anställda är så pass nära åldersmässigt så uppfattas arbetskollegorna mer som 

vänner som ibland även umgås utanför jobbet.  

 

“(...) alltså man jobbar mycket tillsammans och sen så har vi, det är mycket tillställningar och sånt 

som anordnas utav “Företag x” så då blir det ju att man hänger mycket på fritiden också och sen 

så tror jag att eftersom det är många som är i samma ålder ehm så blir ju naturligt att man 

kanske hittar folk som blir mer som kompisar än som arbetskollegor och det blir det ju att man 

hänger på fritiden också. Även liksom i alla, även på högre nivåer är folk ganska unga, generellt 

sätt.” – Respondent 1 

 

Under årets gång så anordnas flera aktiviteter som ökar sammanhållningen som exempelvis  after 

works, julfester och sommarfester. Aktiviteterna som de får ta del av anses viktiga för 

sammanhållningen då samtliga intervjupersoner tycker att relationen till sina kollegor är viktig 

och får dem att må bra.  

 

“Det är julfester och sommarfester och resor och utbildningar och after works och liksom allt 

möjligt egentligen. Ja, jag skulle kunna säga att kollegorna är bland det som jag trivs bäst med 

liksom.” – Respondent 5 

 

De anställda på företaget får ta del av en utbildningsvecka utomlands. Förutom en chans för 

utbildning och kompetensutveckling så ses även utbildningsveckan som en vecka då alla kan 
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umgås och lära känna varandra bättre. Samtliga övernattningar på hotell, mat osv. bekostas av 

själva företaget.  

 

“vi har ju någon form av utbildnings vecka utomlands ehh….. där.. jag antar att tanken med den 

är äähhh.. att inte bara att man ska ha en utbildningsvecka utan för att även lära känna 

varandra. Det är ganska stort... det är lite som att börja som en klass vi i samma kull.. “ –

Respondent 2 

 

Relationen respondenterna har till varandra är inte det som skapar trivsel på arbetsplatsen men 

det är en extremt viktig faktor för att de inte ska vantrivas då det hade varit omöjligt för dem att 

samarbeta utan en bra sammanhållning inom varje team. Arbetsuppgifterna, arbetsmålen och 

resultaten nås gemensamt i varje team och det hade därför varit omöjligt för respondenterna att 

utför arbetsuppgifterna om de inte kunde arbeta bra ihop i ett fungerande team. Genom bra 

relationer mellan varandra så blir även arbetsplatsen en roligare plats att vara på. 

 

“eh… ja! eh för att.. eller först det är trevligt, sen är det också så känns det mycket som att man 

jobbar bättre. Vi jobbar ju mycket i små team, har man bra relationer med de man jobbar med så 

underlättar det arbetet. Det bygger mycket på att man är eh.. frågar uppåt och fördelar arbetet 

nedåt. mmm. så man måste ha det samspelet annars blir de inge bra.” – Respondent 2 

 

6.2 Motivationsfaktorer 

 

Under följande rubrik presenteras motivationsfaktorer som handlar om de faktorer som påverkar 

motivation och arbetstillfredsställelse utifrån Herzbergs tvåfaktorteori. Herzberg menar att de 

faktiska faktorerna som påverkar motivationen ligger under temat motivationsfaktorer, som även 

kallas inre motivation, och inte hygienfaktorerna. Utifrån intervjuernas empiri har tre 

huvudkategorier identifierats och kodats; utveckling, prestation/utmaning och uppskattning. De 

resterande kategorierna från teorin, ansvar, själva arbetet och personlig utveckling representeras i 

samma kategori som utveckling då de är nära sammankopplade utifrån den analyserade empirin. 

Utifrån relevans till teorin och den egna erhållna empirin har vi delat upp de relevanta 

kategorierna i en egen utarbetad kodningsschema som ses nedan (se figur 1). 
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Figur 1. Bild över resulterat kodningsschema. 

 

6.2.1 Utveckling 

Revisionsföretaget som vi har valt att studera är ett internationellt företag vars arbetskultur 

präglas av team anda, utveckling och prestation. När en ny revisor börjar på företaget, börjar hen 

som “assistent 1” och hen tillhör “assistent 1” kategorin mellan år 0-1. Titeln “assistent 2” 

erhåller man mellan år 1-2, “senior 1” mellan år 2-3, “senior 2” mellan år 3-4 och “senior 3” blir 

man mellan år 4-5. Det femte arbetade året blir man manager, sjätte året blir man senior manager 

och efter ytterligare 5-7 års arbetslivserfarenhet kan man få titeln partner/delägare i företaget. 

Detta om man är exemplarisk, annars kan det löpa kortare/längre tid beroende på den utveckling 

och prestation man individuellt uppvisar. För att få titeln manager behöver man även göra ett 

auktorisationsprov, för att kunna bli en legitimerad revisor som kan signera finansiella rapporter. 

För resterande nivåer i utvecklingen förser företaget utbildningar varje år som pågår i en veckas 

tid och dessa är obligatoriska för utvecklingen. Det sker även utbildningar under årets gång för att 

revisorerna ska hålla sig uppdaterade när det gäller systemändringar och lagändringar. Företaget 

har åtta utvecklingssteg som arbetstagarna kan sträva mot som därefter leder till mer ansvar i 

varje ny tjänst. I varje tjänst förekommer även en stor del nya arbetsuppgifter.  

 

En revisor förklarade:  

”(…)Företaget lägger stor vikt på utbildningar så det finns lite då och då. Men varje år i augusti 

som du säkert vet, det är obligatoriskt och där lär man sig det teoretiska för tjänsten. Typ system, 

lagar, kundbemötande, en del av arbetsuppgifter asså!(…)Jahh som sagt… Det finns åtta 

utvecklingssteg och sista är partner!(…)assistent1, assistent2, senior1, senior2, senior3, 

manager, senior manager och partner. Sammanlagt kan det ta typ ähh… tio år tills man blir 

partner då hahah!” – Respondent 5    
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Företaget är en lärande organisation vilket innebär att revisorerna kontinuerligt lär sig av sina 

erfarenheter och tar hjälp från teamarbete i syfte till att lösa arbetsuppgifter. Det finns en tydlig 

hierarki på företaget där alla arbetstagare känner till varandras status och hjälper varandra utifrån 

det. Det är väldigt sällan en revisor jobbar helt själv på ett projekt, utan de jobbar mestadels i 

olika team där det finns revisorer med olika status och erfarenhet. Själva arbetsuppgifterna delas 

upp bland teamet och handlar om att begripa, kritisera och granska årsredovisningar eller 

finansiella rapporter från olika bolag/företag. Revisorerna agerar som kvalitetsförsäkring och 

behöver bemöta samt tillgodose intressenter, lagar, samhället och staten. I teamet har revisorerna 

olika arbetsuppgifter utifrån deras egna titel som motsvarar hur länge de har arbetat på företaget. 

Den med mest erfarenhet är teamleadern i teamet och är oftast den med “manager” eller “senior 

manager” titel. Det är bara en “manager” eller högre som kan och har behörigheten att signera 

den slutliga rapporten. Desto högre arbetserfarenhet och titel desto mer ansvar har man i 

teamarbeten. Den revisorn med mer arbetserfarenhet kan därför även tilldela arbetsuppgifter till 

revisorer med mindre arbetserfarenhet. Ett exempel är en individ med titeln “senior 1”, som har 

behörigheten att fördela och kvalitetssäkra uppgifter gentemot en individ med titeln “assistent 2”. 

Man får alltid ansvar för sin egna tilldelade uppgift som sedan sammanställs tillsammans med de 

andra delarna av teamarbetet i slutet, innan signering. Ansvar erhålls därför i en planmässig 

utveckling beroende på titeln och arbetserfarenheter.  

 

En respondent förklarade enligt följande: 

”Våra arbetsuppgifter är att granska bolagets redovisning och finansiella rapporter. Vi är som 

en kvalitets försäkrings stämpel åt samhället, åt intressenter, åt aktieägarna, åt staten(…)Man lär 

sig genom andra i teamet och mycket är principen learning by doing(…)Någon över mig ska 

kvalitetssäkra något jag har gjort ute hos klient och kollar på det. Om det inte har tillräckligt 

med substans i nånting, då får jag lägga till eller omformulera vad det nu e… Och jag 

kvalitetssäkrar de som är under mig. Oftast om någon har jobbat i ett år, så kvalitetssäkrar 

någon som har jobbat två år(…)” – Respondent 4 

 

Utvecklingsmöjligheterna på företaget beskrevs av samtliga respondenter som något att sträva 

mot. Respondenterna var även överens om att utvecklingsmöjligheterna på arbetsplatsen var en 

utav största anledningarna till varför de väljer att jobba kvar idag. Två respondenter nämnde att 

utvecklingsmöjligheterna var till och med en utav anledningarna till varför de sökte sig till 

revisionsföretaget. Tre av respondenterna nämnde att en anledning var företagets internationella 

storlek och namn som påverkade valet. Termen internationellt företag associerades med 
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möjlighet till utveckling inom företaget. Den sista respondenten svarade också på frågan och 

förklarade att företaget var snabb på att besvara individens frågor samt hade en jordnära 

arbetsanda.  

 

En respondent svarade på frågan: “Vad är det som har gjort att du stannat kvar?” på följande sätt:  

”Jag sökte hit för företagets namn… som säkert många andra gör. Det är ett internationellt 

företag, en av de största liksom det finns möjligheter(…) Man får alltid göra, man avancerar i 

stort sett hela tiden…eh…nästan per automatik som jag förklarade innan. Det är en stor 

anledning… till att jag jobbar här idag. Man lär sig väldigt mycket… man blir aldrig bekväm, för 

när du blir bekväm så får du göra liksom en ny grej(…)Här ja du…du får möjlighet att testa allt, 

du får jobba med allt.” – Respondent 2 

 

Samtliga respondenter har arbetat i ett och ett halvt år och har därmed erhållit titeln “assistent 2”. 

Respondenterna har därför flera utvecklingsmöjligheter framför sig och kan därför se 

utvecklingsmöjligheterna som en motivationsfaktor. Men om utvecklingsmöjligheterna inte kan 

nås och inte är en motivation för arbetstagaren kan det leda till en omotiverad arbetsatage och 

även uppsägelse.  

 

En respondent förklarade:  

”(…)asså företagets vill ju… Tanken är att du ska fortsätta uppåt och bli befordrad men om man 

inte blir det så slutar man ju.” – Respondent 2   

 

Om man inte utvecklas i den takt man vill kan det istället leda till att man känner sig omotiverad. 

Företaget förser och lägger tyngd på utvecklingsmöjligheter men det är upp till var och en av 

arbetstagarna att nå de målen. Om arbetstagaren känner sig omotiverad kan det leda till 

uppsägelse och en jakt efter nya utvecklingsmöjlighet. 

 

6.2.2 Prestation och Utmaning 

Termen prestation används ofta av respondenterna i nära sammanhang till termen utmaning och 

är därför presenterade tillsammans under en kod/tema i resultatdelen. Termen utmaning används 

som nyckel förklaring till varför man presterar när man presterar och hur man presterar bra. 

Samtliga respondenter var enade om att det vid en arbetsutmaning krävs prestation för att 
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leverera resultat. Termen prestation förklarades därför som en given och viktig aspekt när det 

gäller att leverera resultat och leverera arbetsuppgifter.  

 

En respondent uttryckte termerna prestation och utmaning på följande sätt: 

”Du vet det är självklart… i det här företaget så byter vi arbetsuppgifter i princip varje år och 

blir tilldelade mycket nytt, det ger i ena hand nya utmaningar där man behöver prestera men det 

är mycket som man faktiskt inte kan. Det är liksom första gången man gör något. Så det krävs 

verkligen… prestation. Jag vill ju också själv känna i got this!” – Respondent 6 

 

När respondenterna beskrev sin upplevda prestation och motivation utifrån själva 

arbetsuppgifterna nämnde fyra utav sex revisorer att de presterade som bäst under lagom 

utmaning och stress. Den givna arbetsuppgiften ska kännas genomförbar men behöver även 

innehålla en grad av stimulans för att öka den egna viljan till att genomföra den. Vidare 

förklarades det att arbetsuppgiften inte får vara för simpel då det leder till lathet.  

 

En revisor uttryckte sig på följande sätt: 

”Asså utmaning och lite stress är alltid bra men det får inte va åt fel håll. Men man får inte ha 

för simpel uppgift eller lite att göra, för då blir man ganska lat! Men sådär lagom att göra och 

att uppgiften känns… jag kan klara det. Att det inte känns omöjligt.” – Respondent 1 

 

Om känslan av en arbetsuppgift är för svår eller för utmanande kan det leda till en omotiverad 

arbetstagare.  

 

”Utmaning det är kul men vissa kan tycka att det är jobbigt…asså för mig känner jag att när det 

blir för svårt och att utmaningen känns övermäktig och att jag känner typ, jag klarar inte det…då 

är det inte kul…då är jag inte motiverad(…)Det är många som slutar efter 3-4 år. Asså tänk det 

blir ganska utmattande att prestera hela tiden…” – Respondent 3 

 

Prestation och utmaning förklaras och uttrycks som en viktig del för att kunna genomföra 

arbetsuppgifterna. Prestationen innebär lösning på problem men utmaningen får inte kännas 

svårare än känslan av att man kan klara av uppgiften. Det egentliga målet med prestation är att 

känna sig motiverad för att uppleva viljan att genomföra arbetsuppgifter.   
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Möjlighet till prestation förekommer efter en utvecklingsmöjlighet. Utvecklingsmöjligheter 

framkallar en utmaning där arbetstagaren därefter kan och behöver prestera. Ett exempel är att 

respondenterna först måste få en utvecklingsmöjlighet som en ny titel och nya arbetsuppgifter. 

Därefter skapas en utmaning som kräver prestation för att utföra en uppgift. När målet är uppfyllt, 

kommer alltid nästa utmaning vilket gör att motivationen inte blickar bakåt utan framåt.   

 

6.2.3 Erkännande 

 

Utifrån den erhållna empirin togs ämnet erkännande upp av samtliga respondenter och 

förklarades på olika sätt som en nödvändighet och ett behov för att kunna utvecklas.  

Erkännande identifierades i två former, feedback och bekräftelse. Erkännande i form av feedback 

kan ske i både positiv eller negativ form och ges kontinuerligt utefter revisorns prestation vid 

utvärderingar från teamledaren. Därför kan man i kodningsschemat på bilden i bilaga 1 se att 

erkännande framkommer efter en prestation och utmaning. Efter erkännande framkommer 

motivationsfaktorn utveckling då arbetstagaren känner behov av att få erkännande för att kunna 

utvecklas.  

 

”(…)Jaa…Vi får återkommande återkoppling och…. det behövs väl, utan feedback kan man inte 

utvecklas! Det kan vara bra att få veta vad som funkar och vad som inte funkar liksom.” – 

Respondent 5 

 

På företaget ges feedback på rutin under och efter varje teamarbete som revisorerna har. 

Företaget har en egen term för feedback som de kallar för "check in” och som ges i form av 

privata möten. “Check in” uppkommer och ges minst 2 gånger i månaden, i början av ett 

teamarbete och efter det är avslutat. “Check in” börjar med att ledaren förklarar vad som 

förväntas av revisorn på respektive arbetsuppdrag. När projektet är slutfört ger ledaren feedback 

om vad som gjordes bra och sämre. Teamledaren betygsätter sedan revisorerna utifrån prestation, 

detta sker efter varje avslutad projekt och sammanställs sedan i en årlig prestationskurva.  

 

En revisor svarade på frågan; “Hur vet du att du presterat bra?” på följande sätt: 

”(...)Innan du påbörjar ditt projekt och efter projektet får du feedback... Vi kallar det check in. 

Har det med min projektledare och chef över projektet. Då vet jag om jag har presterat bra eller 

inte.” – Respondent 4 



 26 

 

Däremot är bekräftelse något som arbetstagaren ständigt känner behov av att legitimera och 

sträva mot. Bekräftelse kan exempelvis komma från ledaren och kunder i form av en muntlig 

komplimang som ger arbetstagaren känslan av att hen har gjort ett bra jobb. Respondenterna 

menar att erkännande i form av bekräftelse är en ständig strävan mot att leva upp till 

förväntningar av att prestera och leverera på arbetsplatsen. Bekräftelse kan även komma från 

kollegor då respondenterna ser varandra som en inspiration och motivation till att prestera bättre. 

Kollegorna kan påverka respondenternas individuella motivation till att prestera men även 

behovet av att bevisa sin kompetens. Prestationen kan därför bli en grund till tillhörighet och 

erkänns via feedback eller bekräftelse.  

 

”Jag känner behovet att prestera hela tiden för att alla omkring mig gör det. Alla är verkligen 

super duktiga! Jag vill också känna att jag kan och bevisa för andra att jag också har 

kompetens.” – Respondent 3 

 

6.3 Slutsats  

Utifrån resultatet på det undersökta företaget stämde motivationsfaktorerna in på Herzbergs teori 

om att de är de faktiska faktorerna som bidrar till motivation och arbetstrivsel. Utan 

motivationsfaktorerna på arbetsplatsen skulle det dock inte nödvändigtvis leda till vantrivsel. 

Resultatet svarar på vårt syfte om hur arbetstagare upplever betydelsen av motivation på det 

valda företaget. Resultatet svarar även på vad motivationsfaktorer och hygienfaktorer har för 

betydelse på motivation.  

 

Vi har utifrån den erhållna empirin även identifierad en koppling mellan de tre huvudteman i 

motivationsfaktorer. Utifrån motivationsteori som påverkar den inre motivationen är en av de tre 

huvudteman utveckling det första steget för att nå arbetsmotivation. Det behövs först en 

utvecklingsmöjlighet för att skapa en utmaning som leder till ett behov att prestera. Efter 

utveckling kommer en utmaning som framkallar behovet av att prestera. Utan en 

utvecklingsmöjlighet uppkommer exempel ingen utmaning som leder till prestation. Efter en 

utmaning och prestation kan man få erkännande i form av feedback eller bekräftelse i det 

undersökta företaget. Efter mottaget erkännande leder det till fler utvecklingsmöjligheter i 

företaget som sedan forsätter motivations cirkeln som man kan se i figur 1. Utifrån erhållen 

empiri kom vi fram till att arbetsmotivationen minskas om exempel en av de tre huvudteman inte 
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existerar på företaget. Utifrån resultaten stämmer hygienfaktorerna i överlag med Herzebergs 

teori om att de är grundfaktorer för att inte vantrivas men som inte leder till motivation på lång 

sikt. Vi kom dock fram till att alla individer är olika och kan motiveras olika mycket av olika 

faktorer.  

7 Diskussion & Slutsatser 

I detta kapitel diskuteras resultaten i relation till Herzbergs tvåfaktorteori samt hur relevant 

teorin är idag. Senare diskuteras resultaten i relation till studiens syfte och frågeställning. 

Avslutningsvis ges en utvärdering av datainsamlingsmetoden och analysverktygen. 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka betydelsen av motivation på en arbetsplats och förstå 

vad som skapar arbetstrivsel. Vi valde Herzbergs teori om arbetsmotivation för att undersöka ifall 

arbetstagarnas upplevda arbetsmotivation stämmer överens med teorin. Herzbergs tvåfaktorteori 

har funnits sen 1959 och är en väl etablerad teori som har undersökts och forskats på sen dess. 

Eftersom arbetslivet ser annorlunda ut i dagens samhälle jämfört med år 1959, har vi funnit ett 

intresse kring om teorin fortfarande är relevant för vår studie idag. 

 

Hygienfaktorer är enligt Herzbergs tvåfaktorteori (1959) organisationens administration och 

policies, lön och andra förmåner, relationer, chefen/ledningen, arbetsmiljö, privatlivet, 

arbetstrygghet och status. I detta arbete sammanfattades hygienfaktorer till tre huvudteman 

utifrån relevans till den erhållna empirin vilka är lön och andra förmåner, arbetsmiljö och 

relationer. Organisationens administration och policies, arbetstrygghet, privatlivet och status togs 

inte upp under intervjuerna och är därför inte representerade i denna uppsats. 

 

Lön och andra förmåner tolkades enligt resultaten som en grundläggande faktor i likhet med 

Herzbergs teori om hygienfaktorer. En tillfredsställande lön upplevdes som nödvändig men är 

inte det som leder till arbetstrivsel och motivation på lång sikt. Resultaten visade även på att 

respondenterna inte var helt nöjda med lönen med tanke på den tid och arbetsinsats som läggs 

ned. Arbetsmiljön stämmer också överens med Herzbergs hygienfaktorer. Arbetsmiljön beskrivs i 

resultatdelen som en viktig grundfaktor för bekvämlighet och något som kan bidra till de 

anställdas motivation. Resultaten visar att en bra arbetsmiljö kan motverka missnöje hos de 

anställda och behövs för att de anställda inte ska vantrivas. Relationer tolkades utifrån resultaten 
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som känslan av samhörighet och förmågan att samarbeta i ett team och är en viktig faktor på 

arbetsplatsen. Relationer är en nödvändig faktor på det undersökta företaget på grund av 

arbetsformen som är uppbyggd på teamarbete. I resultaten menade vissa respondenter att 

relationer inte leder till arbetstrivsel på arbetsplatsen vilket också stämmer överens med 

Herzbergs teori. Vissa individer menade att relationer är en viktig faktor för motivation men inget 

som leder till arbetstrivsel på långsikt. Medans andra respondenter upplevde att relationer leder 

till både arbetstrivsel och långsiktig motivation. Vi kom fram till att alla individer är olika och 

kan motiveras olika mycket av olika faktorer.  

 

Motivationsfaktorer är enligt Herzbergs tvåfaktorteori (1959) bekräftelse, prestation, 

karriärutveckling, eget ansvar, arbetet i sig och personlig utveckling. I denna uppsats har vi 

identifierat och sammanfattat tre huvudteman som är utveckling vilket innehåller både karriär- 

och personlig utveckling, prestation/utmaning och erkännande. Eget ansvar och arbetet i sig har 

blivit sammankopplade under temat prestation på grund av deras nära relation till temat och för 

att de är förklarande delar till hur och varför man presterar i det undersökta företaget. 

 

Utvecklingsmöjligheterna ger individen möjlighet till utveckling och är enligt resultaten en viktig 

motivationsfaktor som skapar arbetstrivsel vilket stämmer överens med Herzbergs teori. 

Möjligheten till utveckling i arbetet ger individen motivation och ett syfte, som inte bara handlar 

om att utföra arbetsuppgifterna. Detta gör att utvecklingsmöjligheterna skapar motivation genom 

att ge en djupare mening för arbetstagaren. Respondenterna var även tydliga med att 

utvecklingsmöjligheterna var de främsta orsaken till varför de valde att stanna kvar på jobbet idag 

och kan ses som en av de viktigaste motivationsfaktorerna på lång sikt. Resultatet i prestation och 

erkännande stämde också överens med Herzbergs teori om att de är motivationsfaktorer. Utifrån 

en utvecklingsmöjlighet uppkommer en utmaning som därefter leder till prestation. Enligt 

respondenterna motiverade utvecklingsmöjligheterna och utmaningen till prestation inför 

genomförandet av arbetsuppgifterna och fungerade som en form av stimulans. Erkännande i form 

av bekräftelse och feedback handlar om att känna sig uppskattad och är motivationsfaktorer för 

respondenterna. Det förklarades som en nödvändig del för att trivas och motiveras.  

 

Resultaten i relation till uppsatsens syfte ger svar på vår frågeställning om hur medarbetare 

upplever betydelsen av motivation. Motivation ses som en viktig beståndsdel för att kunna utföra 

arbetsuppgifter och för att skapa samt öka arbetstrivsel. Svaret på frågeställningen ges utifrån 
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Herzbergs teoretiska vinkel om hygienfaktorer och motivationsfaktorer som därför har ramat in 

vår uppsats.  

 

7.1 Metoddiskussion  

 

Syftet med vår undersökning var att undersöka medarbetares upplevda motivation och dess 

betydelse för arbetstrivsel. Därför anses en kvalitativ undersökningsmetod vara lämplig, då vi 

ville undersöka individers egna upplevelser (Bryman & Bell, 2005). Vi valde Herzbergs 

tvåfaktorteori som är en klassisk motivationsteori vilket är väl etablerad sen 1959 men som har 

fått en del kritik mot sig under åren. 

 

Deltagarna i vår undersökning representerade olika åldrar och kön. Respondenterna deltog 

frivilligt och hade minst en kandidatexamen i företagsekonomi. Vissa respondenter hade även en 

högre universitetsutbildning som en ettårig master eller en ekonomi master utbildning. En 

reflektion av urvalsprocessen är att validitet och generaliserbarhet i undersökningen kunde ökat 

ifall flera individer hade intervjuats (Bryman & Bell, 2005).  På grund av uppsatsens storlek har 

intervjufrågorna varit begränsade och även blivit påverkade av teorin i förväg. Vi valde att 

använda oss av öppna frågor för att inte påverka intervjudeltagarnas svar. Därefter styrdes 

intervjuerna mot specifika frågor som var utformade utifrån vår valda teori. Materialet 

transkriberades i efterhand och analyserades samt kodades med hjälp av teorin. Våra egna 

förförståelse inom ämnet motivation kan därför ha påverkat tolkningen av resultatet.  

 

Om vi hade använt oss av andra respondenter eller en annan teori hade resultaten möjligtvis sett 

annorlunda ut. Hade vi valt att undersöka ett annat yrke som inte behövde en högre 

utbildningsnivå skulle resultaten troligtvis sett drastiskt annorlunda ut, även om vi hade haft 

samma frågeställning och teori. Avslutningsvis visar resultaten att teorin mycket väl kan 

tillämpas i dagens samhälle och användas som verktyg för att undersöka arbetsmotivation i ett 

yrke som kräver universitetsutbildning. 

    

8 Förslag till framtida forskning 

I studien låg fokuset på motivationsfaktorer och vad som motiverar personalen till att stanna kvar 

på företaget. Förslag på framtida forskning skulle istället kunna vara en fördjupning på 

hygienfaktorerna utifrån de enskildas perspektiv och dess påverkan. Det hade även varit 
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intressant att studera hur det öppna landskapet upplevs av resten av de anställda och ifall det är 

något som påverkar deras arbetstrivsel på arbetsplatsen. 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka ifall motivationsfaktorerna skiljer sig åt beroende 

på hur länge revisorerna har arbetat på företaget; alternativt göra en uppföljning på 

respondenterna i denna studie, och se om de efter 3-4 år fortfarande kände likadant angående 

motivationsfaktorerna. 
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10 Bilaga 1 

 

Hej,  

Vi heter Elisabeth och Stephanie och vi är två studenter som nu går vår sista termin på Personal- 

och arbetslivsprogrammet vid Stockholm Universitet. Vi påbörjar nu att skriva en 

kandidatuppsats vid Sociologiska institutionen inom området Sociologi med inriktning mot 

arbetsliv, organisation och personal.  

 

Ämnet vi har valt att fördjupa oss i är vad som motiverar anställda att prestera bra och vad som 

gör att anställda trivs bra på jobbet. Vi strävar efter att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilket innebär att ditt deltagande i studien är frivillig. Det innebär 

också att vi behandlar informationen som framkommer under intervjun på sådant sätt att det inte 

kan kopplas till enskilda individer, vilket innebär att ditt namn, företagets namn och tydliga 

identifikationer kommer att ändras i uppsatsen vilket gör dig helt anonym. Den inspelade 

intervjun kommer efter bearbetning att raderas. Resultaten från studien kommer slutligen att 

publiceras som en uppsats på databasen DIVA.  

 

Intervjun kommer vara cirka 40 minuter och vi skulle bli väldigt glada om du väljer att delta i vår 

studie. Vi bokar gärna in en intervju med dig under vecka v.47 eller v.48. Återkom/maila gärna 

oss med vilken dag och tid som passar dig. Om inte de två veckorna passar dig, återkom gärna 

med ett eget förslag så kan vi anpassa oss. Du får själv välja vart intervjun ska äga rum men 

förslagsvis på ditt kontor/arbetsplats. Som tack bjuder vi även på fika. 

 

Har du några frågor får du mer än gärna höra av dig till oss: 

Mail: XXX@hotmail.com  Mail: XXX@hotmail.com 

Namn: Elisabeth Ekström tfn: xxx     Namn: Stephanie Melas tfn: xxx 

Vår handledare är: Arni Sverrisson Mail: arni.sverrisson@sociology.su.se 

 

Vänliga hälsningar,  

Elisabeth och Stephanie 

 

 



 34 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor:  

● Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

● Jobbar du mest individuellt eller i team?  

● Tycker du att det är viktigt att ha starka relationer till sina kollegor?  

● Gör ni något för att stärka sammanhållningen?  

● Vad har du för tidigare utbildning?  

● Hur länge har du jobbat på företaget?  

● Hur ser dina arbetstider ut?  

● Varför valde du att ta en anställning just i detta företag?  

● Har du tänkt stanna kvar länge på detta företag?  

● Vad är det som har gjort att du stannat kvar?  

 Motivation:  

● När presterar du som bäst?  

● Hur vet du att du presterat bra?  

● Framhävs goda prestationer inom företaget?  

● I dina tidigare jobb, vad har motiverat dig mer/mindre då?  

● Vad innebär motivation för dig på en arbetsplats?  

● Känner du dig motiverad i ditt arbete idag? Varför/varför inte?  

● Vad är avgörande för att du ska känna dig motiverad?  

● När känner du dig mest/minst motiverad i arbetet?  

● Känner du att du blir rättvist belönad för ditt arbete (ersättningsmässigt)?  

● Vilka förmåner finns för anställda på din arbetsplats?  

Arbetsmiljö och kompetensutveckling:  

● Upplever du att du har inflytande i din arbetsplats?  

● Vilka egenskaper tycker du är viktigt för en god arbetsmiljö?  

● Vilken kompetens krävs i ditt yrke?  

● Vad är kompetensutveckling för dig?  

● Upplever du att det finns möjlighet till kompetensutveckling i ditt arbete?  

Avslutning  

● Är det något du vill lyfta fram som vi inte har pratat om? Har du några frågor? 

 



 35 

 

 

 

 

Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Tel: 08 – 16 20 00 

www.sbs.su.se 


