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Förord 

Till en början vill vi ägna ett stort tack till vår handledare Árni Sverrisson som givit goda råd 

och stöd under uppsatsskrivandet. Vi vill även passa på att tacka HR Business Partner på 

Företag X som tagit emot oss med öppna armar och funnits till hands när vi behövt hjälp. Sist 

men inte minst vill vi rikta stor uppmärksamhet till våra respondenter för deras deltagande, 

engagemang samt utförliga svar under intervjutillfällena. Utan er hade det inte varit möjligt 

att genomföra denna studie. Tack! 

 

______________________________  ______________________________ 

Fanny Uvemo   Emmy Vartiainen  

 

Stockholm, 26 maj 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Motiverade medarbetare är nyckeln till framgång. Trots att motivation är ett komplext 

fenomen är det både omtalat och omdiskuterat inom organisatorisk forskning. Syftet med 

denna studie är att undersöka huruvida Herzbergs tvåfaktorteori samt Ryan och Decis 

självbestämmandeteori kan appliceras som förklaringsmodeller för motivationen hos 

servicetekniker på Företag X. Tvåfaktorteorin gör en åtskillnad mellan yttre hygienfaktorer 

och inre motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna är grundläggande för medarbetarens trivsel på 

arbetsplatsen samtidigt som motivationsfaktorerna associeras till medarbetarens motivation 

och arbetstillfredsställelse. Likaså avser självbestämmandeteorin att det finns en diskrepans 

mellan inre och yttre motivation, men detta anses vara förknippat med arbetets grad av 

autonomi samt tillfredsställelsen av basbehoven autonomi, kompetens och samhörighet. 

Därtill framhåller teorin att inre motiverat beteende är prototypiskt autonomt, medan yttre 

motivation kan internaliseras och således vara kontrollerad eller autonom.  

För att besvara frågeställningarna genomfördes digitala intervjuer med sju servicetekniker på 

Företag X. I förhållande till tvåfaktorteorin visar resultatet att hygienfaktorerna är avgörande 

för minskad vantrivsel, men även betydande för ökad trivsel samt motivation. Dock 

framkommer att motivationsfaktorerna arbetet i sig, personlig utveckling och bekräftelse är de 

som övergripande bidrar till serviceteknikernas motivation i arbetet. Resultatet visar vidare i 

relation till självbestämmandeteorin att arbetsuppgifter som upplevs som intressanta och 

roliga innefattar en hög grad av autonomi samtidigt som betungande arbetsuppgifter 

genomförs enligt regler satta av arbetsgivaren. Företag X fokuserar på belöningar i syfte att 

motivera servicetekniker i arbetet, men detta ger sammantaget inte önskad effekt.    

Med beaktning av resultatet och den kritik som lyfts fram i studien, kan man diskutera 

relevansen av tvåfaktorteorin och självbestämmandeteorin som förklaringsmodeller för 

motivationen för serviceteknikerna på Företag X.  

Nyckelord 

Tvåfaktorteorin, självbestämmandeteorin, motivation, hygienfaktorer, motivationsfaktorer, 

internalisering, autonomi, basbehov 
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Inledning  

I inledande avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning till studien samt Företag X där studien 

genomförts. Vidare presenteras studiens syfte, frågeställningar samt avgränsningar.  

Bakgrund och problemställning  

Motiverade medarbetare är nyckeln till framgång. En väl fungerande arbetskraft är avgörande 

för att organisationer ska förbli konkurrenskraftiga i förhållande till effektivitet och lönsamhet 

(Jungert, Van den Broeck, Schreurs & Österman, 2018, s. 4). Lawler (1994) menar därför att 

det är av betydelse att förstå på vilket sätt individuella prestationer bör uppmärksammas 

(Lawler, 1994 s. 7). Historiskt sett har det funnits två huvudsakliga metoder för att lösa 

motivationens gåta. Den traditionella synen i början av 1900-talet var att motivation skapas 

genom centrerad auktoritet, kontroll, regelverk och en tydlig uppdelning mellan arbetare och 

tjänstemän. Individer antogs huvudsakligen arbeta i syfte att tjäna pengar och således drevs av 

rädslan att förlora jobbet (Rels & Peña, 2001, s. 666). Till följd av teknologins utveckling och 

det faktum att arbetskraften blev dyrare utifrån upplärnings- och utbildningskostnader, 

ställdes nya efterfrågningar och krav på ledarskapet. År 1938 lanserade Chester Bernard 

boken The Functions of the Executive där han argumenterade för att organisationer var 

kooperativa system och således gynnas av att låta auktoriteten komma underifrån, från 

medarbetarna genom att visa förståelse och acceptans (ibid, s. 667). Detta blev starten på en 

ny era inom organisatorisk forskning.  

 

De senaste årtiondena har ett återkommande tema och fokus inom organisatorisk forskning 

varit att utforska vilka faktorer som påverkar anställdas lärandeprocesser, prestation och 

arbetstillfredsställelse (Sheldon, Turban, Brown, Barrick och Judge, 2003, s. 357). Två teorier 

som tillämpats inom forskningen är Herzbergs tvåfaktorteori samt Ryan och Decis 

självbestämmandeteori. Båda teorierna skiljer på inre och yttre motivationsfaktorer, baserat på 

vilka motiv som ger upphov till individens beteende (Herzberg 1968 s. 90; Deci & Ryan, 

1985, s. 110). Flera studier visar att medarbetarnas inre motivation är central för 

medarbetarnas prestation i arbetet och organisationens resultat. Paulsen (2014) menar därtill 
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att konsekvensen av att individer har en negativ inställning till sitt arbete inte sällan resulterar 

i negligering av organisationens uppsatta regler och arbetskrav. Han introducerade fenomenet 

empty labour, vilket hänvisar till individens motvilja att utföra sina arbetsuppgifter under 

betald arbetstid. Paulsen påvisar att individer uppskattningsvis istället spenderar 1,5–3 timmar 

på aktiviteter som inte är relaterade till arbetet i sig (Paulsen, 2014, s. 5). Vidare betonar 

psykologen och ledarskapsexperten Leif E. Andersson i Svenska Dagbladet (Fleur, 2013) att 

belöningar tenderar att delvis eliminera medarbetarnas inre motivation och att företag således 

bör undvika bonus, gåvor och sociala aktiviteter som enbart incitament. Yttre motivation är 

därtill inte fördelaktigt utifrån ett långsiktigt perspektiv baserat på att det lätt genererar 

inflation, individen vill alltid ha mer. Tillsynes verkar svenska företag göra tvärtom. Tomas 

Jungert (2013), docent i psykologi vid Linköpings universitet, framhåller att ”alltför många 

väljer att gå den enkla vägen” (ibid, 2013), med vilket han avser att företag just delar ut 

belöningar för att öka medarbetarnas motivation att prestera.  

 

Utifrån att motivation är en avgörande faktor för organisationers existens och utveckling, 

väcktes idén av att undersöka vad som motiverar servicetekniker respektive vilka incitament 

Företag X implementerar i syfte att öka prestation. Vidare är detta inte sällan en aspekt som 

tenderar att falla under HR-avdelningens ansvar, och kommer således vara betydande för oss i 

vår kommande yrkesutövning i syfte att skapa förutsättningar för motiverade medarbetare.  

Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att utifrån sju servicetekniker undersöka hur deras prestation påverkas 

av inre och yttre motivationsfaktorer på Företag X. Vidare kommer det undersökas huruvida 

Herzbergs tvåfaktorteori samt Ryan och Decis självbestämmandeteori kan appliceras som 

förklaringsmodeller för motivationen att prestera i arbetet hos de anställda på Företaget X. 

  

Följande frågeställningar har varit vägledande för studien:  

1. Vad motiverar servicetekniker på Företag X att prestera i arbetet? 

2. Hur avgörande är autonomi för att servicetekniker på Företag X ska vilja prestera i 

förhållande till olika arbetsuppgifter?  

3. Hur väl fungerande är Företag X incitament för att motivera servicetekniker?  
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Företag X 

Studien är genomförd på ett globalt teknikföretag som är verksamt i hela världen inom flera 

områden, både automation, elektrifiering och digitalisering. Av sekretesskäl väljer vi att inte 

publicera företagsnamnet, med hänsyn till företagets intressen och publicitet. Därav kommer 

företaget att benämnas med beteckningen X genomgående under hela uppsatsen. I Sverige är 

verksamheten indelad i två divisioner vilka i sin tur är uppdelade i två olika affärsområden. 

Vidare är verksamheten uppbyggd på ett geografiskt plan enligt regionerna norr, öst, mitt, 

väst och syd. Varje regionenhet innefattar servicetekniker, projektledare och säljare.   

 

Serviceteknikernas huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att utföra felavhjälpande service, 

förebygga underhåll, programmering, teknisk behandling, driftsättning och avprovning av 

projekt enligt verksamhetsbeskrivningar. Vidare ansvarar de även för att komma med 

förbättringsförslag i kundens anläggning, vilket innebär att sälja fler produkter och tjänster. 

Serviceteknikernas prestationer mäts på nyckeltal som kundnöjdhet, merförsäljning, 

debiterbarhet (faktureringstid till kund), daglig tidrapportering och skickade servicerapporter.  

Avgränsning  

Vi har avgränsat vår studie till ett av företagets affärsområden som fokuserar på att 

leverera säkra och energieffektiva systemlösningar och tjänster för fastigheter. Detta 

innefattar bland annat styrning- och reglerprodukter för värme, kyla och ventilation. Inom 

denna division arbetar merparten av de anställda som servicetekniker. Vidare avgränsas 

studien till intervjuer med sju manliga servicetekniker stationerade på olika orter runt om i 

Sverige.  

Teoretiskt ramverk  

I följande avsnitt presenteras en kort begreppsdefinition av motivation, vilken vidare 

tillämpas i efterföljande teorier, Herzbergs tvåfaktorteori samt Deci och Ryans 

självbestämmandeteori. 
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Begreppsdefinition: motivation  

“Faktorer som hos en individ väcker, styr och upprätthåller ett viss beteende i relation till ett 

givet mål” (Nationalencyklopedin, u.å.). Detta är den generella definitionen av motivation. 

Hedegaard Hein (2012) poängterar dock att när motivation tillämpas i forskning är det viktigt 

att reflektera över de antaganden som begreppet baserar sig på (Hedegaard Hein, 2012, s. 13). 

Herzberg (1968) samt Deci och Ryan (1985) har något olika syn på fenomenet.  

Herzbergs tvåfaktorteori  

Under 1960-talet undersökte psykologen Frederick Herzberg vad i arbetet som skapar 

tillfredsställelse respektive icke-tillfredsställelse hos anställda och utförde en pilotstudie på 

olika industriföretag. Analysresultatet baserade sig på cirka 200 intervjuer genomförda med 

ingenjörer och revisorer. Han upptäckte att det förelåg en diskrepans mellan vad som gjorde 

medarbetare nöjda respektive missnöjda samt motiverade i arbetet. De faktorer som gjorde 

anställda missnöjda associerades till den fysiska omgivningen på arbetsplatsen och det som 

gjorde människor nöjda och motiverade relaterades till själva arbetsinnehållet (Herzberg, 

1968, 89f; Hedegaard Hein, 2012, s. 127). Resultatet blev grunden till vad som kom att kallas 

tvåfaktorteorin, vilken består av hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Herzberg, Mausner 

& Snyderman, 1993, s. 113). 

Hygienfaktorer och motivationsfaktorer  

De inre motivationsfaktorerna motsvarar själva arbetsinnehållet såsom prestation, ansvar och 

personlig utveckling, medan hygienfaktorerna motsvarar de yttre faktorerna som berör den 

fysiska omgivningen på arbetsplatsen. Dessa utgörs av exempelvis administration och policys, 

relationer samt lön och förmåner (Herzberg, 1968, s. 91f). Den bakomliggande orsaken till att 

man gör en åtskillnad mellan dessa faktorer är för att de ger upphov till två olika behov hos 

medarbetaren. De inre motivationsfaktorerna associeras till individens behov av att prestera 

och ständiga vilja att utvecklas och syftar därmed primärt till att skapa arbetstillfredsställelse 

och motivation hos medarbetarna. Herzberg poängterar att avsaknaden av motivationsfaktorer 

inte nödvändigtvis skapar icke-arbetstillfredsställelse, men om företag förser medarbetare 

med en bra nivå av motivationsfaktorer genererar detta en positiv attityd och vilja att prestera 

bättre i sina arbetsuppgifter (ibid, s. 92f). De yttre hygienfaktorerna syftar istället till att 

förebygga vantrivsel och eventuella missnöjen. När erhållandet av hygienfaktorer hamnar på 
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en nivå som ligger under medarbetarens acceptans, kommer det att utlösa missnöje med 

arbetet. Utan hygienfaktorer kan arbetskontexten bli skadlig och följaktligen resultera i fysisk 

och psykisk ohälsa. Däremot medför optimala arbetsförhållanden till att medarbetarna inte är 

missnöjda, men heller inte nöjda (Hedegaard Hein, 2012, s. 138f). Detta innebär att 

hygienfaktorerna kan uppfylla medarbetarnas behov till en viss gräns och således enbart bidra 

till att förebygga och motverka känslan av missnöje och dålig arbetsprestation (Herzberg, 

Mausner, & Snyderman, 1993, s. 113f).  

 

Trots att dessa faktorer är förknippade med olika behov hos individen och är oberoende av 

varandra, hänger de samman utifrån att de kompletterar varandra. Om företag inte skapar 

förutsättningar för motivationsfaktorerna, blir hygienfaktorerna desto viktigare och tvärtom. 

Om en medarbetare upplever arbetsuppgifterna för rutinartade bör större insatser ske av 

hygienfaktorerna. Om en medarbetare istället anser arbetsuppgifterna utmanade och 

tillfredsställande kommer denne i större utsträckning acceptera en sämre chef eller lägre lön 

(ibid, s. 115). Att hygienfaktorerna gör arbetet mer uthärdligt innebär dock inte att de 

påverkar medarbetarnas vilja att prestera bättre i arbetet (Herzberg, 1968, s. 91; Boe, 1970, s. 

100). 

 

Sammanfattnings påstår därför Herzberg (1968) att företag måste både försöka eliminera det 

som skapar missnöje men också aktivt arbeta för att öka motivationsfaktorerna. Förslagsvis 

presenterar han i sin teori att företag bör implementera incitament gällande arbetsinnehållet, 

såsom minskad kontroll, skapande av nya och utmanande uppgifter samt ge dem möjlighet att 

bli experter inom ett visst område (Herzberg, 1968, s. 93). 

 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Arbetsförhållanden Arbetet i sig 

Relationer Personlig utveckling 

Övervakning/tillsyn (ledarskap) Bekräftelse 

Lön Prestation 

Organisationen administration och policys  Ansvar 

Status Befordran  

Trygghet   

Privatlivet   

Tabell. Visar de olika komponenterna som ingår i hygienfaktorerna respektive motivationsfaktorerna (Herzberg, 1968, s. 90) 
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Ryan och Decis självbestämmandeteori 

Självbestämmandeteorin utvecklades under 1980-talet av Edward Deci och Richard Ryan i 

kölvattnet av Cognitive Evaluation Theory (CET), en arbetsmotivationsteori som förklarar hur 

yttre motivationsfaktorer påverkar den inre motivationen. CET framhåller att yttre faktorer 

såsom belöningar, deadlines och övervakning underminerar den inre motivationen som är 

avhängiga individens prestation. Samtidigt tenderar vissa externa faktorer, som att 

tillhandahålla valmöjligheter i förhållande till arbetsuppgifter, att öka den inre motivationen. 

Deci och Ryan riktade kritik mot CET utifrån denna relativt förenklade dikotomi och skapade 

därför en differentiering av yttre motivation utifrån grad av autonomi, vilket följaktligen 

resulterade i självbestämmandeteorin (Gagné & Deci, 2005, s. 331f).  

Autonom och kontrollerad motivation  

Självbestämmandeteorin innefattar ett kontinuum vilket sträcker sig från amotivation till inre 

motivation, utifrån grad av autonomi respektive kontroll (Ryan & Deci, 2000a, s. 61). Ryan 

och Deci (2000a) framhåller att inre motiverat beteende är prototypiskt autonomt samtidigt 

som den yttre motivationen varierar avsevärt i dess relativa autonomi och kan således 

antingen återspegla extern kontroll eller verkligt självbestämmande (ibid, s. 54). Autonomi 

handlar om att individer agerar med en känsla av vilja och således deltar i en aktivitet utifrån 

att den är rolig och givande. Kontroll är istället relaterat till en känsla av påtryck där individer 

deltar i en aktivitet utifrån att de måste. I syfte att utröna i vilken utsträckning yttre faktorer 

har internaliserats finns fyra olika processer – extern-, introjekterad-, identifierad- och 

integrerad reglering (Gagné & Deci, 2005, s. 334f).  

 

Extern reglering – Individen upplever en extern reglering som kontrollerande och främmande. 

Detta medför att individen måste erhålla en belöning vid utförd aktivitet för att bli motiverad 

(Ryan & Deci, 2000a, s. 61).     

  

Introjekterad reglering – Individen har antagit en extern reglering men inte accepterat den 

som sin egen. Det är fortfarande regleringen som kontrollerar individen. I syfte att höja 

självkänslan har individen ett behov av att bli uppmärksammad av omgivningen och utför 

aktiviteten för att känna sig värdig eller undvika skuld och ångest (Ryan & Deci, 2000a, s. 62; 

Gagné & Deci, 2005, s. 334).  
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Identifierad reglering – Individen har delvis internaliserat en extern reglering som sin egen 

utifrån att den återspeglar en aspekt av dennes identitet. Även om aktiviteten inte är intressant 

kan vissa uppgifter uppskattas och således frambringa en känsla av autonomi hos individen 

(Ryan & Deci, 2000a, s. 62; Gagné & Deci, 2005, s. 335).   

 

Integrerad reglering – Individen har assimilerat en extern reglering till jaget utifrån att den 

överensstämmer med dennes mål, värderingar, intressen och behov. Individen har en känsla 

av att beteendet är en integrerad del av vem hen är. Detta är den mest autonoma formen av 

yttre motivation men skiljer sig från inre motivation utifrån att den inte kännetecknas av att 

personen är intresserad av aktiviteten utan snarare av att aktiviteten är instrumentellt viktig för 

personliga mål (Ryan & Deci, 2000a, s. 62; Gagné & Deci, 2005, s. 335).   

 

 

Figur. Självbestämmandeteorins kontinuum som visar amotivation där individen helt saknar autonomi, fyra typer av yttre 
motivation som varierar i grad av autonomi samt inre motivation som innefattar full grad av autonomi (Gagné & Deci, 2005, 
s. 336). 
 

Basbehoven för motivation  

För att förstå individens motivation fokuserar självbestämmandeteorin på tillfredsställelsen av 

de psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet (Ryan & Deci, 2000a, s. 57; 

Deci & Ryan, 2000b, s. 227), vilka både har en inverkan på individens inre motivation och 

internalisering av yttre påtryckningar (Ryan & Deci, 2017, s. 11). Sociala sammanhang som 
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tillgodoser dessa behov och således gynnar tillfredsställelse, underlättar både inre motiverat 

beteende och integration av yttre motivation. Följaktligen bidrar detta till naturliga 

utvecklingsprocesser och välbefinnande samtidigt som begränsningar av de grundläggande 

behoven sedermera är förknippade med sämre motivation, prestation och välbefinnande (Ryan 

& Deci, 2000a, s. 56, 64; Deci & Ryan, 2000b, s. 227).  

  

Autonomi har tidigare diskuterats. Kännetecknande för autonomi är att individen agerar 

utifrån en känsla av initiativtagande och självbestämmande (Deci & Ryan, 2000b, s. 234; 

Ryan & Deci, 2017, s. 53f). Enligt självbestämmandeteorin avser kompetens individens behov 

av att känna kontroll och behärskning vilket är grundläggande för individens motivation och 

betydande för att denne ska kunna arbeta effektivt och uppnå önskade resultat (Deci & Ryan, 

2000b, s. 235). Vidare främjas individens kompetens av positiv feedback (Ryan & Deci, 2017 

s. 155). Samhörighet relaterar till en känsla av att vara integrerad i sociala organisationer. 

Genom att vara medlem i en social grupp som genomsyras av ömsesidig respekt och 

förtroende, upplever individen både samhörighet och tillhörighet (Deci & Ryan, 2000b, s. 

235). Vidare menar Deci och Ryan (2000b) att när individen upplever rimlig 

behovstillfredsställelse kommer denne inte nödvändigtvis uppträda specifikt för att tillgodose 

behoven, utan snarare utföra aktiviteter som denne tycker är roliga eller intressanta (Deci & 

Ryan, 2000b, s. 230). 

Teorikritik 

Herzbergz tvåfaktorteori är både omtalad och citerad, men har därtill blivit kritiserad utifrån 

dess förenklade form och har ibland också blivit missförstådd. Hedegaard Hein (2008) 

ifrågasätter att teorin gör en tydlig åtskillnad mellan arbetstillfredsställelse respektive 

motivation, alltså att hygienfaktorer och motivationsfaktorer tillhör varsin skala som inte är 

beroende av varandra (Hedegaard Hein, 2008, s. 144). Vidare lyfter Abrahamsson och 

Andersen (2005) fram problematiken att teorin utgår från att alla individer är lika, trots att 

motivation i hög grad är en personlig sak. Utifrån det faktum att teorin baserar sig på en 

undersökning gjord på ingenjörer och revisorer anser de att teorin är svår att tillämpa på alla 

typer av organisationer och medarbetare (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 152f). 

Ytterligare en kritik som riktas mot tvåfaktorteorin är att den kan framstå som universell. 

Wolvén (2000) menar att teorin inte tar hänsyn till de variationer som råder mellan länder, 

konjunkturer eller individer. Lön kan antas vara en central motivationsfaktor vid 
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lågkonjunktur, samtidigt som andra faktorer kan vara mer betydande för motivationen vid 

högkonjunktur. Därtill lyfter han fram skillnader mellan organisationskulturer, vilket medför 

att ledare inte bör utgå från tidigare erfarenheter utan istället fråga sig vilka faktorer som är 

viktiga inom den specifika organisationen (Wolvén, 2000, s. 174).  

 

Pyszczynski, Greenberg och Soloman (2000) kritiserar självbestämmandeteorin för dess 

negligerande av ytterligare behov som anses betydande för individens motivation såsom 

säkerhet, trygghet och självkänsla (Pyszczynski, Greenberg & Soloman, 2000, s. 303f). 

Vallerand och Pelletier (2008) riktar vidare kritik mot teorin utifrån dess utgångspunkt att 

arbetsmiljön har en direkt inverkan på individens motivation. De menar att därtill att en 

enskild aktör, exempelvis en chef, kan påverka huruvida basbehoven uppfylls hos en 

medarbetare (Vallerand & Pelletier, 2008, s. 257f).  

 

Trots denna kritik ansågs dessa teorier relevanta att tillämpa i denna studie. De utgår båda 

från att motivation är en betydande aspekt på arbetsplatsen, men likväl beaktar de fenomenet 

utifrån olika perspektiv. Herzbergs teori valdes främst utifrån att den är en bra utgångspunkt i 

syfte att undersöka hur de olika faktorerna fungerar i förhållande till arbetstillfredsställelse 

och motivation. Avseende dess relativt förenklade form ansågs därför 

självbestämmandeteorin vara ett bra komplement då arbetsplatser idag är betydligt mer 

komplexa än för femtio år sedan. Denna teori bidrar även till att förstå hur yttre faktorer kan 

internaliseras och omvandlas till inre motivation. Med dessa teorier som ramverk kan vi även 

utröna hur Företag X incitament eventuellt gynnar eller begränsar serviceteknikernas vilja att 

prestera.  

Tidigare forskning  

I följande avsnitt introduceras tidigare forskning om arbetsmotivation i de nordiska länderna. 

Därefter presenteras studier som är baserade på tvåfaktorteorin och självbestämmandeteorin 

i en organisatorisk kontext.  
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I denna studie används tidigare forskning som tolkningsram för att få en fördjupad förståelse 

för forskningsfrågornas substans. Motivation är onekligen ett komplext fenomen men de 

flesta forskare är eniga om att skapandet av inre motivation är viktigare än yttre motivation 

för att anställda ska känna sig motiverade i arbetet. I tidigare forskning finner vi dock en 

avsaknad utifrån aspekten att tvåfaktorteorin och självbestämmandeteorin i mindre 

utsträckning tillämpats i svenska organisationer. Vi anser att det finns en brist i förhållande till 

den kritik som riktats mot Herzbergs teori, att motivationen möjligt skiljer sig mellan kulturer 

och länder. Vidare fokuserar inte tidigare forskning på betydelsen av kompetens och 

samhörighet, vilket enligt självbestämmandeteorin är två grundläggande behov för att uppnå 

motivation. Däremot har forskning som undersöker arbetsmotivation generellt gjorts. Utifrån 

denna aspekt redovisas först två studier som kartlägger hur arbetsmotivation ser ut i Sverige 

och de nordiska länderna. Vidare presenteras forskning där tvåfaktorteorin och 

självbestämmandeteorin har applicerats i förhållande till en organisatorisk kontext.     

Arbetsmotivation i de nordiska länderna 

Eskildsen, Kristensen och Westlund (2004) studerade skillnader i arbetstillfredsställelse och 

inre motivation mellan anställda i de olika nordiska länderna. De ville undersöka hur 

individens egenskaper, som kön, ålder, medborgarskap, påverkar deras motivation i arbetet. 

Därtill betydelsen av organisatoriska faktorer som yrkestitel, utbildningsnivå och 

organisationens storlek. Baserat på ett slumpmässigt urval av 9623 anställda i samtliga länder 

visar resultatet att danskar tenderar att vara mer tillfredsställda i arbetet än i resterande länder. 

Vidare fann forskarna att anställda med högre utbildningsnivå var mindre tillfredsställda, att 

chefer var mer tillfredsställda i förhållande till anställda med annan befattning. Ytterligare en 

upptäckt var att arbetstillfredsställelsen minskade i takt med organisationens expansion. I 

förhållande till kön påvisade resultatet att det inte förelåg en diskrepans i 

arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor. Studien visar dessutom att 

arbetstillfredsställelse och inre motivation ökar i takt med ålder samt utbildningsnivå hos de 

anställda i de nordiska länderna.   

 

Kjellström, Avby, Areskoug-Josefsson och Gäre (2017) undersökte huruvida 

arbetsmotivationen bland yrkesverksamma inom vården i Sverige påverkas av en nationell 

reform som inkluderar ekonomiska incitament. Utifrån 43 intervjuer med vårdpersonal visar 

resultatet att personalens personliga mål måste gå i linje med organisationers mål och 
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reformer för att de ska känna sig motiverade. Detta innebär att ekonomiska incitament 

förutsätter tydlig introduktion och implementation för att ge önskvärd effekt. Utifrån denna 

aspekt betonar forskarna betydelsen av ledarskapet och sociala kontakter. Ledaren måste 

kontinuerligt uppmuntra till lagarbete men samtidigt ge de anställda tid för reflektion i syfte 

att utvecklas. Vidare visar resultatet att vårdpersonalen främst motiveras av 

utvecklingsmöjligheter, utmaningar och delaktighet. Tillika uppfattas lön och trygghet enbart 

vara basala kriterier.         

Herzberg i en organisatorisk kontext  

Lundberg, Gudmundson och Andersson (2009) tillämpade tvåfaktorteorin i syfte att 

undersöka huruvida säsongsarbetare i en svensk skidort kunde delas upp i olika arbetsgrupper 

beroende på deras arbetsmotivation. Resultatet visade stöd till teorin utifrån att de som enbart 

kom upp och arbetade säsongsvis var mindre intresserade av lönenivån och istället mer 

intresserade att möta nya människor än de arbetstagare som bodde där året om. Vidare fann 

Smith och Shields (2013) i sin studie att lön inte är den främsta faktorn till att 

socialtjänstarbetare upplever sig motiverade i relation till arbetet. I enlighet med Herzbergs 

teori visade resultatet sedermera att de faktorer som främst skapade arbetstillfredsställelse och 

motivation var kreativitet och variation i arbetet vilket vidare relateras till 

motivationsfaktorerna.  

 

Utifrån det faktum att Herzbergs teori inte i lika stor utsträckning tillämpats i offentlig sektor 

som privat sektor genomförde Zhang, Yao och Cheong (2011) en studie om motivation hos 

statligt anställda i den amerikanska delstaten Georgia. Med tvåfaktorteorin som utgångspunkt 

undersökte de vad som bidrog till icke tillfredsställelse och tillfredsställelse i arbetet. 

Resultatet påvisade liknande skillnader som teorin då prestation och personlig utveckling var 

betydande för motivationen medan lön och stationeringsortens storlek snarare bidrog till 

missnöje. Sanjeev och Surya (2016) genomförde även de en studie som visade stöd till vissa 

av Herzbergs slutsatser. Efter att ha samlat in empiriskt material från individer som jobbade 

med läkemedelsförsäljning och marknadsföring i Indien visade resultatet exempelvis att ett 

övervägande antal attribut eller jobbmotiv kunde delas in i hygienfaktorer respektive 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna visade sig inte påverka individernas 

arbetstillfredsställelse men de flesta ansågs bli motiverade av samtliga motivationsfaktorer 

som exempelvis eget ansvar, avancemang och bekräftelse.  
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Trots att mycket forskning stödjer Herzbergs teori finns det tillfällen där hans slutsatser inte 

alltid håller. Zhang, Yao, och Cheong (2011) visar vidare i sin studie att vissa hygienfaktorer 

och motivationsfaktorer påverkar båda behoven och således överlappar varandra. Egna fattade 

beslut påverkade inte bara motivation utan var också avgörande för känslan av frustration, 

likväl som goda relationer var viktiga för att undvika frustration men även en bidragande 

faktor till motivation. Rahman, Fatema och Ali (2019) studerade arbetstillfredsställelse och 

motivation för arbetare inom banksektorn i Bangladesh. Även de fann att hygienfaktorerna 

arbetstrygghet och arbetsrelationer påverkade deras intresse att prestera bättre i arbetet. I syfte 

att undersöka vilka faktorer i arbetet som skapade nöjda och missnöjda försäljare inom 

detaljhandeln, genomförde Prasad Kotni och Karumuri (2018) en enkätstudie i Indien baserad 

på tvåfaktorteorin. Resultatet visade att ett flertal säljare vid sidan av motivationsfaktorerna, 

även blev motiverade av hygienfaktorer såsom social trygghet och arbetsförhållanden.  

Självbestämmandeteorin i en organisatorisk 

kontext 

Sedan självbestämmandeteorin introducerades har flertalet studier tillämpat teorin som 

strategi för arbetsmotivation genom att applicera aspekter av teorin i organisationer. Blais och 

Briére (2002) fann att när chefer var mer autonomistödjande rapporterade deras 

arbetsgruppsmedlemmar ett högre förtroende för företaget och mer total arbetstillfredsställelse 

samt mindre frånvaro och bättre fysiskt och psykiskt välbefinnande. På liknande sätt 

upptäckte Baard, Deci och Ryan (2004) genom empirisk insamlat material från 528 anställda 

inom bank- och finanssektorn ett samband mellan att chefer uppfattas som mer 

autonomistödjande och att anställda upplever en högre grad av behovstillfredsställelse av 

autonomi, kompetens och samhörighet i förhållande till arbetet. Detta innefattar att chefen 

förstår och erkänner medarbetarnas perspektiv när det gäller exempelvis målsättning och 

planering. Utifrån detta förväntas de vidare underlätta tillfredsställelse av basbehoven genom 

att exempelvis eliminera överdrivna arbetsregler samt främja högt engagemang och 

uppmuntra utveckling. Resultatet indikerade därtill att behovstillfredsställelsen följaktligen 

hade en tydlig inverkan på de anställdas prestation utifrån att detta visar på förbättrade 

arbetsresultat, större uthållighet och större acceptans för organisatoriska förändringar. 
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Utifrån insikten om att dagens relativt platta organisationer alltmer förlitar sig på lagarbete 

undersökte Jungert, Van den Broeck, Schreurs och Österman (2018) i sin studie huruvida 

teammedlemmar kan öka varandras behovstillfredsställelse och således autonoma motivation, 

samtidigt som kontrollerad motivation minskar. De fann att kollegor är en betydande drivkraft 

för anställdas motivation, vilket både har relevans inom och mellan individer samt på 

teamnivå. Urvalet bestod av 211 anställda som arbetade inom bank- och fastighetssektorn i 

norra Europa. Deltagarna delades in i 29 team, inkluderande 22 försöksgrupper och 7 

kontrollgrupper, vilka utbildades i att stödja varandras grundläggande psykologiska behov för 

autonomi, kompetens och samhörighet. Insatsens fokus var riktat mot perspektivtagande, 

kommunikation och samarbete, vilket syftade till att främja teammedlemmarnas psykologiska 

behov och efterföljande autonom mot kontrollerad motivation. Forskarna utförde sedan en 

bedömning av behovstillfredsställelse samt autonom och kontrollerad motivation före och 

efter interventionen. Resultatet visade att anställda i försöksgrupperna hade en starkare ökning 

av behovstillfredsställelse och autonom motivation i förhållande till de anställda i 

kontrollgrupperna.  

 

Sammantaget har studier gett stöd till teorin, att autonomistödjande arbetsmiljöer och 

ledningsstrategier främjar grundläggande behovstillfredsställelse, inre motivation och 

fullständig internalisering av yttre motivation. Följaktligen påvisas att detta i sin tur leder till 

prestation, arbetsglädje, engagemang och psykiskt välbefinnande. Gagné och Deci (2005) har 

därtill funnit att negativ återkoppling istället lämnar individer amotiverade till följd av 

upplevd kontroll och förminskad erhållen kompetens. Yttre motivation är således relaterad till 

sociala kontextuella faktorer som både kan främja och undergräva den inre motivationen. 

Dessutom påvisar Reeve och Deci (1996) i sin studie att konkreta belöningar, direktiv och 

konkurrens minskar motivationen eftersom anställda upplever att detta kontrollerar deras 

beteende.   

 

Däremot ifrågasätter Nahmias (2007) i sin studie om fenomenet fri vilja egentligen existerar. 

Han påvisar istället att individens beteende är socialt konstruerat utifrån att denne främst drivs 

av sin omgivning. Latham (2007) har därtill kritiserat tillämpningen av 

självbestämmandeteorin i en organisatorisk kontext. Han ifrågasätter huruvida inre motivation 

överhuvudtaget kan existera i förhållande till arbetsplatsen, utifrån att arbetet innefattar givna 

uppgifter förutbestämda av organisationen. Därtill framhåller han betydelsen av lön och 

menar att individen troligtvis inte skulle utföra arbetet om denne inte fick betalt (Latham, 
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2007, s. 144). Utifrån att tidigare forskning både visat stöd och riktat kritik mot 

tvåfaktorteorin och självbestämmandeteorin har detta använts som komplement i denna studie 

för att öka förståelsen för vad som motiverar serviceteknikerna på Företag X.  

Metod och data 

I följande avsnitt presenteras och motiveras valet av forskningsansats. Vidare redogörs 

urvalet av respondenter, tillvägagångssättet avseende datainsamling samt analysprocessen. 

Avslutningsvis diskuteras även studiens kvalitetskriterier, metodkritik samt forskarrollen och 

beaktningsvärda forskningsetiska aspekter. 

Undersökningsmetod 

I syfte att utröna vad som motiverar servicetekniker på Företag X valde vi att tillämpa en 

kvalitativ forskningsmetod. Ahrne och Svensson (2015) menar att en kvalitativ metod är 

användbar vid undersökning av exempelvis en händelse eller om man vill studera indirekta 

fenomen som är svåra att uppfatta vid första anblick, såsom känslor, tankar och intentioner. 

Till skillnad från kvantitativ metod, som strävar efter övergripande förklaringar av 

samhällsfenomen, kan man genom kvalitativ metod även fånga nyanser och värderingar i 

relation till specifika kontexter (Ahrne & Svensson, 2015, s. 12). Vidare möjliggör denna 

metod att svara på frågor om vad, hur och varför människor beter sig eller är på ett visst sätt 

(Edmonds & Kennedy, 2017, s. 142). Avseende att få en djupare förståelse för 

respondenternas subjektiva upplevelser och åsikter i förhållande till vad som motiverar dem 

att prestera i arbetet ansåg vi således en kvalitativ metod vara mest tillämpbar. Både i 

förhållande till nyanserade svar, men även utifrån det faktum att metoden tillåter respondenten 

att föra egna resonemang kring ämnet vilket medför att det skapas förutsättningar för nya 

insikter och perspektiv.  

 

Vidare brukar man skilja på deduktiv och induktiv forskningsansats vid valet av 

forskningsstrategi. Vid en deduktiv ansats testar forskaren teorin utifrån att ha framställt 

relevanta frågor som sedan besvaras i empirin. Vid en induktiv ansats genereras istället en 
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teori utifrån att forskaren drar generella slutsatser baserat på det insamlade datamaterialet. Att 

forskaren pendlar mellan teori och data, i syfte att verifiera eller falsifiera teorin, brukar kallas 

för en iterativ strategi (Bryman, 2016, s. 21ff). Detta förhållningssätt tillämpades även i vår 

studie utifrån det faktum att vi under bearbetningen av data regelbundet växlade mellan de 

valda teorierna och den insamlade empirin.  

Urval av respondenter  

Avseende intentionen att studera motivation i arbetet kontaktade vi en person som arbetar som 

HR Business Partner på Företag X via mail. Efter överenskommelse bokade vi ett fysiskt 

möte som ägde rum i företagets lokaler. Genom denna nyckelperson föreföll sedan ett 

snöbolls- eller kedjeurval som genererade kontaktuppgifter till potentiella intervjupersoner 

med befattning servicetekniker (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 41). Sammanlagt 

kontaktades åtta servicetekniker varav sju intervjuer genomfördes. Kontakten inleddes via ett 

mail och följdes upp av telefonsamtal, utifrån flertalet uteblivna svar. Detta gav resultat och 

bortfallet bestod enbart av en servicetekniker som inte återkopplade.  Snöbolls- eller 

kedjeurval är mer vanligt förekommande i kvalitativ forskningsmetod utifrån att detta skapar 

möjlighet till kongruens mellan forskningsfråga och urval (Bryman, 2011, s.  434). För att få 

en ingående förståelse över hur företaget jobbar med motivation och med kompletterande 

frågor om serviceteknikernas roll genomfördes även en intervju med HR Business Partner. 

Insamlingsmetod 

Hallin och Helin (2018) framhåller att intervjuer är en fördelaktig insamlingsmetod i syfte att 

öka förståelsen för hur och varför individer upplever, tänker, resonerar och känner om ett visst 

fenomen (Hallin & Helin, 2018, s. 10). I förhållande till denna aspekt tillämpades intervjuer 

för att besvara frågeställningarna. Vidare skiljer Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) på 

olika intervjutekniker och nämner att forskare har lättare att komma respondenten närmare 

genom semistrukturerade intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 36). Vid en 

semistrukturerad intervju upprättar forskaren en intervjuguide innefattande förhållandevis 

specifika teman och allmänna frågor som denne vill ska beröras och besvaras under 

intervjutillfället. Bryman (2011) framhåller dock att den formulerade intervjuguiden enbart 

fungerar som ett stöd under intervjutillfället, utifrån att forskaren har möjlighet att ändra 

ordning på frågorna, ställa följdfrågor samt följa respondenternas svar. Således är fördelen 
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med denna intervjuteknik att den är mer flexibel. Intervjupersonerna får dessutom utrymme 

att fritt utforma sina svar, vilket öppnar upp för en mer djupgående dialog och diskussion 

(Bryman, 2011, s. 415). 

 

Med beaktning av den rådande situationen avseende Covid-19 valde vi att genomföra digitala 

intervjuer via kanalerna Skype och Teams. Denscombe (2014) menar att intervjuer med 

visuell kontakt kan likställas med fysiska intervjuer där forskaren och respondenterna ses 

ansikte mot ansikte. Vid visuella intervjuer blir inte avståndet problematiskt samt att man 

undviker dilemmat att behöva resa för att genomföra intervjun, vilket således gör det till ett 

billigare alternativ (Denscombe, 2014, s. 197). Utifrån att ett flertal servicetekniker var 

stationerade på olika orter i Sverige ansågs denna metod bäst lämpad att använda i vår studie. 

Med tillåtelse från samtliga respondenter spelades intervjuerna in via plattformen för att 

underlätta transkriberingen av materialet. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är 

användning av ljudfiler fördelaktigt utifrån att forskaren då lättare kan spola fram och tillbaka 

till vissa sekvenser för att kunna tyda eventuella oklarheter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015, s. 51).  

Bearbetning av data 

Öberg (2015) framhåller vikten av att transkribering sker i samband med, eller så fort som 

möjligt efter intervjun (Öberg, 2015, s. 63). I syfte att bevara intrycken från intervjun fördes 

anteckningar under intervjun och en transkribering skrevs ut direkt efter. Utifrån Rennstam 

och Wästerfors (2015) rekommendationer genomfördes en mer detaljerad analys baserad på 

de tre stegen; sortera, reducera och argumentera (Rennstam och Wästerfors, 2015, s. 220). I 

syfte att skapa ordning inleddes analysprocessen med att sortera det insamlade datamaterialet 

i specifika teman relaterade till våra valda teorier och frågeställningar genom kommentarer i 

marginalen (Bryman, 2011, s. 524). Därefter började skrivandet av resultatet, som delades upp 

i fyra huvudrubriker utifrån teoriernas huvudsakliga beståndsdelar. Sedermera skapades 

underteman utifrån vad som motiverade serviceteknikerna på Företag X och hur väl Företag X 

incitament fungerade i praktiken. För att skapa en förståelse för eventuella skillnader och 

likheter mellan empiri och teori presenterades ett urval av empirin med tillhörande citat i 

förhållande till valda teoretiska ramverk (Rennstam och Wästerfors, 2015, s. 228). På detta 

sätt gavs möjlighet att identifiera om vår studie resulterade i en överensstämmelse med 
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tidigare forskning och de valda teorierna eller inte (ibid, s. 231f). Avslutningsvis utformades 

en kort slutsats kring de aspekter som var mest utmärkande och relevanta för diskussionen.  

Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterierna vid en intervjustudie är trovärdighet, överförbarhet, tillförlitlighet samt 

neutralitet, vilka samtliga tagits i beaktning under genomförande av studien. Dessa aspekter 

innefattar att man studerar det man avser att studera, att det studeras på korrekt sätt samt att 

studien genomförs med ett opartiskt ställningstagande (Bryman, 2011, s. 354).  

Trovärdighet och överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning motsvaras intern validitet av begreppet trovärdighet, alltså hur 

trovärdiga de empiriska resultaten är i relation till det man avser att utveckla kunskap om 

(Bryman, 2011, s. 354; Hallin & Helin, 2018, s. 88). I syfte att öka studiens trovärdighet valde 

vi, med godkännande av respondenterna, att spela in intervjun samt föra anteckningar under 

pågående session. Detta skapade förutsättningar att flertalet gånger lyssna på det inspelade 

materialet, både individuellt och gemensamt, vilket möjliggjorde tillgång till nya aspekter för 

att besvara frågeställningen och således till en mer djupgående analys. Den externa validiteten 

benämns överförbarhet och är följaktligen relaterad till möjligheten att dra generella slutsatser 

om det empiriska resultatet i förhållande till andra studier vid andra tidpunkter och miljöer 

(Bryman, 2011, s. 355). För denna studie intervjuades sju servicetekniker på Företag X vilket 

således medför att vi enbart kan uttala oss om just denna grupp vid denna tidpunkt i 

förhållande till frågeställningen. Avseende denna aspekt föreligger dock ingen problematik då 

vår intention inte är att generalisera resultatet till populationen.  

Tillförlitlighet 

Reliabilitet förknippas med tillförlitlighet och handlar om huruvida resultatet från en 

undersökning blir detsamma om undersökningen genomförs på nytt vid ett annat tillfälle eller 

om det påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser (Bryman, 2011, s. 355). Utifrån 

det faktum att vi valde att tillämpa en kvalitativ forskningsansats med tillhörande intervjuer 

där respondenternas utsagor baseras på deras subjektiva upplevelser, skulle vi troligtvis inte få 

samma resultat om studien genomfördes på nytt med andra deltagare.   
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Neutralitet  

Under hela forskningsprocessen har vi strävat efter att förhålla oss neutrala och kontinuerligt 

erinrat oss själva och varandra om att inte låta våra personliga erfarenheter och uppfattningar 

påverka resultatet. Vidare bidrog det faktum att vi genomförde en pilotstudie med en 

utomstående servicetekniker och således hade möjlighet att revidera intervjuguiden. Fokus 

riktades mot öppna frågor som inte på något sätt var ledande i syfte att minimera risken att 

styra och påverka respondentens svar. Tillika infördes förberedda följdfrågor ämnade att 

lyftas fram om intervjun inte förlöpte utan avbrott och störningar.  

Metodkritik 

Utifrån det faktum att respondenterna tilldelades oss genom rekommendationer från Företag 

X medfördes en risk i förhållande till röjande av respondenternas anonymitet. Med beaktning 

att företaget visat intresse för att ta del av den färdigställda uppsatsen, erbjöds respondenterna 

möjligheten att ta del av materialet innan publicering. Detta avseende att bekräfta eller 

eventuellt revidera innehållet om det ansågs innefatta etiskt känslig information. 

Återkopplingen påvisade att ingen av serviceteknikerna som deltog hade några invändningar 

utan samtliga var tillfredsställda med innehållet i studien. 

 

Därtill uppstod vissa svårigheter i förhållande till genomförandet av digitala intervjuer. Detta 

kan framför allt relateras till tekniken, i form av bristande ljud- och videoupptagning. Den 

virtuella kontakten kan även ha haft en negativ inverkan på samtalet utifrån att det är lättare 

att bli distraherad av händelser i omgivningen. Detta blev ytterst påtagligt då en respondent 

valde att genomföra intervjun under arbetstid när denne satt i bilen på väg till kund. 

Ytterligare en svårighet som föreligger relaterat till genomförandet av intervjuer menar Ahrne 

och Svensson (2015) är att de enbart ger en begränsad bild av ett fenomen och således med 

fördel bör kompletteras med andra metoder, såsom observationer (Ahrne & Svensson, 2015, 

s. 53). Rådande omständigheter samt det faktum att respondenterna var stationerade på olika 

orter i landet medförde dock att valt tillvägagångssätt var relativt ofrånkomligt, trots att 

fysiska intervjuer i kombination med observationer hade varit att överväga om vi reviderat 

valet av insamlingsmetod. Ett fysiskt möte skapar både förutsättningar för avsatt tid att prata 

ostört samt en närmare kontakt med respondenten. Vidare framhåller Bryman (2011) 

betydelsen av att skapa ett icke-dömande klimat genom upprättande av en balans mellan 
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replikskifte och inlyssnande (Bryman, 2011, s. 420). Att vi båda deltog under intervjutillfället 

kan ha kommit att påverka maktbalansen och respondentens vilja att våga uttrycka sig. I syfte 

att individen skulle känna sig bekväm i situationen, valde vi därför att genomföra fyra 

intervjuer vardera där den andre satt tyst bredvid och förde anteckningar. 

Forskarrollen och etiska överväganden 

Forskningen har en viktig funktion och position i dagens samhälle vilket medför att det ställs 

höga förväntningar på den. Därtill riktas även fokus på forskare då de har ett stort ansvar 

gentemot de individer som medverkar i forskningen samt de individer som indirekt påverkas 

av forskningsresultaten (Trost, 2014, s. 34). I skriften God forskningssed framställs generella 

rekommendationer för hur man som forskare bör uppträda under intervjuprocessen, vilka har 

sin förankring i samhällets generella etiska normer och värderingar (Vetenskapsrådet, 2017, s. 

8).  Det grundläggande individskyddskravet hänvisar till att individer som deltar i forskning 

inte ska utsättas för skada eller kränkning. Detta kan preciseras i fyra allmänna huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011, s. 131f). Informationskravet handlar övergripande om att respondenterna delges 

relevant information om studiens syfte och upplägg. Vidare innefattar samtyckeskravet att 

respondenten måste godkänna att bli intervjuad. Konfidentialitetskravet innebär att det 

material som samlats in under studiens process inte fritt får spridas eller delas. Således 

handlar det om att tillförsäkra att respondenternas utsagor inte framställs på ett sådant sätt att 

deras identiteter kan komma att röjas. Det sista kravet, nyttjandekravet, inbegriper att det 

insamlade materialet enbart får brukas till det man informerat om att studien ska avhandla och 

får därmed inte under några omständigheter användas till en annan studie (Bryman, 2011, s. 

132ff; Hallin & Helin, 2018, s. 48).  

 

Redan under planeringsfasen funderade vi kring eventuella etiska dilemman och har vidare 

under studieprocessen beaktat och förhållit oss till samtliga riktlinjer. Innan intervjun 

skickade vi ett mejl till samtliga respondenter där vi presenterade oss själva samt informerade 

om studiens syfte, hur genomförandet skulle ske och vilka villkor som gällde för deras 

deltagande (se bilaga 1). I rapporten har vi med avsikt att inte röja respondenternas identiteter, 

tillämpat fiktiva namn samt tillskrivit företaget benämningen “Företag X”.  Vidare har 

insamlat material förvarats oåtkomligt för obehöriga under processens gång och kommer 

slutligen elimineras.  
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Resultat och analys  

I följande avsnitt presenteras betydande aspekter från det empiriska materialet. I förhållande 

till Herzbergs teori riktas fokus mot de hygien- och motivationsfaktorer som var mest 

framträdande under intervjuerna. På liknande sätt avgränsas självbestämmandeteorin främst 

till respondenternas motivation i relation till deras olika grad av autonomi i arbetet samt 

behoven av kompetens och samhörighet.  

Företagets strategier 

Företag X jobbar aktivt med olika strategier för att motivera sina servicetekniker att prestera 

bättre i sitt arbete. Dessa strategier grundar sig delvis på genomförda 

medarbetarundersökningar, där utgångspunkten är att utröna medarbetarnas generella 

upplevelse av att arbeta i organisationen. I syfte att etablera och vidare upprätthålla ett 

engagemang och en vilja hos medarbetarna att prestera, har företaget ställt krav på cheferna 

att varje månad genomföra medarbetarsamtal, i organisationen kallat continuous dialog. 

Intentionen med dessa samtal är att medarbetarna tillsammans med chefen ska få möjlighet att 

diskutera och planera arbetet på lång sikt. Detta i förhållande till målsättning, nyckeltal, 

personlig utveckling och individuella behov för att kunna prestera i arbetet.  

 

Utöver detta har Företag X länge arbetat med en individuell prestationsbaserad bonusmodell. 

Denna syftar huvudsakligen till att motivera servicetekniker att lämna förbättringsförslag till 

kund, vilket innebär merförsäljning av tjänster och produkter. Vid en lyckad affär erhåller 

serviceteknikern vidare en extra peng på månadslönen. Utifrån det faktum att dessa incitament 

främst fokuserar på den individuella prestationen har ledningsgruppen på Företag X nyligen 

utformat och implementerat en så kallad segertrappa, som ett komplement till bonusmodellen. 

Den baseras på ett antal förutbestämda aktiviteter, där varje genomförd aktivitet genererar ett 

antal poäng. Förutsättningen för att erhålla poängen är dock att samtliga servicetekniker i 

teamet genomför aktiviteten. Utifrån den sammanlagda summan tilldelas teamet en pengapott 

som ämnar brukas till en teamaktivitet, exempelvis en resa eller middag. Företagets ambition 

med segertrappan är att återinvestera i sina medarbetare och skapa teamkänsla utifrån en vilja 
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att prestera tillsammans, vilket följaktligen antas resultera i ökad motivation hos 

serviceteknikerna.  

Hygienfaktorer 

Arbetsförhållanden  

Herzberg antar i sin teori att arbetsförhållanden utgör en basal grund för att individer inte ska 

känna vantrivsel men nämner vidare att detta vid sin närvaro inte nödvändigtvis skapar ökad 

trivsel (Hedegaard Hein, 2012, s. 138). Samtliga servicetekniker i denna studie betonar att 

arbetstider och flexibilitet är centrala aspekter för valet att stanna kvar på Företag X. Många 

av dem framhäver specifikt den fantastiska möjligheten att lägga upp arbetsveckan utifrån 

eget önskemål. Detta synes således påvisa att arbetsförhållanden bidrar till minskad 

vantrivsel, men därtill även kan generera i ökad trivsel.   

 
/.../det finns mycket flexibilitet och jag kan utföra jobbet när det passar mig och det 
älskar jag /…/ vill jag vara ledig en dag kan jag vara det bara jag får ihop mina 40 

timmar i veckan, eller egentligen kan jag jobba mer en vecka och mindre en annan 

(Respondent 1) 
 

Relationer  

I enlighet med tvåfaktorteorin kan vi utifrån respondenternas utsagor utröna att kontakten med 

kollegor är en betydande aspekt för minskad vantrivsel (Herzberg, 1968, s. 91). Ungefär 85 

procent av arbetet genomförs individuellt och resterande 15 procent i par eller team. Följande 

sju servicetekniker i studien lyfter fram att det ibland är roligt och givande att arbeta två och 

två ute på ett uppdrag, men att de föredrar att arbeta självständigt. Utifrån att de dock 

framhåller att härliga kollegor underlättar arbetsdagen och skapar god stämning, tenderar 

relationer att på liknande sätt som arbetsförhållanden, vara en betydande faktor för deras 

ökade trivsel på arbetsplatsen. En respondent understryker därtill att kollegor är A och O då 

denne inte hade jobbat kvar på Företag X om sammanhållningen på kontoret inte hade 

funnits.       

 
Det är ju ett stort plus, blir ju att man ringer varandra en del om man kört fast och 

bolla lite om man kan komma på något tillsammans /…/ uppskattar verkligen 
sammanhållningen i vår grupp, finns inga inpissade revir. Trots att flera jobbat 

väldigt länge är de väldigt erbjudande och stöttande (Respondent 4) 
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Tillsyn/övervakning (ledarskap)   

Egenskaper som framhålls av respondenterna i förhållande till ledarskapet är framför allt 

lyhördhet, engagemang samt förmågan att stötta vid behov i det dagliga arbetet. Ytterligare 

aspekter som betonas är tydlighet och konflikthantering, att kunna sätta ner foten när det 

behövs och ta tag i problem när de uppstår. En bra chef ska därtill enligt en respondent ha 

förmågan att blicka framåt och tillsammans med teamet uppnå uppsatta mål och resultat. 

Enligt Herzberg är ledning ytterligare en viktig aspekt för att individer inte ska känna 

vantrivsel (Boe, 1970, s. 100). I studien lyfter flertalet servicetekniker fram bristen på gott 

ledarskap i förhållande till Företag X, utifrån begränsad tillgänglighet. Detta synes resultera i 

missnöje och frustration samt medför att en del servicetekniker istället ringer en kollega när 

de stöter på hinder och komplikationer. Vidare anser fem av respondenterna att continuous 

dialog är ett ypperligt tillfälle att erhålla både förstärkande och förändrande feedback samt 

diskutera framtida utvecklingsmöjligheter. Dock framhåller de att kortare men mer frekventa 

utvecklingssamtal skulle ge större effekt, samt att support i det dagliga arbetet är av 

betydelse.  

 
/.../man visste att det inte var någon ide att ringa sin chef utan istället lösa det på 

egen hand. Chefen var inte så tillgänglig överlag /.../ För min del hade det bara räckt 

med ett telefonsamtal för att kika om det är lugnt (Respondent 6)  
 

Två respondenter relaterar inte enbart ledarskapet till trivseln utan nämner även att detta är en 

viktig faktor för deras motivation. Att chefen inte finns till hands vid behov kan medföra en 

känsla av en ovilja att prestera i arbetet.  

 

Lön 

I förhållande till lönens betydelse synes det föreligga en diskrepans mellan respondenternas 

svar. Fyra respondenter anser att erhållen lön inte är avhängig deras tillfredsställelse i arbete, 

men grundläggande utifrån det faktum att den bör motsvara deras kompetens och erfarenhet. 

Samstämmigt menar de således att lönen bör öka i takt med samlad arbetslivserfarenhet 

tillhörande kompetens.  

 
Det är bra som det är /…/ Klart att man ska ha högre lön om man jobbat längre och 

har mer erfarenhet som ska löna sig. Det blir missnöje om jag ska ha samma lön som 

någon ny men det är inte allt heller (Respondent 3) 
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Resterande respondenter antyder dock att lönen är av betydelse för deras vilja att prestera och 

relaterar således lön som en bidragande faktor till deras motivation. De upplever sig 

underbetalda och gör därför inte sitt bästa i förhållande till samtliga arbetsuppgifter.  

Motivationsfaktorer 

 

Arbetet i sig 

I förhållande till motivationsfaktorerna kan man utläsa från empirin att respondenter skiljer på 

vilka aspekter som motiverar dem på kort respektive lång sikt. Varierande uppgifter och 

möjligheten att använda sin tekniska kunskap är något som samtliga respondenter anser är 

viktiga för deras motivation på kort sikt. Att dagarna ser olika ut och innefattar både 

planerade uppgifter och akuta ärenden, som rapporteras av kund löpande, uppskattas av 

samtliga respondenter då det gör arbetet stimulerande och motiverande. Därutöver 

framkommer problemlösning som en bidragande faktor till ökad motivation och vilja att göra 

sitt yttersta i arbetet, utifrån att detta medför en möjlighet att i större utsträckning använda 

huvudverksamheten.  

 
Den frihet under ansvar jag har. Jag planerar själv hur mina dagar ska se ut när jag 
jobbar/.../ Jag vill inte ha monotona jobb där jag är styrd. Här är det omväxlande 

och ganska spännande emellanåt. Sen är det ju tekniken i sig, programmering och 

problemlösning, får ett problem och löser det (Respondent 2)  

 
Viktigt för mig är ändå friheten i arbetet. Att det är jag som bestämmer vad jag gör 

idag och inte att det är någon som säger; du ska göra det här och det här och det 

här. Behöver jag sluta klockan två en dag så gör jag det (Respondent 3)  

 

Personlig utveckling 

Vad som får serviceteknikerna i denna studie att bli motiverade på lång sikt visar sig gå i linje 

med teorins uttalande om att personlig utveckling är viktigt för medarbetarnas vilja att 

prestera (Herzberg, 1968, s. 92). Att få möjlighet att utvecklas i sin roll och ha en gedigen 

utvecklingsplan inom företaget anses vara betydelsefullt för samtliga. Vissa respondenter 

framhäver viljan av att utvecklas i form av att få möjlighet till annan tjänst eller avancemang, 

medan andra diskuterar aspekten att ständigt bli utmanad, generera ny kunskap och utvecklas 

i sin befintliga roll. 

 
Jag hade gärna vilja jobba mot något, få något att sträva mot och se att någonstans i 

framtiden kan jag utvecklas eller har en ny roll, att få se en större mening/.../man kan 

alltid bli säkrare på sitt jobb och det är motiverande (Respondent 7)  
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Bekräftelse  

Herzberg (1968) framhåller bekräftelse i förhållande till arbetsprestation som en viktig 

komponent för anställdas motivation (ibid, s. 92). Samtliga respondenter verifierar teorins 

antagande och uttalar sig specifikt om att känslan av att göra en kund nöjd och efter 

genomfört arbete erhålla bekräftelse från denne, är grundläggande för viljan att göra ett bra 

jobb. En god kundkontakt är även en aspekt som specifikt bidrar till viljan att lämna 

förbättringsförslag, då man vill göra allt för att hjälpa kunden och underlätta dennes vardag.  

 
/.../jag vill känna att jag har gett något till kund och inte just företaget /.../när jag 

återkommer till kund så märks det att kunden får förtroende då en relation byggts 

upp/.../ det är kul att bli bedömd av kunden och få ta emot det personligen 

(Respondent 7) 
 

Därtill uppger flertalet respondenter att positiv feedback och beröm från både chef och 

kollegor är betydelsefullt när man utfört ett bra arbete. Utifrån denna aspekt finns det dock 

skiljaktiga meningar kring huruvida detta faktiskt erhålls i praktiken. Tre respondenter saknar 

förstärkande feedback, två respondenter betonar att de erhåller kontinuerlig bekräftelse och 

resterande förklarar att de nyligen bytt chef och således inte kan uttala sig. 

Autonom och kontrollerande motivation  

 

Teknisk support  

Respondenternas utsagor vittnar om att samtliga sedan skoltiden haft ett genuint intresse för 

teknik och vidare i sin profession att bistå kunder med sin expertis. Arbetsuppgifter relaterade 

till teknisk support i olika former, såsom att programmera, testa och driftsätta nya delar av ny 

anläggning samt underhålla befintliga produkter och tjänster, är det som huvudsakligen driver 

dem att leverera. Flera respondenter betonar därtill att de i dessa aktiviteter får möjlighet att ta 

egna initiativ samt styra arbetet efter eget önskemål och dialog med kund.   

 
Jag får jobba mycket med teknik och det tycker jag om. Att få jobba med händerna 

och hålla på gör att det är kul att gå till jobbet. /…/ Och mycket roliga IT-miljöer där 

jag får stå och klura på mer komplexa prylar (Respondent 3)  

 

Dessa arbetsuppgifter synes således innefatta en hög grad av autonomi vilket kan relateras till 

integrerad reglering alternativt inre motivation. Att respondenterna även upplever en ökad 

vilja att leverera och prestera i förhållande till dessa specifika arbetsuppgifter överensstämmer 
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med självbestämmandeteorin utifrån att mer autonoma arbetsuppgifter genererar en ökad 

motivation (Gagné & Deci, 2005, s. 334f).  

 

Merförsäljning 

Gällande att lämna förbättringsförslag förmedlar samtliga respondenter ett förhållandevis lågt 

engagemang och intresse och väljer således att inte sälja mer. Det synes dock föreligga en 

diskrepans i förhållande till respondenternas internaliseringsprocess. Två av respondenterna 

menar att detta är något som ingår i deras arbetsbeskrivning men att de inte skulle lämna 

förbättringsförslag om det inte vore för den individuella bonusen som specifikt är kopplad till 

denna aktivitet.  

 
De vill att vi ska sälja, och om man inte gör det får man ju kritik för det/.../men det är 

klart att man måste sälja och tjäna pengar till företaget/.../jag måste fortfarande vara 

professionell, vi måste försvara Företag X varumärke. (Respondent 1) 
 

Resterande fem framhäver istället att utförandet främst grundar sig i att kunden ska erhålla 

den produkt som utlovats och dessutom bli nöjd med slutresultatet.  

 
/.../det är ju inte så att jag lämnar förbättringsförslag för att jag ska sälja det utifrån 

en uppgörelse med arbetsgivaren, utan jag lämnar ju det för att få det bättre hos 

kunden/.../Jag ska ju kunna åka från en kund och ha en nöjd kund. Är han nöjd, ja då 

är ju oftast jag nöjd också/.../ (Respondent 3) 
 

Dessa former av internalisering kan relateras till extern respektive introjekterad reglering, 

vilket självbestämmandeteorin hänvisar till mer kontrollerad motivation (Ryan & Deci, 

2000a, s. 61f). En respondent menar att bonusen känns som ett billigt incitament för att öka 

prestationen och anser att andra incitament vore att föredra. Respondenten lyfter fram att 

Företag X istället borde ge möjligheten till deltagande och huvudsakligt ansvar för det projekt 

som skapas genom lämnat förbättringsförslag. Detta hänvisar till teorin om att 

autonomistödjande sociala sammanhang främjar inre motivation.  

 

Administration  

Även tidsskrivning och administrativa uppgifter är något som kan relateras till 

självbestämmandeteorins antagande om extern reglering och således kontrollerad motivation 

(ibid, 2000a, s. 61f). Detta framställs av respondenterna som ett ofrånkomligt krav som enbart 

utförs då det ingår i deras arbetsbeskrivning och utifrån den ekonomiska aspekten. Dessutom 

betonas att denna typ av arbetsuppgifter både frambringar stress och tristess. Utifrån det 
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faktum att administrationen stjäl tid från det praktiska arbetet upplever flertalet respondenter 

att det är stressigt att uppnå målbilden att debitera 80–85 procent av arbetstiden till kund. 

Därtill upplevs dessa aktiviteter som påtagligt mindre motiverande utifrån att det är monotont 

och besvärligt.   

 
Jobbet går ju väldigt mycket upp och ner, ibland står jag och programmerar en hel 
dag och då kan man ju liksom ta på det. Sen kanske jag bara sitter en dag och kör 

admin och det håller man ju halvt på att spy på. Vad har jag lyckats med idag då/.../ 

(Respondent 3) 

Basbehoven  

 

Kompetens 

Självbestämmandeteorin påstår att behovet av kompetens är grundläggande för individens 

motivation och vidare betydande för dennes prestation (Ryan & Deci, 2017, s. 11). Utifrån 

respondenternas utlåtanden kan konstateras att alla erhåller relevant utbildning samt anser att 

de besitter adekvat kompetens i förhållande till sina arbetsuppgifter. Vidare tillägger fyra 

respondenter att man aldrig blir fullärd då tekniken ständigt utvecklas. Utifrån denna aspekt 

framhåller de fördelen med att Företag X erbjuder ett stort utbud av utbildningar och kurser, 

vilket skapar förutsättningar för utveckling och generering av ny kunskap. Tre av dessa menar 

att deltagandet nödvändigtvis inte är någonting som chefen föreslår, utan till stor del 

förutsätter eget initiativ. En respondent betonar att det i dennes fall handlar om ett delat 

ansvar att planera in utbildningstillfällen.  

 
/.../visar du framfötterna och visar intresse finns chansen att göra mera. Företag X är 

ett stort företag så utbildningar är de duktiga på. Finns ingen andra incitament, utan 

det är utbildningar och eget initiativ. De säger ofta att “du skapar din egen karriär 

på Företag X”. Det hade kunnat vara mycket värre/.../ (Respondent 5) 
 

Generellt upplever samtliga sju respondenter att ledarskapet på Företag X över tid har varit 

acceptabelt, trots att de menar på att det skulle kunna bli bättre i förhållande till feedback och 

återkoppling i det dagliga arbetet. Tre av dessa nämner därtill att de saknar månatliga 

medarbetarsamtal med närmast verkställande chef, vilket de relaterar till möjligheten att lära 

och utvecklas på lång sikt. Avseende detta lyfter de betydelsen av att man, i vart fall kollegor 

emellan, kontinuerligt lär av varandra trots olika antal år i branschen och anställningstid på 

Företag X.    
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Jag skulle kunna göra ett bättre jobb om jag kände att det var någon som lyssnade 

och coachade mig. Tror generellt att det hade höjt vår generella prestation med ca 20 

% (Respondent 2) 
 

Samhörighet  

Ytterligare ett behov som behöver tillfredsställas för att underlätta inre motivation eller 

internalisering av yttre motivation, är enligt självbestämmandeteorin samhörighet (Ryan & 

Deci, 2000b, s. 235). Att ha en bra relation till sina kollegor anser samtliga sju respondenter är 

en viktig aspekt i arbetet. Trots det faktum att större delen av arbetet utförs individuellt, 

upplever sex respondenter att gruppdynamiken är stark. De ses vanligtvis på kontoret några 

dagar i veckan, och när de är ute på uppdrag hos kund upplever de glädje över att närmaste 

kollegan enbart är ett telefonsamtal bort. Två respondenter tillägger därtill att de själva tar 

initiativ till gemensamma frukostar och fikapauser. Vidare är en respondent inte alls nöjd med 

den gemenskapen som råder på Företag X och hänvisar det till en ökad arbetsbelastning då 

färre och färre servicetekniker ska utföra en större mängd arbetsuppgifter, vilket medför att 

det sociala stryks med.  

 
Det blir den kontakten vi själva skapar, men den är inte alltid den bästa. Dock hade 
det påverkat min motivation, det är höjande att prata med kollegor och dela 

erfarenheter. Allt det är motivationshöjande, det är en sak som saknas/.../ 

(Respondent 5) 
 

Slutligen råder det delade meningar om huruvida Företag X relativt nyetablerade segertrappa 

ökar respondenternas motivation. Fem respondenter upplever att den är relativt diffus och 

svårbegriplig och har således inte förstått att syftet med den är att skapa teamarbete. De två 

som däremot förstått segertrappan anser att det är ett bra försök till incitament för lagandan, 

men betonar att systemet inte är optimalt och således inte ger någon större effekt på deras 

prestation. Att en enskild individ kan förstöra för resterande kollegor tenderar snarare att 

resultera i frustration och dålig stämning i teamet, och följaktligen till att alla tappar intresset 

av att försöka anstränga sig.  
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Slutsats och diskussion  

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till de valda teorierna samt den 

tidigare forskning som presenterats. Vidare besvaras samtliga frågeställningar mer ingående 

och avslutningsvis lämnas tankar och förslag till framtida forskning. 

 

Syftet med studien var att öka förståelsen för vad som motiverar servicetekniker på Företag X 

för att vidare utröna autonomins betydelse och hur väl Företag X incitament fungerar i 

praktiken. Utifrån studiens resultat finner vi både likheter och skillnader i förhållande till 

valda teorier och tidigare forskning. Resultatet visar att hygienfaktorerna arbetsförhållanden, 

relationer, ledarskap och lön i enlighet med Herzberg tenderar att minska respondenternas 

vantrivsel på Företag X. För ett fåtal respondenter synes arbetsförhållanden och relationer 

därtill bidra till ökad trivsel. I förhållande till studiens första forskningsfråga framkommer att 

det som huvudsakligen tycks motivera respondenterna är motivationsfaktorerna arbetet i sig, 

personlig utveckling och bekräftelse, vilket går i linje med tvåfaktorteorin. Vi finner dock två 

problematiska aspekter med teorin i förhållande till empirin. Herzberg (1968) påstår att de 

yttre hygienfaktorerna är grundläggande för att minska känslan av vantrivsel på arbetsplatsen, 

men att faktorernas närvaro inte nödvändigtvis genererar trivsel (Herzberg, 1968, s. 92). 

Utifrån respondenternas utsagor framgår att hygienfaktorerna är grundläggande för minskad 

vantrivsel, men flertalet respondenter framhåller att arbetsförhållanden och relationer 

genererar ökad trivsel. Vidare påvisar empirin att både ledarskap och lön tenderar att ha en 

inverkan på serviceteknikernas motivation. Herzberg gör en tydlig åtskillnad mellan 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer men i praktiken visar de sig överlappa varandra. Även 

tidigare forskning (Zhang et al., 2011) styrker detta resonemang genom påvisande av att goda 

relationer var viktiga för att undvika frustration men även en bidragande faktor till motivation.  

 

Avseende det faktum att motivationsfaktorer är det som huvudsakligen motiverar 

serviceteknikerna i arbetet anser vi vidare att det är betydande att lyfta fram aspekten att 

tvåfaktorteorin negligerar möjliga skillnader mellan länder och kulturer. Två studier som 

presenterats i denna uppsats har genomförts i Indien och Bangladesh med anställda inom 

detaljhandeln respektive banksektorn, varav båda resultaten påvisade att hygienfaktorn 

arbetstrygghet var betydande för motivation (Prasad Kotni & Karumuri, 2018; Rahman et al., 
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2019). Kjellström et al. (2017) har försökt utröna vad som motiverar vårdpersonal i Sverige. 

Trots att denna inte tillämpat tvåfaktorteorin som teoretiskt ramverk, anser vi att de aspekter 

som framhålls kan likställas med hygien- och motivationsfaktorer. Liksom i vår studie, visar 

resultatet att motivation främst skapas genom utmanande arbetsuppgifter och möjlighet till 

utveckling. Dessa skillnader kan möjligtvis grunda sig i att det finns en påtaglig diskrepans 

mellan arbetsmarknaden i Sverige, Indien och Bangladesh. Trots att Sverige har många 

visstidsanställda omfattas majoriteten av alla löntagare av kollektivavtal och lagen om 

anställningsskydd samt att vi har ett bra skyddsnät om du blir uppsagd. Denna grundtrygghet 

medför troligtvis att anställda i Sverige, till skillnad från anställda i Indien och Bangladesh, i 

större utsträckning istället ser hygienfaktorerna som relativt givna och således kan lägga 

större vikt vid motivationsfaktorerna.  

 

Utifrån resultatet kan även studiens andra forskningsfråga besvaras. I enlighet med 

självbestämmandeteorin kan vi utröna att när respondenterna känner ett genuint intresse för 

arbetsuppgiften ökar viljan att prestera. Detta synes främst vara relaterat till teknisk support 

där de upplever en hög grad av autonomi i form av frihet under ansvar. De arbetsuppgifter 

som är mer kontrollerade, såsom merförsäljning och administration, upplever 

serviceteknikerna vara svåra att utföra trots att de erhåller belöning. I tidigare forskning 

(Reeve & Deci, 1996) återfinns belägg för att konkreta belöningar till viss del begränsar den 

inre motivationen utifrån en upplevd kontroll av de anställdas beteende. Detta resonemang 

styrks i vår studie utifrån att den individuella bonusen generellt inte motiverar 

serviceteknikerna att prestera bättre, utan upplevs snarare som en stressfaktor och vidare som 

ett billigt incitament från Företag X sida. Därtill upplevs ledarskapet övergripande bristfälligt, 

både utifrån begränsad tillgänglighet samt en underlåtenhet i förhållande till genomförande av 

kontinuerliga medarbetarsamtal vars syfte är att främja engagemang och personlig utveckling.  

 

Avseende dessa aspekter kan antas att Företag X incitament övervägande inte bidrar till att 

öka serviceteknikernas motivation vilket besvarar studiens tredje och sista forskningsfråga. 

Företag X bör därmed förslagsvis lägga större fokus på autonomistödjande arbetsmiljöer och 

ledningsstrategier för att öka serviceteknikernas intresse i relation till de kontrollerade 

arbetsuppgifterna. Självbestämmandeteorin menar att positiv feedback är betydande för att 

medarbetaren ska kunna arbeta effektivt och uppnå önskade resultat (Deci & Ryan, 2000b, s. 

235). Denna argumentation kan även styrkas utifrån tidigare forskning (Blais & Briére, 2002; 

Baard et al, 2004) som påvisar att chefer som förstår och erkänner medarbetarnas perspektiv 
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samt uppmuntrar utveckling, underlättar tillfredsställelsen av basbehoven. Att autonomi är 

betydelsefullt för att känna sig motiverad, kan i vår studie relateras till det önskemål som 

framhålls om ett huvudansvar för att driva de projekt som följer av lämnat förbättringsförslag. 

Vidare menar Kjellström et al. (2017) att ekonomiska incitament förutsätter en tydlig 

introduktion och implementation för att ge önskvärd effekt. Majoriteten av serviceteknikerna 

framhåller att de inte förstår segertrappans utformning, vilket möjligtvis kan vara en orsak till 

varför den tappar innebörd och tillika inte bidrar till ökad motivation. 

 

Därtill påvisar Jungert et al. (2018) att kollegor kan öka behovstillfredsställelsen och således 

den inre motivationen. Av resultatet framkommer att tillfredsställelsen av kompetens och 

samhörighet ökar utifrån en nära kontakt och dialog med kollegor, vilket har en positiv effekt 

på arbetet i sin helhet. Däremot verkar inte detta ha en större inverkan på den inre 

motivationen, som enbart synes kunna relateras till graden av autonomi i förhållande till 

arbetsuppgiften. 

 

Sammantaget överensstämmer studiens resultat med tvåfaktorteorin utifrån aspekten att 

motivationsfaktorerna i större utsträckning påverkar motivationen samtidigt som 

hygienfaktorerna har en viktig funktion i förhållande till att minska serviceteknikernas 

vantrivsel på arbetsplatsen. I enlighet med tidigare forskning synes hygienfaktorerna därtill i 

viss mån även bidra till ökad trivsel och motivation. Vidare visar resultatet att arbetsuppgifter 

innefattande en hög grad av autonomi är avgörande för serviceteknikernas vilja att prestera, 

vilket går i linje med självbestämmandeteorin och tidigare forskning. Däremot föreligger 

ingen samstämmighet med teorins antagande om att tillfredsställelse av basbehoven 

kompetens och samhörighet har en betydande inverkan på den inre motivationen. Utifrån 

dessa aspekter kan man således diskutera relevansen av dessa teorier som förklaringsmodeller 

för motivationen hos serviceteknikerna på Företag X.  

Studiens begränsningar  

I studien besvaras samtliga forskningsfrågor men med teorierna som utgångspunkt kan även 

diskuteras eventuella begränsningar. Att individuella och kulturella skillnader negligeras av 

tidigare teorier kan följaktligen medföra att det möjligt föreligger en diskrepans i 

serviceteknikernas utsagor som denna studie inte kan förklara. Utifrån det faktum att samtliga 

deltagare var män och arbetade på samma företag kan diskuteras huruvida resultatet sett 
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annorlunda ut om även kvinnor deltog i studien samt om studien genomfördes på ett annat 

företag med en annan organisationskultur. Därtill riktades inte fokus mot privatlivet och 

personliga angelägenheter vilket likaledes kan ha en inverkan på motivationen. Ytterligare 

något som bör beaktas är det faktum att teorierna etablerades under 1960-talet respektive 

1980-talet då arbetsmarknaden inte var lika komplex som den är idag. Detta avseende 

teknologins utveckling, flexibla arbetsplatser och individers mobilitet, vilket troligtvis skapat 

nya preferenser för vad som motiverar individer att prestera i arbetet. 

 

Vidare upplevdes det snöbollsurval som tillämpades i denna studie ge skiljaktigheter i 

respondenternas svar utifrån anställningstid på Företag X. Detta antagande baserar sig på att 

de servicetekniker som arbetat en kortare tid uppfattades mer varsamma i sina utlåtanden om 

Företaget X motivationsincitament än de som varit anställda en längre tid. Avseende dessa 

aspekter bör fortsatt forskning förslagsvis beakta ytterligare tänkbara faktorer samt skillnader 

som kan påverka anställdas motivation, både organisatoriska och individuella.  
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Bilaga 1: informationsbrev 

Ämne: Deltagande i kandidatuppsats om motivation 

 

Hej XX,  

 

Vi heter Fanny Uvemo och Emmy Vartiainen och är två studenter som nu läser sista terminen 

på kandidatprogrammet Personal, Arbete och Organisation vid Stockholms Universitet. Vi 

skriver just nu vår kandidatuppsats i sociologi, där vi valt att fördjupa oss i vad som motiverar 

anställda att prestera i arbetet.  

 

Vi har för denna studie valt att genomföra intervjuer. Givetvis tar vi hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att ditt deltagande i studien är helt 

frivilligt och du kommer även när som helst ha möjlighet att avbryta intervjun. Vidare 

kommer vi beakta anonymitet, både i förhållande till dig som enskild individ samt till 

företaget. De uppgifter du lämnar under intervjutillfället kommer att behandlas konfidentiellt, 

samt enbart brukas som material för den avsedda studien. När uppsatsen är färdigställd 

kommer den publiceras på databasen DIVA. Vill du ta den av den innan är du mer än 

välkommen att kontakta oss så skickar vi över den.  

 

Intervjun kommer ta cirka 45–60 minuter och det skulle vara oerhört betydelsefullt och 

uppskattat från vår sida om du vill delta. Intervjun kommer att spelas in men materialet 

kommer förvaras oåtkomlig för obehöriga under processen samt raderas efter bearbetning. Vi 

bokar gärna in en intervju med dig under vecka v.15 eller v.16. Kontakta gärna oss via mail 

eller telefon med vilken dag och tid som passar dig. Har du mot förmodan inte möjlighet att 

delta under just dessa veckor får du gärna återkomma med ett eget förslag så anpassar vi oss. 

Du får själv välja vart intervjun ska äga rum men utifrån rådande läge med Covid-19 har vi 

full förståelse för om du önskar att genomföra en digital intervju, via av dig vald plattform 

(ex. Skype, Teams eller Hangout).  

 

Vi eventuella frågor eller funderingar vänligen kontakta:  

 

Fanny Uvemo, fannyuvemo@gmail.com 

 

Emmy Vartiainen, emmy.vartiainen@gmail.com 

 

Vi ser fram emot att höra från dig!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Fanny Uvemo och Emmy Vartiainen  

mailto:fannyuvemo@gmail.com
mailto:emmy.vartiainen@gmail.com
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Bilaga 2: intervjuguide  

Bakgrundsinformation  
1. Kön?  

2. Ålder? 

3. Vad har du för utbildning?  

4. Vad är din position på Företag X idag?  

5. Hur länge har du jobbat som servicetekniker (på Företag X)?  

6. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?  

 

Prestation och trivsel  

7. Varför valde du att ta anställning på just detta företag?  

8. Vad är viktigt för att du ska trivas på din arbetsplats?  

9. Vad får dig att gå till jobbet varje dag? 

 

Motivation   
10. Upplever du en vilja att prestera på jobbet varje dag?  

11. Vad är det som motiverar dig att prestera på arbetet? (kort och lång sikt)  

12. Blir du uppmärksammad om du presterar bra? 

13. Vad i ditt arbete gör/skulle kunna göra att du känner dig demotiverad? 

 

Stödfrågor 

 Känner du dig införstådd med din roll och vad som krävs av dig i ditt arbete?  

 Jobbar du helst individuellt eller i team?  

 Är du införstådd med organisationens värderingar och mål?  

 Upplever du att dina arbetsuppgifter är stimulerande?   

 Känner du att du har möjlighet att själv forma dina arbetsuppgifter; ta egna initiativ 

samt styra och planera ditt arbete? 

 Är du nöjd med dina arbetstider?  

 Känner du att du blir rättvist belönad för det arbete du utför?  

 Vad innebär ett gott ledarskap för dig?  

 Anser du att ledarskapet på Företag X är bra?  

 Upplever du att du får kontinuerlig feedback av din chef? 

 Vad gör ni för att stärka sammanhållningen i teamet? (team vs. företaget) 

 Finns det en vilja hos dig och möjlighet att utvecklas inom företaget?  

 

Avslut  

 Är det något du vill lyfta fram som vi inte har pratat om? 

 

 


