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UTVECKLING AV MÄTVARIABLER FÖR  
ARBETSMOTIVATION I ETT FÖRÄNDERLIGT ARBETSLIV* 

 
Åsa Lundqvist 

 

Förändringar i arbetslivet, som påverkar individers drivkrafter kring 
arbetsmotivation, gör det relevant att undersöka hur mätvariabler kan 
anpassas till ett modernt arbetsliv. Med utgångspunkt i Herzbergs 
tvåfaktorteori, var syftet att kvantitativt pröva variablerna 
karriärsutveckling och kvalitet i produkt eller service, kopplat till 
arbetsmotivation. Studiens enkät reducerades till 10 items efter utförd 
faktoranalys, och ytterligare analyser fokuserade på de högsta 
laddningarna. För karriärsdimensionen (alpha 0,90) var det karriär 
som viktig del i yrkesval, möjligheter till karriärsutveckling och viljan 
att stanna i organisationer med möjlighet till avancemang, vilket 
antyder att den moderne arbetstagaren väljer yrke eller arbetsplats 
efter karriärsförutsättningar. Kvalitet i prestationer som bidrag till 
kvalitet i organisationens resultat och strävan efter kvalitetsförbättring 
av organisationens produkt eller service var mest framträdande i 
kvalitetsdimensionen (alpha 0,55). Studien fann inga skillnader mellan 
karriärs- eller kvalitetsdimensionerna i kommersiella och icke-
kommersiella organisationer, vilket kan bero på att 
kvalitetsdimensionen inte var tillräckligt stabil och det finns anledning 
att arbeta vidare med instrumentets kvalitetsvariabel. 

 
I  n  l  e  d  n  i  n  g 

 
Anställdas motivation i arbetet är en viktig del i hur väl en organisation fungerar, och 
indikationer på vilka förutsättningar som skapar motivation gör det möjligt för både 
organisationer och forskning att förstå anställdas behov och drivkrafter bättre. 
Motivation har blivit ett vitt använt begrepp inom managementlitteraturen, där 
motivation ses som något som i förlängningen kan resultera i effektivare organisationer. 
Avsaknad av motivation hos organisationens medlemmar, ses som kritiskt för 
organisationens resultat och framgång (Day & Wendler, 1998). Arbetspsykologin 
fokuserar på individen och vilka drivkrafter som ligger till grund för motivation, men 
även här används begreppet i vida perspektiv och utifrån olika aspekter. Vilka faktorer 
som motiverar anställda har länge intresserat arbetslivsforskningen, och lönefaktorn är 
en av de faktorer som studerats. Däremot har studier sällan sett till relationen mellan lön 
och andra faktorer för motivation, vilket är högst relevant när lön i allt större omfattning 
används som styrmedel idag (Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg, 2002). Det är 
möjligen så att forskningen riktat stort fokus på just lönen, eftersom lön är väldigt 
konkret i sin form, men där andra faktorer kan ha minst lika stor effekt för anställdas 
motivation. Motivation kan som fenomen kopplas till en mängd olika kontexter som vi 
                                                 
* Jag vill rikta ett stort tack till alla som medverkat i studien och bidragit med värdefulla åsikter om 
arbetsmotivation. Jag vill också tacka min handledare FD Johnny Hellgren för goda och inspirerande råd 
på det arbetspsykologiska området såväl som till forskningsprocessen i allmänhet. 
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verkar i, och eftersom studien här avser att mäta motivation i arbetet, avgränsas 
begreppet till arbetskontexten. 
 
Inom arbetspsykologin talas också om det närliggande begreppet commitment, som 
enligt viss forskning är en av de krafter som ingår i begreppet motivation och som inte 
kan studeras separat (Meyer, Becker & Vandenberghe, 2004). Denna studie riktar inte 
specifikt fokus på relationen commitment och motivation, men det är ändå viktigt att 
lyfta fram att studien tolkar arbetsmotivationsbegreppet som ett vidare fenomen som 
omfattar flera inre och yttre krafter än bara commitment. Pinder (1984) har försökt 
sammanfatta en mängd olika teorier kring arbetsmotivation i definitionen ”Work 
motivation is a set of energetic forces that originate both within as well as beyond an 
individual’s being, to initiate work-related behaviour, and to determine its form, 
direction, intensity, and duration.” som indikerar att både inre och yttre faktorer ligger 
till grund för arbetsmotivation, men antyder också att den kan variera i styrka mellan 
individer och kontexter (Pinder, 1984). Förutom individens inre motivation kan alltså 
faktorer som t ex lönesystem, ledning och organisationsstruktur vara avgörande för den 
totala motivationen och dessa yttre faktorer får inte heller åsidosättas för att få en 
helhetsbild av vad arbetsmotivation är. Abrahamsson & Andersen (1998) menar att 
både motiv och värderingar påverkar individers beteenden och att motiven är relativa 
värderingar som ingår i arbetskulturen. Berglind (1995) ställer arbetsmotivation i 
relation till individens val av handlingsalternativ, där valmöjligheterna, förmågan och 
viljan kan se olika ut för olika individer i olika organisationer. Yttre faktorers inverkan 
på arbetsmotivation innebär således att organisationer med olika yttre förutsättningar 
och klimat för de faktorer som utgör motivation, kan ge olika utfall rörande anställdas 
motivation. Studien har därför valt att jämföra två olika organisationstyper som 
kommersiella och icke-kommersiella organisationer, för att se om det finns skillnader i 
hur anställda i dessa organisationstyper förhåller sig till arbetsmotivation. För att 
avgränsa studiens omfattning, avser denna studie endast att studera faktorerna karriär 
och kvalitet vilka kan ligga till grund för arbetsmotivation, och gör inte anspråk på att 
ge en heltäckande bild av vad som motiverar individer i arbetet. 
 
Traditionella motivationsteorier 
Motivation består delvis av interna processer som inte är direkt observerbara, vilket gör 
det svårt att mäta, och begreppsvaliditeten blir extra viktig i studier av ett så diffust och 
svårgreppbart ämne som motivation (Pinder, 1984). Äldre teorier verkar rikta fokus på 
faktorer antingen inom eller utanför individen, men nyare teorier lyfter fram samspelet 
mellan individ och omgivning (Eriksson et al., 2002). Pinder (1984) menar att bland all 
den forskning som gjorts kring arbetsmotivation, är det rimligt att anta att den 
nuvarande forskningen har högre validitet, eftersom den i större utsträckning tar hänsyn 
till den verklighet som faktiskt mäts (Pinder, 1984). Om värderingar, motiv och 
förändringar i vår omgivning har inverkan på vår motivation, är det viktigt att 
kontinuerligt analysera och pröva de teorier och mätinstrument som används, så att de 
ger en rättvis bild av den verklighet vi lever och utvecklas i. Forskningen skulle vara 
förtjänt av formuleringar av tydligare och mer mätbara faktorer till arbetsmotivation, 
också för att utöka tillämpbarheten av modeller. 
 
Många studier som gjorts kring jobbattityder och arbetstrivsel använder 
motivationsteorier som utvecklats under 1900-talets mitt, däribland Maslows (1951) 
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behovspyramid med mänskliga behov som orsak till motivation, och Herzbergs 
tvåfaktorteori (Herzberg, Mausner & Bloch-Snyderman, 1959). Herzbergs tvåfaktorteori 
beskriver två dimensioner av arbetstillfredsställelse - hygien och motivation. 
Hygienfaktorerna motiverar inte anställda, men de kan minimera missnöje. Till 
hygienfaktorer räknas yttre faktorer såsom företagspolicy, ledning, mellanmänskliga 
relationer, arbetsmiljö, lön, status, trygghet i arbetet och privatlivet. Motivation eller 
positiva jobbattityder skapas istället genom att tillgodose individens behov av mening 
och personlig utveckling. Till motivatorer hör prestation, erkännande, arbetets innehåll, 
ansvar, befordran och utvecklingsmöjligheter (Herzberg et al., 1959). Något senare än 
Herzbergs modell, framställdes Vrooms (1964) förväntansteori, som beskriver hur 
individer motiveras starkt om ansträngningar med viss förväntan faktiskt leder till det 
förväntade utfallet (Vroom, 1964). Förväntansteorin antyder alltså att motivation är 
något som kan studeras i relation till utfallet av ansträngningar, men bortser därmed 
också från att motivation kan vara en pågående process med olika nyckelförutsättningar 
till uppkomsten av motivation, innan individen ens är medveten om utfallet av sina 
ansträngningar. 
 
Herzberg (1959) har fått en hel del kritik för sin modell, framför allt för det sätt som 
intervjumetoden framtvingade positiva egenskaper att tillskrivas intervjupersonernas 
egna prestationer och negativa egenskaper till företagsledning och företagspolicies, som 
intervjupersonerna inte själva hade kontroll över. Denna uppdelning behöver enligt 
kritiker inte komma av en direkt koppling till motivation. Urvalets begränsade spridning 
i Herzbergs (1959) studier har också kritiserats. (Pinder, 1984). Maslows (1951) 
behovsteori är inte utvecklad specifikt för arbetslivet, och är därför inte helt lämplig att 
tillämpa i denna studie om just arbetsmotivation. Vrooms (1964) förväntansteori är inte 
heller lämplig, om man inte också mäter utfallet av ansträngningar, något denna studie 
inte avser att göra.  
 
En del i gamla teorier och modeller är ändå relevant och teorierna används fortfarande, 
men kritiken skapar ett incitament att undersöka möjligheter att förbättra eller utveckla 
mätvariabler som är bättre anpassade till ett modernt arbetsliv. Utvecklingen kan bidra 
till att mätinstrument blir mer generella, men arbetslivsforskningen verkar i viss mån ha 
begränsat och specialiserat sig på en mängd olika detaljområden och att generellt 
applicerbara instrument saknas på området (Jackson, Wall, Martin & Davids, 1993). 
Denna studie ser förvisso också bara till delar av arbetsmotivation, med inspiration från 
Herzbergs modell, men där resultat kan användas i mer omfattande studier.  
 
Herzbergs tvåfaktormodell har också använts inom företagsekonomin, särskilt sedan 
artikeln One more time: How do you motivate employees? (Herzberg, 2003) om hur 
anställda bäst motiveras, första gången publicerades i slutet av 70-talet. Teorin började 
då användas som managementstöd av många organisationsledningar. Att teorin används 
tvärvetenskapligt gör det extra intressant att se på delar ur Herzbergs tvåfaktormodell, 
för att vidare bidra till en mer breddad syn på arbetsmotivation. Ett försök att anpassa 
mätvariabler till ett modernare arbetsliv kräver dock en genomgång av förändringar som 
kan ha påverkat individers drivkrafter kopplade till arbetsmotivation. Det finns en 
mängd förändringar på samhällsnivå som kan vara bidragande orsaker till hur individer 
förhåller sig till sitt arbete, men här presenteras bl a en ökad internationalisering som en 
bland flera förändringskrafter. 
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Ett modernt arbetsliv 
Det finns mycket som tyder på ett förändrat arbetsliv, som i sin tur påverkat både 
engagemang och arbetsmotivation. Det moderna arbetslivet har bl a medfört större 
möjligheter för den enskilda individen att påverka och ta ansvar för sitt arbete, vilket 
skapat förändrade motiv hos både arbetsgivare och anställda (Wikman, 2005). Dessa 
osynliga överenskommelser eller förväntningar mellan arbetsgivare och arbetstagare 
beskrivs inom arbetspsykologin som osynliga kontrakt där bl a arbetstagarens 
engagerade inställning ingår (Zetterberg, 1987). Det är vidare ett rimligt antagande att 
dessa förändras över tid och med arbetsmarknadens utveckling. Zetterberg (1987) 
menar att förändringar i dessa osynliga kontrakt kommer av värderingsförändringar i 
samhället, där det under 60- och 70-talen var i hemmet och på sin fritid som man 
förverkligade sig själv, men där 80-talet kom att sätta arbetet i fokus. Jobbet blev 
viktigare och fick då en helt annan betydelse vad gällde meningsfullhet för svenska 
arbetstagare (Zetterberg, 1987). Även idag, en bit in på 2000-talet, verkar 
meningsfullhet i arbete och vår yrkesroll vara en viktig del i vår identitet. Hur individer 
fått en förändrad syn och ett ändrat förhållningssätt till sitt arbete i det moderna 
arbetslivet, gör att just karriärsfaktorer eller drivkrafter kopplade till avancemang blir 
viktiga motivatorer att inspireras av i Herzbergs tvåfaktormodell. 
 
En ökad internationalisering har inte enbart förändrat synen på effektivitet och 
konkurrens för organisationer, utan också för arbetets komplexitet och individers 
konkurrens om arbete. Ett hårdare arbetsklimat ger ökade krav på kompetens och hur 
man väljer att planera sin karriär för att få specialiserad och konkurrenskraftig 
kompetens. Som följd av detta ställs också högre krav på engagemang och drivkraft hos 
anställda (Wikman, 2005). Tuff konkurrens mellan företag som slåss om 
marknadsandelar kan lätt utvecklas till ett klimat där arbetsgivaren förväntar sig att man 
ger allt eller att man annars byts ut mot någon mer drivkraftig (Buchanan, 1974). Det 
ställs alltså helt andra krav på anställda i det moderna arbetslivet. Men i motsatt riktning 
ställs givetvis också högre krav på arbetsgivare, som exempelvis att investera i 
motiverande faktorer för att behålla anställda och specialkompetens inom företaget. 
Olika organisationstyper, t ex kommersiella eller icke-kommersiella organisationer, kan 
ha olika krav och förväntningar på specialkompetens och där karriärsfaktorer ges mer 
eller mindre utrymme för anställdas arbetsmotivation. Ett hårdare klimat på 
arbetsmarknaden, gör att individer måste lägga mer energi och fokus på att vara 
intressanta arbetstagare, vilket också är ett incitament för att låta studien inspireras av 
just karriärsteman ur Herzbergs modell. 
 
Denna studie har med grund i resonemangen om ett förändrat arbetsliv, försökt hitta två 
variabler som är viktiga för arbetsmotivation i ett modernt arbetsliv. Bland faktorer till 
vad som formar positiva jobbattityder tar Herzberg bl a upp possibilty of growth, något 
som beskriver individens möjligheter att växa inom företaget, men också hur individer 
ges möjlighet att växa och utvecklas i sina färdigheter och kunskaper. Ytterligare en 
faktor är advancement som enbart syftar till ändrad status eller position i företaget 
(Hertzberg et al., 1959). Herzbergs utvecklingsfaktor kan möjligen kopplas till 
självförverkligandefaktorn i Maslows behovspyramid (Maslow, 1951), men där Maslow 
har en mer generell syn på motivation än just bara kopplat till karriär och arbete. Med 
ett ökat krav på kompetens, flexibilitet och konkurrens på arbetsmarknaden (Wikman, 
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2005), är det rimligt att mäta hur mycket av individens motivation som ligger just i 
möjligheterna till karriärsutveckling, vilket alltså ligger nära delar ur Herzbergs 
ursprungsmodell. Det är dock viktigt att göra ett förtydligande från Herzbergs teori, då 
han menar att motivatorn som handlar om utveckling i arbetet och möjligheten att göra 
karriär, berör utveckling inom organisationen (Herzberg et al., 1959). Wikman (2005) 
föreslår ett något förändrat perspektiv på karriärsbegreppet i dagens arbetsliv, där han 
menar att karriärsbegreppet förändrats mer mot ett individuellt intresse och ansvar 
utanför organisationen. Med Wikmans resonemang, kan det betyda att 
karriärsutveckling idag är motiverande på ett generellt plan, men inte avgörande för 
man motiveras eller engageras inom en specifik organisation. Att individer inte uppger 
sig motiveras av karriärsmöjligheter i en specifik organisation, kan alltså innebära att de 
fäster större vikt vid karriär utanför sin arbetsplats, som en individuell framtidsplan. 
 
Ett förändrat arbetsliv med ökad internationell konkurrens framtvingar också högre 
kvalitetskrav på produkter och service, samtidigt som det ställs högre krav på individens 
kompetens och engagemang att frambringa denna kvalitet. Den ökade konkurrensen kan 
i sig ses som en inspirationskälla till organisationens förändring mot framgång och där 
de anställda sluter upp bakom organisationens mål. Även kundens medvetenhet och 
kvalitetskrav ökar med internationell konkurrens och kundens kvalitetskrav får därför 
större fokus än innan (Ekstedt et al., 1994). Detta återspeglas också i hur Svenskt 
Kvalitetsindex gör konsumenters och kunders feedback tillgänglig för analyser både 
inom Sverige och på ett internationellt plan, för att med hög kvalitet stärka den svenska 
konkurrenskraften (Svenskt Kvalitetsindex, 2006).  
 
Kvalitetsbegreppet har givetvis funnits med i tillverkningsföretag långt innan de senaste 
årens ökade internationalisering, men har på senare år fått större betydelse som 
konkurrensmedel även i tjänsteföretag (Edvardsson, 1993). Då högre kvalitet uppnås 
och levereras från en organisation, bör det påverka kunders positiva uppfattning om 
organisationen, som i sin tur påverkar de anställdas motivation och prestation (Salanova, 
Agut & Peiró, 2005). Hur kvalitet kan öka kundlojalitet och omsättning finns mycket 
skrivet om inom företagsekonomin, men det är också rimligt och relevant att undersöka 
hur dessa kvalitetsförändringar påverkar individer och deras motivation i en modern 
organisation. Kvalitet i produkt eller service kan vara en motivator som får anställda att 
vilja sluta upp med mer engagemang bakom organisationens mål. Herzbergs modell tar 
visserligen upp arbetets innehåll, men som snarare verkar syfta till arbetskvalitet i 
uppgifter (Herzberg et al., 1959). I denna studie åsyftas istället den kvalitet som den 
anställde levererar i en slutprodukt eller service, t ex en rekryteringsfirmas kvalitet i 
service ställt mot Arbetsförmedlingens tillhandahållna service, varför kvalitetsvariabeln 
i viss mån kan ses som en helt ny variabel mot Herzbergs modell.  
 
För kvalitetsdimensionen kan det möjligen finnas skillnader mellan organisationer med 
kommersiella och icke-kommersiella intressen, och hur deras anställda ställer sig till 
kvalitetskravet. Anställda i kommersiella organisationer är fullt beroende av att uppvisa 
effektiva och lönsamma prestationer, vilket skulle kunna innebära att man i högre grad 
är beredd att kompromissa på kvalitet om det skulle innebära bättre lönsamhet. 
Anställda i icke-kommersiella organisationer har inte samma press om lönsamhet på sig 
och borde därför i viss mån kunna ägna mer fokus åt kvalitetsfaktorn. 
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Organisationstypens inverkan på arbetsmotivation 
Internationaliseringens ökade konkurrens och krav på effektivitet, har fått 
arbetslivsforskare och organisationer att intressera sig för jämförelser mellan privata och 
offentliga sektorer. Jämförelserna skapar ett forum för huruvida strategier och idéer för 
effektivitet och produktivitet i privata organisationer kan tillämpas på statliga eller 
offentliga verksamheter (Södergren & Fredriksson, 1998). Statliga och offentliga 
organisationer har ofta en mer byråkratisk struktur med fler beslutsnivåer, där resultat 
av nya idéer kanske visar sig först över längre tidsperspektiv. I privata och mindre 
byråkratiska organisationer är man möjligen beroende av snabbare beslutsprocesser, där 
man också ser snabbare resultat av tillämpade idéer och strategier. Det blir därför 
naturligt för statliga och offentliga organisationer att se på exempel i den privata sektorn, 
innan man väljer att dra igång längre processer och strategiförslag om effektivitet. En 
väsentlig skillnad mellan statliga och privata organisationer ligger naturligtvis i 
vinstintresset (Solomon, 1986), och därmed blir skillnader mellan kommersiella och 
icke-kommersiella företag närliggande och intressant för den forskning som ser på 
skillnader mellan privata och statliga organisationer. Därmed inte sagt att kommersiella 
organisationer kan likställas med privata, och statliga med icke-kommersiella. Statliga 
organisationer måste beviljas anslag för sin finansiering, som styrs av politiska 
influenser (Solomon, 1986) och saknar vinstintresse. Men t ex public service- 
organisationer i Sverige finansieras genom licensavgifter och har inga kommersiella 
intressen, men de är heller inte statliga verksamheter (Sveriges Radio, 2006).  
 
Kommersiella organisationer verkar i en dynamisk och konkurrensstyrd miljö, där 
organisationens överlevnad är helt beroende av vinstintresset. Den kommersiella 
organisationen måste därför svara snabbare på marknadens och kundernas behov, och 
effektivitet och produktivitet blir högt prioriterade ledord i den kommersiella 
organisationen. Solomon (1986) för resonemanget att ju mer en organisations 
överlevnad styrs av konkurrens och marknadsanpassning, desto mer belönas effektiva 
prestationer. Även den offentliga sektorn strävar efter effektivitet, men där särskilda 
restriktioner bl a gällande just vinstintresset, ibland kan skapa konflikter med denna 
strävan (Solomon, 1986). Icke-kommersiella organisationer, som inte har rena 
vinstintressen, strävar efter balans, anpassning och uppfyllelse av samhällsbehov, vilket 
gör att de i mindre grad låter sin effektivitet styras av de krav och förväntningar som 
marknaden ställer på organisationen (Abrahamsson & Andersen, 1998). I den 
byråkratiska organisationen skjuts beslut ned på lägre hierarkiska nivåer, men där man 
samtidigt hamnar i konflikt med strikt formulerade regler och procedurer för hur beslut 
ska fattas (Hatch, 1997). Organisationer med striktare regler och procedurer kan 
upplevas som mindre flexibla och trögare, vilket i förlängningen kan påverka de 
anställdas motivation, där effektiva prestationer kopplade till karriärsmotiv inte belönas 
eller uppmuntras i lika hög grad som mer långsiktighet i kvalitetsvärden. Här förväntas 
således finnas skillnader i hur anställda motiveras i den kommersiella och den icke-
kommersiella organisationen. 
 
Syfte och frågeställning 
Att rikta in analysen av motivation på individnivå istället för organisation som helhet, 
ger en rikare bild av vilka faktorer som styr arbetsmotivation, men också vilka 
skillnader som finns i olika typer av organisationer. Med grund i Herzbergs teori och de 
resultat som framkom av pilotstudien ”Mätning av motivation i arbetet: reliabilitets- 
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och validitetsprövning av två variabler” (Lundqvist, 2006), syftar denna studie till att 
utveckla och ytterligare pröva pilotstudiens mätinstrument. Den primära 
frågeställningen blir alltså att ta reda på till vilken grad studiens enkät kan sägas mäta 
arbetsmotivation med de två utvalda variablerna. Analyser av resultaten bör också 
kunna mäta eventuella skillnader i anställdas motivatorer i kommersiella respektive 
icke-kommersiella organisationer, och jämförelser av gruppernas resultat kan dessutom 
styrka enkätens reliabilitet och validitet. Det förväntas finnas skillnader i det stöd de 
olika organisationstyperna ger, och utöver att mätinstrumentet ytterligare prövas, 
hoppas jag också kunna besvara följande två hypoteser: 
 
Hypotes 1: Anställda i kommersiella organisationer drivs till högre grad av 

karriärsmotiv än anställda i icke-kommersiella organisationer. 
  
Hypotes 2:  Anställda i icke-kommersiella organisationer motiveras i högre grad av 

kvalitet i produkt eller service, än anställda i kommersiella organisationer, 
oavsett om det som levereras objektivt sett kan antas vara kvalitet eller 
inte. 

 
 

M  e  t  o  d 
 
Undersökningsdeltagare 
Totalt bjöds 134 personer in att delta i studien, och resultat inkom från 91 deltagare 
(67,9%).  Testdeltagarna hade en medelålder på 35,6 år (s=9,4), 51,6% var kvinnor och 
48,4% män. 84,6% av deltagarna hade anställning utan chefsposition, 9,9% anställning 
med chefsposition och 5,5% lednings- eller styrelseposition. 43 deltagare (n=43) hade 
anställning i kommersiella företag och 48 deltagare (n=48) i icke-kommersiella företag, 
där medelåldern i de kommersiella organisationerna var 32,7 år (s=6,5) och i de icke-
kommersiella organisationerna 38,1 år (s=10,9).  
 
För att få större representativitet i urvalet, kontaktades flera företag för deltagande. 
Organisationerna valdes ut utifrån mitt kontaktnät, i vissa fall organisationer där jag 
själv varit anställd. Det fanns en avsikt att från början täcka in jämbördigheten i 
företagens inriktningar, men där tidsbrist och för litet deltagarantal resulterade i att 
deltagarna endast kategoriserades efter organisationstyp, d.v.s. kommersiell eller icke-
kommersiell. I gruppen icke-kommersiella organisationer ingick avdelningar för IT-
system och media vid två universitet, men även freds- och hjälporganisationer, samt 
kulturella föreningar ingick. De kommersiella bestod av organisationer med inriktning 
bl a på public relations, datorspel- och systemutveckling samt översättning.  
 
Material 
Enkäten, som utvecklats av studiens författare, bestod av bakgrundsfrågor om ålder, kön, 
position och organisationstyp. Enkätfrågorna från pilotstudien omarbetades utifrån de 
resultat som då kunde ses. Pilotstudien prövade ut 11 frågor kopplade till motivatorerna 
möjlighet till karriärsutveckling och kvalitet i produkt eller service. Pilotstudien 
indikerade att båda variablerna kunde kopplas till motivation (Lundqvist, 2006) och de 
frågor som hade hög förklaringsförmåga till motivationsbegreppet, inkluderades i denna 
studies enkät. Utöver dessa frågor utvecklades enkäten här till att bestå av 16 frågor, 
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med 8 frågor kring variabeln kvalitet i produkt/service och 8 frågor till variabeln 
möjlighet till karriärsutveckling. Samtliga formuleringar täckte in tänkbara situationer 
eller upplevelser kring de variablerna som testet avsett att mäta (enkätfrågorna finns 
bifogade under Appendix 1.1).  
 
Enkäten var Internet-baserad, och svarsalternativen gavs som 5-graderade Likert-skalor, 
där alternativen gick från Stämmer inte alls (1), Stämmer ganska dåligt (2), Stämmer 
varken bra eller dåligt (3), Stämmer ganska väl (4) till Stämmer mycket väl (5). Höga 
värden på skalan var tänkta att motsvara en högre motivationspoäng och totalpoängen 
att bestå av den sammanlagda poängen från alla items. En item var negativt ställd och 
måste vid sammanslåendet av poäng få en inverterad poängskala. Hur den totala 
motivationspoängen kan användas för bedömning av arbetsmotivation som del i en 
slutgiltig enkät, är studiens uppgift att ta reda på. Medelvärdet för testdeltagarnas totala 
motivationspoäng var 58,8 (s=8,2). 
 
Procedur 
Testdeltagarna bjöds in via e-mail, vid samma tidpunkt. Deltagarna var sedan innan 
informerade om studien, genom personalansvarig eller den kontakt jag haft för 
respektive organisation. I enstaka fall hade ingen information utgått innan förfrågan om 
att delta gick ut, men där man själv fick välja att gå vidare med enkäten, via en Internet-
länk. När testdeltagarna besvarat enkäten skickades de anonyma och kodade resultaten 
automatiskt tillbaka för sammanställning. Den genomsnittliga svarstiden var 4-6 
minuter i de olika utskicken. En del av testdeltagarna önskade återkoppling på studiens 
slutsatser. 
 
Databearbetning 
För prövning av mätinstrumentet gjordes en faktoranalys för att på så sätt se vilka items 
som laddade högt för de dimensioner som studien avsåg att mäta. De items som visade 
svaga laddningar togs bort för att gå vidare med en ny faktoranalys. De faktorer som 
extraherades reliabilitetsprövades med Cronbachs Alpha. Utifrån faktoranalysens 
resultat, prövades studiens två hypoteser, där skillnader mellan grupperna mättes med t-
test för båda gruppernas medelvärden i poäng på kvalitets- och karriärsdimensionerna.  

 
 

R  e  s  u  l  t  a  t 
 
För att se hur enkätens items förhöll sig till varandra och för att förenkla komplexa 
variabelrelationer, gjordes en faktoranalys med enkätens samtliga items. Faktoranalysen 
visar också hur väl de två oberoende variablerna återspeglats i enkäten. En meningsfull 
faktoranalys ska ha ett Kaiser- Meyer-Olkin-värde (KMO) som överstiger 0,5 och helst 
högre än så. KMO-värdet är ett mått för att beräkna homogeniteten i variablerna 
(Sharma, 1996). KMO-värdet var här 0,80, vilket anses vara mycket bra för att gå vidare 
med en faktoranalys.  
 
Eftersom karriärsvariabeln och kvalitetsvariabeln kan antas vara korrelerade med 
varandra, utfördes faktoranalysen med Principal Axis Factoring och Direct Oblimin 
rotation, för att tillåta interkorrelationer mellan faktorerna. Faktoranalysen extraherade 
fem bakomliggande faktorer med egenvärden >1, men där endast karriärsfrågorna 
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verkade ladda konsekvent högt i den första faktorn, medan kvalitetsfrågorna låg spridda 
över fyra bakomliggande faktorer. Faktorladdningar 0,4-0,5 bedöms i regel som viktiga 
och laddningar >0,5 som kliniskt signifikanta (Hair, Andersen, Tatham & Black, 1995) 
och utifrån dessa tumregler valdes ett antal items bort, då de ansågs ha för låga 
laddningar. De items som togs bort var KARR1 och KVAL6-9-11-12-15, vilket alltså 
lämnade sju karriärsfrågor och tre kvalitetsfrågor kvar för vidare analyser. Items som 
laddade >0,3 i mer än en faktor, t ex KARR1, togs bort eftersom dubbla laddningar ger 
uttryck för mer än en bakomliggande faktor och försvårar tolkningsbarheten.  
 
Då antalet items reducerats till 10, utfördes en ny faktoranalys, även denna gång med 
Direct Oblimin rotation, där KMO-värdet ökade till 0,87. De bakomliggande faktorer 
som extraherades, definierades som en karriärsdimension och kvalitetsdimension. 
Laddningarna i karriärsdimensionen var betydligt högre än de i kvalitetsdimensionen, 
men båda visade ändå på intressanta resultat (Tabell 1). Karriärsdimensionens högsta 
laddningar återfanns för KARR4, karriär som viktig del i yrkesval, KARR10, att föredra 
en organisation med möjlighet till avancemang och KARR13, möjlighet till 
karriärsutveckling. För kvalitetsdimensionen syntes den högsta laddningen för KVAL3, 
att man upplever att kvalitet i prestationer bidrar till kvalitet i organisationens resultat. 
Enligt de riktlinjer som Hair et al. (1995) ställt upp för faktorladdningar, visade sig 
nästan alla laddningar vara kliniskt signifikanta, med undantag för två items som 
laddade lite lägre på kvalitetsdimensionen, men som ändå var laddningar av betydelse.  
 
Korrelationen mellan de båda dimensionerna var r=0,22, och enkäten antogs därför ha 
mätt två separata dimensioner, varför de också reliabilitetsprövades separat. Cronbachs 
Alpha för karriärsdimensionen var 0,90 och 0,55 för kvalitetsdimensionen. 
 
 
Tabell 1 Faktormatrisen visade höga laddningar i en karriärsdimension och en 

kvalitetsdimension. Testdeltagare var N=91. 
  
Item 
(n=10) Frågeformulering Faktor 1 

Karriär 
Faktor 2  
Kvalitet 

KARR2 Jag vill ”ge mer” om jag vet att det stärker 
min specialkompetens inom 
organisationen. 

0,63  

KARR4 Karriär är en viktig del i vad som får mig 
att vilja göra det arbete jag gör. 

0,82  

KARR7 Jag vill prestera mer än vad som förväntas 
av mig, för att på så sätt få en viktigare 
position inom organisationen. 

0,76  

KARR8 Jag motiveras starkare om det finns 
möjligheter till mer utvecklande 
arbetsuppgifter att sträva efter i 
organisationen. 

0,76  

KARR10 Jag föredrar att stanna i en organisation 
där jag har möjlighet att avancera. 

0,84  

KARR13 Jag drivs att arbeta hårdare av möjligheter 
till karriärsutveckling. 

0,91  
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KARR16 Ökat ansvar och nya arbetsuppgifter gör 
att jag vill ge mer till organisationen. 

0,53  

KVAL3 Jag upplever att kvalitet i mina 
prestationer bidrar till kvalitet i 
organisationens resultat. 

 0,88 

KVAL5 Jag strävar ständigt efter att förbättra och 
utveckla min organisations produkt eller 
service. 

 0,51 

KVAL14 Jag motiveras bättre i mina 
arbetsuppgifter om min organisation ger 
mig verktyg att leverera bättre kvalitet. 

 0,32 

 
 
För prövning av de hypoteser som ställts upp, jämfördes olika medelvärden i testpoäng 
mellan de olika grupperna kommersiell och icke-kommersiell (Tabell 2). Medelvärden 
för karriärsdimensionen var betydligt högre än medelvärdet för kvalitetsdimensionen 
(Tabell 2), vilket givetvis beror på att frågematerialet reducerats till 10 frågor, och där 
kvalitetsdimensionen fick 3 items kvar. Skillnaderna mellan dimensionernas totalpoäng 
hade ingen betydelse för hypotesprövningen, eftersom det var gruppernas medelvärden 
för respektive dimension som separat skulle jämföras. 
 
 
Tabell 2 Poängmedelvärden för total motivation, karriärsdimensionen och 

kvalitetsdimensionen för de olika grupperna (efter att 6 items tagits bort i 
samband med utförd faktoranalys). 

 
Motivationspoäng Kommersiell  

(n=43) 
Icke-kommersiell 

(n=48) 
Total 

(n=91) 
Karriär 25,51 (s=5,98) 25,31 (s=5,69) 25,41 (s=5,80) 
Kvalitet 12,47 (s=2,14) 12,65 (s=1,79) 12,56 (s=1,96) 
Total 37,98 (s=7,03) 37,96 (s=6,30) 37,97 (s=6,62) 
 
 
Studiens första hypotes skulle undersöka om anställda i kommersiella organisationer till 
högre grad drivs av karriärsmotiv än anställda i icke-kommersiella organisationer. En 
jämförelse av gruppernas karriärspoäng visade att det inte fanns någon signifikant 
skillnad mellan gruppernas medelvärden (p=0,87). Resultaten gav alltså inte stöd åt 
hypotesen att anställda i kommersiella organisationer till högre grad skulle drivas av 
karriärsmotiv än anställda i icke-kommersiella organisationer (t89=0,16, p=0,87). 
 
Den andra hypotesen rörde kvalitetsvariabeln och huruvida anställda i icke-
kommersiella organisationer till högre grad skulle motiveras av kvalitet i produkt eller 
service. En jämförelse mellan gruppernas medelpoäng på kvalitetsvariabeln, visade att 
ingen signifikant skillnad fanns i gruppernas resultat (p=0,66). Alltså gavs heller inget 
stöd åt studiens andra hypotes, att anställda i icke-kommersiella organisationer skulle 
drivas mer av kvalitetsdimensionen (t89=-0,44, p=0,66). 
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D  i  s  k  u  s  s  i  o  n 
 
Mycket talar för att förändringar i arbetslivet kan påverka individers förhållningssätt till 
motiverande faktorer, och förändringar måste vägas in i analyser som använder äldre 
motivationsteorier och mätinstrument. Studien har tagit sin främsta utgångspunkt i 
kvalitetsförändringar som kommit av internationell ökad konkurrens, men också av 
värderingsförändringar kring karriärsutveckling och hur viktigt arbete blivit för den 
moderna arbetarstagaren. Det ställs högre krav på specialkompetens och arbetstagare 
måste bevaka sin individuella karriär på ett helt annat sätt idag. Studiens främsta syfte 
har varit att vidareutveckla och pröva en enkät, som avsett att mäta arbetsmotivation 
med variablerna möjlighet till karriärsutveckling och kvalitet i produkt eller service. 
Vidare är analyserna tänkta att bidra till utveckling av mätvariabler som är mer 
relevanta till ett modernt arbetsliv. Studien har dock inte gjort anspråk på att till fullo 
bidra till en modern anpassning, men lyfter fram vikten av att rikta medvetenhet och 
fokus på anpassningar. Anpassning för två variabler kan bidra till vidare utformning av 
en bredare och mer heltäckande modell. 
 
Studien har fokuserat på två motivatorer som antas vara viktiga drivkrafter för individen, 
men som också förmodas stå i relation till yttre faktorer som påverkar kvalitets- eller 
karriärsmotiv. Pinders (1984) definition av arbetsmotivation antyder att både inre och 
yttre faktorer ligger som grund till motivation, men också att arbetsmotivation kan 
variera i styrka mellan individer och kontexter (Pinder, 1984) och därför är det en fördel 
att studiens urval är spritt över flera organisationer och individer med olika positioner 
och arbetsuppgifter. Spridningen stärker till viss del karriärsdimensionens och 
kvalitetsdimensionens generaliserbarhet över olika branscher och organisationstyper, 
vilket ökar möjligheten att bidra med slutsatser till generellt applicerbara instrument 
som anses saknas på området (Jackson, Wall, Martin & Davids, 1993). Men man kan 
samtidigt rikta kritik mot urvalets spridning över flera organisationer, då det kan finnas 
stora skillnader i vad som är huvudsakliga drivkrafter i olika yrken och branscher. 
Exempelvis kan det vara så att deltagare från icke-kommersiella organisationer som 
hade anställning i hjälp- eller fredsorganisationer, möjligen redan vid sitt val av 
anställning haft sin huvudsakliga motivation kopplad kring andra värden och ideal än t 
ex karriär. Det är alltså rimligt att anta att olika individer gör ett val redan då de påbörjar 
en anställning, grundat i vilka motiverande faktorer som de prioriterar. Hur dessa val är 
kopplade till arbetsmotivation, kan relateras till att valmöjligheter, förmåga och vilja 
kan se olika ut för olika individer i olika organisationer (Berglind, 1995) och att det 
alltså kan finnas stora skillnader mellan organisationer och individer i hur man förhåller 
sig till arbetsmotivation. Man kan däremot anta att förhållningssättet till 
arbetsmotivation i yrken eller organisationer som liknar varandra är mer homogent. Det 
kan också vara så att vissa branscher eller yrken medför värderingar och arbetskulturer 
(Abramhamsson & Andersen, 1998), som är mer karriärsbetonade än andra. Inom t ex 
PR kan en viktig drivkraft vara att få ansvar för större och viktigare kunder, vilket 
automatiskt kräver vissa karriärsambitioner hos de anställda, medan det t ex för 
systemutvecklare möjligen är viktigast att uppnå kvalitet och funktionalitet för 
slutanvändare. Studiens avsikt var från början att täcka in en jämbördighet i företagens 
inriktningar och testdeltagarnas yrkesroller. Men då nyckelorganisationer antingen tog 
för lång tid på sig att ta ett beslut om medverkan, eller helt enkelt hoppade av, 
resulterade detta i kompromisser på stickprovets urvalskriterium, som begränsades till 
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organisationstyp, alltså kommersiell eller icke-kommersiell. Givetvis kan också andra 
organisatoriska faktorer som struktur, mål, ledning o s v ha haft inverkan på resultaten, 
något som kontrollvariabler inte täckt in i enkäten.  
 
På grund av tidsbrist färgades frågeställningen i viss mån av det urval som till slut 
rekryterats, något som försvagar det vetenskapliga förhållningssättet i studien. Vid 
fortsatta studier bör processen att rekrytera deltagare få betydligt större utrymme, för att 
eventuella justeringar av frågeställningen ska kunna undvikas helt. Hade studien sett till 
jämförelser med bakgrundsvariablerna statliga och privata organisationer, som först var 
meningen, hade resultaten kunnat visa större skillnader än mellan kommersiella och 
icke-kommersiella organisationer. Men studien har trots detta tillfört intressanta och 
värdefulla resultat till ämnesområdet. 
 
I studiens första faktoranalys, valdes en del av enkätens frågor bort, eftersom de 
uppvisade för svaga laddningar och därmed skulle störa tolkningsbarheten i vidare 
analyser. Mycket kan säkerligen kopplas till hur frågorna rent språkligt formulerats 
kring de två oberoende variablerna, men det finns också anledning att se över enkätens 
utformning och upplägg. Eftersom enkäten endast avsåg att mäta två variabler, är det 
möjligt att det blev lättare för testdeltagarna att se ett mönster i frågematerialet, och att 
man svarade så som man tror att man förväntades svara. På samma sätt kan det ha 
funnits en risk att testdeltagarna inte läst frågorna så noggrant, eftersom frågematerialet 
i stort är väldigt homogent utformat kring dessa två variabler.  
 
Till skillnad från pilotstudien, hade denna studies enkät med en negativt formulerad 
fråga. Det finns en risk att testdeltagarna har svårare att tolka innebörden av en fråga 
som innehåller negationer och det bidrar till risk för feltolkning. När det som i det här 
fallet också bara är en fråga som är negativt ställd, finns ytterligare en risk, nämligen att 
testdeltagarna får upp en systematik i sina svar och att man inte reagerar nämnvärt när 
man vid en enstaka fråga förväntas ange poäng åt andra hållet på Likert- skalan. Den 
negativt ställda frågan har möjligen alltså skapat mer förvirring än precision. 
 
Det finns å andra sidan mycket positivt att säga om att enkäten var Internet-baserad. Det 
underlättade proceduren för utskick, men verkade även öka testdeltagarnas vilja att delta 
i studien, eftersom väldigt lite av deras tid skulle tas i anspråk för medverkan. Det 
gjorde att stickprovet på relativt kort tid kom upp till den storlek som eftersträvades, 
vilket troligen inte hade varit möjligt med manuellt distribuerade enkäter. 
 
Flest av de frågor som togs bort efter första faktoranalysen, tillhörde den del av enkäten 
som utformats för att mäta kvalitet i produkt eller service. Dessa frågors spridning över 
flera bakomliggande faktorer säger en del om svagheten i hur enkäten lyckats fånga upp 
kvalitetsbegreppet. En svårighet med kvalitetsbegreppet är att det är nära 
sammanbundet med prestation och där kvalitet i prestationer också kan ses som ett 
resultat av motivation, d v s att är man mindre motiverad, verkar det påverka hur man 
presterar och även hur man aktivt väljer att lägga kvalitetsnivån i sina prestationer. 
Huruvida man ständigt strävar efter förbättring och utveckling av organisationens 
produkt eller service, kan t ex vara helt beroende av om man upplever motivation eller 
inte. Resonemanget antar ett slags ömsesidigt beroende mellan kvalitet, prestation och 
motivation, vilket gör det svårt att veta vilken hållning testdeltagarna haft i sina svar, 
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och kan därmed också ha gett väldigt spridda resultat. Kvalitetsfrågorna kan samtidigt 
ha varit för generellt formulerade kring interna motivationsfaktorer, så att den del av 
arbetsmotivation som kan kopplas till kvalitet i organisationstypens specifika eller yttre 
förutsättningar, möjligen gått förlorad. De osäkra resultaten för kvalitetsdimensionen 
gör det svårt att säga hur organisationens kvalitet i produkt eller service påverkar 
testdeltagarnas motivation, utifrån antagandet att högre kvalitet skulle påverka kunders 
positiva uppfattning om organisationen, som i sin tur påverkar de anställdas motivation 
och prestation (Salanova, Agut & Peiró, 2005). Den slutliga faktoranalysen fick ändå 
fram några betydelsefulla laddningar för kvalitetsdimensionen, men det är tydligt att 
validiteten för kvalitetsbegreppet inte är tillräckligt hög och att begreppet måste 
definieras och specificeras bättre för vidareutveckling av enkäten. 
 
Karriärsdimensionen visade sig däremot stark och endast en av enkätens karriärsfrågor 
togs bort. Enkäten verkade alltså mäta karriärsvariabeln så som studien avsett att göra, 
och dimensionen täcker i mer eller mindre grad in flera av Herzbergs (1959) 
motivatorer. Dessa är bl a prestation, ansvar, befordran och utvecklingsmöjligheter 
(Herzberg et al., 1959), och att dessa motivatorer kan innefattas i karriärsbegreppet, 
formar en tydligare och mer konkret mätvariabel än tidigare teorier. Värdet i denna 
konkretisering ligger i att karriärsvariabeln är lämpligare för mätningar och kartläggning 
av förutsättningar för arbetsmotivation i ett modernt arbetsliv. Det är ett intressant 
bidrag också för att göra forskningsresultat mer tillgängliga och tillämpningsbara för 
organisationer som vill förbättra och bättre förstå förutsättningar för arbetsmotivation.  
 
Intressant för karriärsdimensionen är också att den visade höga laddningar för 
frågorna ”Jag föredrar att stanna i en organisation där jag har möjlighet att avancera” 
och ”Jag drivs att arbeta hårdare av möjligheter till karriärsutveckling”, som båda är 
mer generellt formulerade kring karriär. De höga laddningarna kan beröra den 
förändring av karriärsbegreppet som Wikman (2005) föreslår, d v s att karriär har gått 
mer mot att bli ett generellt intresse hos individen och som hanteras som ett individuellt 
ansvar utanför den specifika organisation man arbetar i. Ett hårdare arbetsklimat med 
ökade krav på kompetens påverkar alltså hur man väljer att planera sin karriär för att få 
specialiserad och konkurrenskraftig kompetens (Wikman, 2005). Det bekräftar då också 
Zetterbergs (1987) resonemang om att jobb och karriär generellt sett blivit viktigare för 
individer idag. Framför allt gäller det de osynliga kontraktens förändring (Zetterberg, 
1987), där arbetstagare mer eller mindre förväntar sig karriärsmöjligheter och 
utvecklande faktorer av arbetsgivare på den moderna arbetsmarknaden. Arbetstagare 
förväntar sig möjligen alltså i högre grad att kontinuerligt erbjudas utvecklande och 
meningsfulla arbetsuppgifter, d v s det förutsätts i de nyare osynliga kontrakten. 
Arbetsgivare som kan erbjuda karriärsmöjligheter blir kanske mer intressanta som 
företag när individen står inför val av arbetsgivare. Arbetsmotivation är därför vidare 
intressant att studera i relation till osynliga kontrakt. 
 
Det ställdes också upp två hypoteser i studien, för att mäta eventuella skillnader i 
dimensionernas styrka mellan anställda i de två olika organisationstyperna. Prövningen 
av mätinstrumentet var studiens huvudsakliga syfte, varför hypoteserna besvarades först 
efter analyser av enkäten. Att frågeantalet reducerades till 10 efter en första faktoranalys, 
hade ingen betydelse för dimensionernas medelvärdesskillnader som jämfördes separat, 
men att kvalitetsdimensionen uppvisat en lägre reliabilitet (alpha 0,55) mot 
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karriärsdimensionens starkare reliabilitet (alpha 0,90) kan naturligtvis påverka 
säkerheten i hypotesprövningen. 
 
Resultaten gav inte stöd åt hypotesen att anställda i kommersiella organisationer i högre 
grad skulle drivas av karriärsmotiv än anställda i icke-kommersiella organisationer 
(p=0,87) och det gavs heller inget stöd åt studiens andra hypotes, att anställda i icke-
kommersiella organisationer skulle drivas mer av kvalitetsdimensionen (p=0,66). Båda 
studiens hypoteser förkastades alltså, men det blir här viktigt att tolka innebörden av 
kvalitetsdimensionens instabilitet. 
 
Ett uppenbart problem för kvalitetsdimensionen är att endast tre kvalitetsfrågor fanns 
kvar efter bortgallringen av lågt laddade frågor i den första faktoranalysen. En tumregel 
för en stabil faktor brukar vara att den ska innehålla minst tre laddningar och att de ska 
ligga >0,4 (Hair et al., 1995). Laddningar under detta värde anses vara av mindre 
betydelse. En av kvalitetsdimensionens laddningar var förhållandevis låg (0,32), vilket 
endast lämnar kvar två laddningar av större betydelse i kvalitetsdimensionen, vilket gör 
att kvalitetsdimensionen bör tolkas med försiktighet.  
 
Hypotesprövningen innehåller alltså en viss risk för typ II-fel, d v s att nollhypoteserna 
behålls trots att de är felaktiga. Karriärsdimensionen har visat säkra resultat, men 
eftersom kvalitetsdimensionen inte är tillräckligt stark, kan skillnaderna mellan 
organisationstyperna visa sig mindre än om kvalitetsvariabeln varit säkrare. Det innebär 
vidare att avsaknaden av skillnader mellan kommersiella och icke-kommersiella 
organisationer kan bero på den låga validiteten i mätinstrumentets kvalitetsdimension. 
För att reducera risken för typ II-fel, krävs ett mer pålitligt undersökningsmaterial för 
den del av enkäten som avser att mäta kvalitet, d v s att kvalitetsvariabeln bör öka i 
styrka. Med en ökad stickprovsstorlek och där grupperna är mer homogena reduceras 
också risken för typ II-fel. Men att studiens hypoteser förkastades, kan likaväl ge 
värdefull kunskap om att de skillnader som verkar finnas mellan statliga och privata 
organisationer inte alls på samma sätt finns mellan kommersiella och icke-kommersiella 
organisationer. Solomon (1986) resonerar kring den offentliga sektorns strävan efter 
effektivitet, men där särskilda restriktioner bl a gällande just vinstintresset ibland kan 
skapa konflikter med denna strävan (Solomon, 1986). Resonemanget är nära kopplat till 
överprestation och hur en del icke-vinstdrivande och statliga organisationer förväntas 
prestera i relation till de medel man tilldelats, och inte mer än så. Det är möjligt att en 
organisations effektivitet kan ställas i konflikt med vinstintresset som Solomon (1986) 
beskriver, men att det har mer med effektivitet och vinstintresset än just 
arbetsmotivation att göra. Denna studie verkar i alla fall inte visa sådana samband vad 
gäller karriärs- och kvalitetsdimensioner i kommersiella och icke-kommersiella 
organisationer. Hypotesernas förkastning skulle således kunna betyda att det inte går att 
dra några slutsatser om att anställda skulle motiveras olika av kvalitetsfaktorer eller 
karriärsfaktorer, med vinstintresset som avgörande skillnad i organisationstypen. 
Möjligen är det då riskabelt att dra paralleller till forskning som sett på skillnader i 
statliga och privata organisationer, när den gemensamma nämnaren med kommersiella 
och icke-kommersiella organisationer egentligen främst ligger vid vinstintresset.  
 
Möjligheter till karriär verkar vara en viktig faktor till varför anställda motiveras i sitt 
arbete, och som i sig kan ses som drivkraft, även om karriärsdimensionen innefattar fler 
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delfaktorer i vad som skapar dessa möjligheter. För karriärsdimensionen återfanns högst 
laddningar kring karriär som viktig del i yrkesval, möjligheter till karriärsutveckling och 
viljan att stanna i organisationer som erbjuder möjlighet till avancemang, vilket antyder 
att karriärsfaktorn är ett viktigare begrepp för anställda i det moderna arbetslivet, och att 
den moderne arbetstagaren väljer yrke eller arbetsplats efter karriärsförutsättningar. Det 
framkom att kvalitet i prestationer som bidrag till kvalitet i organisationens resultat och 
strävan efter kvalitetsförbättring av organisationens produkt eller service, var av störst 
betydelse för kvalitetsdimensionen. Hur viktiga karriärsdimensionen och 
kvalitetsdimensionen är för den totala arbetsmotivationen, är svårt att säga, eftersom de 
tillsammans bara är två bland många andra variabler som utgör den totala 
arbetsmotivationen. Men studien har ändå lyckats konkretisera en viktig del kring 
karriär utifrån Herzbergs (1959) modell och gett värdefulla indikationer på en nyare 
kvalitetsdimension, som öppnar upp för fortsatt forskning. Studiens båda variabler bör 
då också ställas i relation till andra mer prövade variabler, som t ex lön eller delaktighet, 
för att sträva mot en mer fulländad teoretisk modell för arbetsmotivation. 

 
 

A  p  p  e  n  d  i  x 
 
1. Enkätfrågor och itemförkortningar.  
Item-numreringar och förkortningar visades inte i den enkät som testdeltagarna använde. 
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Appendix 1 Enkätfrågor och itemförkortningar.  
 
Hej! 
Du har blivit inbjuden att delta i en undersökning om motivation i arbetet. Det tar ca 3-5 minuter att 
slutföra enkäten.   
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan välja att avsluta ditt deltagande när som helst, men dina åsikter 
är väldigt värdefulla för min studie. Dina svar behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att 
redovisas enskilt. När du besvarat frågorna, kodas dina svar och skickas anonymt tillbaka till mig. Skulle 
du ha några frågor om enkäten eller studien, får du gärna kontakta mig på 
survey_motivation@hotmail.com 
 
Tack för att du tar dig tid för att besvara enkäten! Starta genom att klicka på Continue. 
 
 
Kön --select-- 
 Kvinna - Man  
Ålder --select-- 

 1988 - 1939 
Organisationstyp som du arbetar i --select-- 
 Kommersiell organisation 
 Icke-kommersiell organisation 
 Vet inte 
Position --select-- 

 Lednings- eller styrelseposition 
 Anställd med chefsposition 
 Anställd utan chefsposition 

 
Item=KARR1 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Jag gillar att fatta beslut som 
egentligen ligger på en högre 
beslutsnivå än mitt direkta 
ansvarsområde. 

� � � � � 

Item=KARR2 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Jag vill ”ge mer” om jag vet att det 
stärker min specialkompetens inom 
organisationen. 

� � � � � 
Item=KVAL3 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Jag upplever att kvalitet i mina 
prestationer bidrar till kvalitet i 
organisationens resultat. 

� � � � � 
Item=KARR4 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Karriär är en viktig del i vad som 
får mig att vilja göra det arbete jag 
gör. 

� � � � � 
Item=KVAL5 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Jag strävar ständigt efter att 
förbättra och utveckla min � � � � � 
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organisations produkt eller service. 
Item=KVAL6 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Jag upplever missnöje när jag 
tvingas kompromissa på kvalitet i 
mina prestationer. 

� � � � � 
Item=KARR7 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Jag vill prestera mer än vad som 
förväntas av mig, för att på så sätt få 
en viktigare position inom 
organisationen. 

� � � � � 

Item=KARR8 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Jag motiveras starkare om det finns 
möjligheter till mer utvecklande 
arbetsuppgifter att sträva efter i 
organisationen. 

� � � � � 

Item=KVAL9 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Mitt engagemang hänger samman 
med vilket kvalitetsnivå jag väljer 
att lägga mig på i mina prestationer. 

� � � � � 
Item=KARR10 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Jag föredrar att stanna i en 
organisation där jag har möjlighet 
att avancera. 

� � � � � 
Item=KVAL11 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Jag har svårt att motiveras när jag 
arbetar med tjänster eller produkter 
som inte uppfyller vissa 
kvalitetskriterier. 

� � � � � 

Item=KVAL12 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Den kvalitet som i slutändan 
levereras från min organisation är 
inte så viktigt för mitt individuella 
engagemang. 

� � � � � 

Item=KARR13 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Jag drivs att arbeta hårdare av 
möjligheter till karriärsutveckling. � � � � � 
Item=KVAL14 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Jag motiveras bättre i mina 
arbetsuppgifter om min organisation � � � � � 



 20 

ger mig verktyg att leverera bättre 
kvalitet. 
Item=KVAL15 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Jag tappar motivation om mina 
prestationer inte motsvarar den 
kvalitet jag önskar leverera till 
organisationens kunder eller 
användare. 

� � � � � 

Item=KARR16 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska väl 

Stämmer 
mycket väl 

Ökat ansvar och nya arbetsuppgifter 
gör att jag vill ge mer till 
organisationen. 

� � � � � 
 


