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Ökad konkurrens i arbetslivet leder till att företag söker vägar till att 
attrahera, bibehålla och utveckla sin personal. Till hjälp för detta har 
arbetsgivaren flera redskap vilka fungerar som incitament till ökad 
motivation hos arbetstagarna. Ekonomiska belöningssystem framhålls 
i förenklade framställningar som den mest betydelsefulla förklarande 
variabeln till motivation. I syfte att komma fram till en mer nyanserad 
bild av vad som påverkar motivation ställde denna uppsats lönens 
betydelse i förhållande till andra faktorer, såsom arbetsklimat, som har 
med arbetsmotivation att göra. Resultatet från fem intervjuer med 
yrkesverksamma personer i tjänstesektorn, som tolkats med en 
blandning av induktiv och deduktiv tematisk analys, visade att 
intervjupersonerna hade unika profiler vad gällde källor till 
motivation. Ekonomisk ersättning prioriterades högt, men bilden som 
framträdde var långt mer komplex. Arbetsuppgifternas innehåll, 
feedback, trygghet, gemenskap med arbetskamrater, delaktighet och 
utvecklingsmöjligheter upplevdes som tungt vägande 
förklarningsfaktorer i motivationspusslet. Undersökningen kunde inte 
visa på att det gick att urskilja någon för gruppen gemensam enskild 
faktor som bäst förklarade varifrån motivationen kom.  

 
 
Det moderna samhällets utveckling bygger på arbete som utförs i organisationer. Var 
och en som antingen i sin yrkesroll eller som betraktare vill få en förståelse för 
fenomenet arbetsmotivation kan lätt inse att det finns en rad olika drivkrafter bakom de 
vardagliga uppgifter som utförs av miljontals personer världen över i syfte att öka sitt 
personliga välstånd, utveckla sin personlighet eller helt enkelt klara sin försörjning. På 
samma sätt finns det en rad olika förklaringar bakom valet till denna undersökning. 
Den enklaste grunden är kanske ämnets allmängiltighet (Gough, 1976). Arbetslivet och 
arbetet i organisationer karaktäriseras av allt hårdare konkurrens och fortgående 
strävan efter produktivitetsförbättringar. Detta ställer ökade krav på organisationer att 
producera och leverera det som efterfrågas av marknadskrafterna. Organisationer 
påverkar dock inte bara samhällets utveckling. Den enskilde individen berörs idag mer 
än tidigare av de verksamheter som utförs i dessa organisationer. Individer påverkas 
alltså i hög utsträckning av hur organisationer fungerar. Det kan t.ex. handla om var ett 
företag är lokaliserat vilket ofta påverkar var individer väljer att bosätta sig (Pfeffer, 
1997).  
 
Studier av organisationer kan göras ur många olika perspektiv och är inte något nytt 
påfund. Frederick Winslow Taylor studerade redan på början av 1900-talet hur man 
kunde öka produktiviteten i organisationer. Taylor påpekade i sin avhandling, ”The 
Principles of Scientific Management” (1911, refererad i Locke, 1976), att varje 
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arbetare måste få fullt erkännande och full belöning för sina prestationer. Taylors 
tankar om hur arbetet kunde rationaliseras, till nytta för både företag och individer, är i 
dagens samhälle högaktuellt. Elton Mayo (1960, refererad i Locke, 1976)  flyttade 
fokus från den rationella sidan av arbete och arbetsrationaliseringar till människans 
beteende i organisationer. Han menade att människors beteende och inställning till 
arbetet i hög grad påverkar vad den enskilde arbetaren presterar (Abrahamsson & 
Andersen, 2000).  
 
Frågor om hur engagemang eller motivation skapas i organisationer eller på 
arbetsplatser har under senare år fått allt mer utrymme både i det praktiska arbetet i 
organisationer och i organisationsforskningen (Steers & Porter, 1991). Organisationer 
upprättas bl.a. för att uppnå uppsatta mål och detta görs med hjälp av de anställda 
(Abrahamsson & Andersen, 2000). Samtidigt som mänskliga ansträngningar tenderar 
att på individnivå utgöra små delar av ett större sammanhang så är den enskilda 
individens arbetsinsats nödvändig för organisationers fortlevnad och lönsamhet. En 
organisations effektivitet är till viss del resultatet av och/eller beroende av dess 
förmåga att motivera sina anställda till att arbeta efter företagets riktlinjer och mot 
företagets mål (Steers & Porter, 1991). Motiverade anställda som bidrar till detta kan 
alltså ses som en förutsättning för god produktivitet och effektivitet i företag.  
 
Till följd av denna samhällsutveckling, vilken utmärks av effektiviseringar och ökad 
konkurrens, arbetar organisationer och företag på olika sätt för att dels attrahera 
kompetent personal, men även för att behålla och utveckla värdefull kompetens i 
företaget. Ett av många verktyg som används för detta ändamål är belöningar eller 
incitament av olika slag. Dessa verktyg används av verksamhetsledningar och är ett 
medel för att påverka medarbetarna på olika önskade sätt. Det finns många typer av 
belöningar, allt från några uppmuntrande ord från närmaste chefen till organiserade 
ekonomiska bonussystem (Svensson & Wilhelmson, 1988). Huvudargumenten som 
anförs som starka skäl till varför man ska ha belöningssystem är att dessa ska få 
medarbetarna att prestera mer och bättre, öka trivseln och motivationen samt belöna 
beteenden som arbetsgivaren anser önskvärda (Kuvaas, 2006). Traditionellt har lön 
använts som styrmedel för att få anställda att arbeta i enlighet med företagets mål (le 
Grand, 1997). Belöningar antas motivera anställda att visa de beteenden och 
prestationer som arbetsgivaren värderar högt. Ekonomiska belöningar har även ett 
symboliskt värde, genom att de i vissa fall fungerar som mått på erkännande och status 
(Opsahl & Dunnete, 1966; Steers, Porter & Bigley, 1996, refererade i Jenkins, Gupta, 
Mitra & Shaw, 1998). Ekonomiska belöningssystem anses vara ett av de mest 
betydelsefulla verktygen i arbetet med att motivera anställda (Svensson & Wilhelmson, 
1988). 
 
Det råder delade meningar om vilken vikt som ska tillmätas belöningars inverkan på 
motivation. Motståndare till antagandet att ekonomiska belöningar verkar motiverande 
menar att de snarare motverkar individens egen inre motivation och minskar dennes 
självbestämmande. Motståndarna menar vidare att ekonomiska belöningar visserligen 
kan förebygga otillfredsställelse i arbetet men att de inte har någon motiverande effekt 
i arbetslivet (Deci & Ryan, 1985). Om ekonomiska belöningssystem ska fungera i 
arbetet med att motivera måste de accepteras och upplevas som rättvisa. Detta medför 
att arbetstagarna måste vara insatta i hur belöningssystemen fungerar och veta vilka 
beteenden som belönas (Svensson & Wilhelmson, 1988). Även om ekonomiska 
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ersättningar verkar spela stor roll i arbetet med att motivera anställda så finns det flera 
andra faktorer som ibland och för vissa individer är viktigare för motivationen. 
Faktorer eller aspekter som fungerar som motivatorer skiljer sig åt mellan olika 
individer och är bl.a. beroende av ålder och utbildningsbakgrund (Theandersson, 
2000). Om det antas att alla individer har sin unika profil vad gäller källor till 
motivation, så skulle det som upplevs som motiverande för en individ kunna upplevas 
som hämmande för en annan, eller i en annan livssituation. Eftersom motiverade 
anställda bättre än omotiverade anställda kan bidra till en organisations produktivitet 
och effektivitet är det angeläget att studera vilka faktorer som motiverar en 
arbetstagare till att prestera så bra som möjligt. För att anställda ska kunna motiveras 
till att engagera sig på ett bra sätt i sitt arbete måste goda insatser synliggöras och 
belönas (Lawler, 1994). Men det är inte självklart att sådana belöningar endast 
innefattar pengar utan belöningar kan även ges på andra sätt. Det finns teorier som 
stöder antagandet att lön verkar motiverande. Men det finns också teorier som hävdar 
att andra faktorer som arbetsklimatet, d.v.s. individers egna subjektiva upplevelser av 
möjligheter till utveckling i arbetet och erkännande för arbetsprestationer, är minst lika 
viktiga som lönen (Brown & Leigh, 1996). Lönens betydelse för motivation är med 
andra ord inte självklar som ensam förklarande faktor (t.ex. Deci & Ryan, 1985). I ett 
samhälle som präglas av ökande krav på produktivitetsförbättringar och konkurrens 
blir det allt viktigare att fråga sig vad som motiverar en anställd, är det lönen eller är 
det andra faktorer i arbetsklimatet?  
 
Denna uppsats har inte ambitionen att visa att den ena faktorn är viktigare än den 
andra. Utgångspunkten är snarare att en marknadsmässig lön i kombination med andra 
förhållanden i arbetsklimatet samverkar i den anställdes motivation. Teorier om 
motivation ger ibland skilda förklaringar till hur motivation skapas. En viktig 
skiljelinje mellan teorierna är om människan drivs av behov och instinkter eller om 
hon är en instrumentell, nyttomaximerande varelse som strävar efter att uppnå vissa 
mål (Lawler, 1994). Uppsatsen avser att belysa komplexiteten i förhållandet mellan lön 
och arbetsklimatets inverkan på motivation. Jag avser också att visa på svårigheterna 
med att komma fram till enkla samband och förklaringsmodeller. Dessutom vill jag 
lyfta fram vikten av att detta forskningsfält får mer uppmärksamhet eftersom de frågor 
som väcks är av fundamental betydelse för individers och samhällets utveckling. Jag 
har valt att i denna uppsats använda analysmetoder från de mest tongivande 
teoretikerna på området. I undersökningen anlägger jag ett praktiskt perspektiv där 
individen är i fokus.  
 
Motivation  
Försök att beskriva och förklara begreppet motivation har gjorts i åtskilliga 
publikationer. Även om det kan inrymma mycket så kan, enligt Vroom (1995),  tre 
komponenter sägas karaktärisera motivationsbegreppet. För det första handlar det om 
vad det är som stimulerar mänskligt beteende. För det andra kännetecknas begreppet 
av vad det är som leder eller styr detta beteende. Slutligen innefattar begreppet 
motivation även hur beteendet upprätthålls. Dessa tre komponenter bidrar till 
förståelsen av hur motivation skapas på arbetsplatser. Men motivation är ett mycket 
komplext fenomen som i hög grad både påverkar och påverkas av organisationers 
struktur, uppbyggnad och funktion. Givet dessa tre komponenter måste man dessutom 
studera individens betydelse, arbetets innehåll och målsättning samt 
arbetsförhållandena för att förklara och förstå begreppet motivation (Steers & Porter, 
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1991). Faktorer som har med den enskilda individen att göra kan i många fall förklara 
variationer i hur mycket man anstränger sig samt hur resultatet av ett arbete ser ut. 
Individer skiljer sig åt på många sätt bl.a. beträffande intresse, attityder och behov 
vilket antas påverka motivationen. Motivationen för ett arbete samt vad som påverkar 
denna är alltså till stor del beroende av individens intressen och andra personliga 
faktorer (Gough, 1976). Därför kommer motivationen samt vad som påverkar 
motivationen att skilja sig åt från person till person. En individs intresse och 
målsättning kan variera över tiden och kan t.ex. vara olika i olika perioder i livet 
(Holland, 1976). Men individers attityder och inställningar till arbetet som sådant 
påverkar även graden av motivation. Individer som är nöjda med sina arbetsuppgifter, 
sin chef eller andra faktorer kring arbetet tenderar att i högre grad vara motiverade och 
prestera bättre. På motsvarande sätt är motivationen betydligt lägre hos individer som 
är missnöjda med sin arbetssituation. Motivation påverkas även av skillnader i behov 
mellan olika individer. En individ med ett stort behov av att prestera motiveras av 
andra saker jämfört med någon som har ett större behov av t.ex. trygghet (Steers & 
Porter, 1991).  
 
Även faktorer som är kopplade till arbetet som sådant, t.ex. innehållet i själva 
arbetsuppgifterna samt vilken feedback arbetstagaren får, tycks inverka på hur 
motiverad denne är (Lawler, 1976). Avgörande för hur motiverad en individ är beror 
också på hur arbetet är organiserat och de olika arbetsbetingelserna. Till detta hör 
relationerna till de närmaste arbetskollegorna samt till cheferna som direkt påverkar 
arbetet. Ytterligare faktorer som har med arbetsbetingelserna att göra är sådana som är 
gemensamma för en hel organisation och bestäms av denna. Sådana faktorer kan vara 
t.ex. förmåner utöver lönen (eng. fringe benefits). Det kan också vara en lönepolicy 
som t.ex. innebär att man avancerar efter ett visst system. En individs vilja till att 
prestera på arbetet påverkas även av hur öppen kommunikationen på arbetsplatsen är 
(Steers & Porter, 1991).  
 
Motivationsteorier 
Det finns flera olika teorier och modeller som förklarar vad motivation är. Gemensamt 
för dessa teorier är att de bygger på ett antal grundantaganden om hur mänskliga 
beteenden uppkommer, styrs och upprätthålls (Vroom, 1995). Teorier om motivation 
ser i stora drag människan på två skilda sätt. Den ena skolan beskriver människan som 
instinktiv och driven av behov. Den andra inriktningen ser människan som rationell 
och målmedveten. Enligt det senare synsättet beter sig individer på det sätt som hjälper 
henne att nå sina mål (Lawler 1994). Motivationsteorier kan även, enligt Katzell och 
Thompson (1998), delas in i exogena och endogena teorier. Enligt denna indelning kan 
en individs motivation påverkas av exogena/yttre faktorer såsom t.ex. lön och av 
endogena/inre faktorer som snarare har att göra med upplevelser att arbetet är 
intressant och stimulerande. Motivationsteorier syftar alltså till att försöka förklara 
varför individer beter sig på ett visst sätt. Teorierna försöker även beskriva vad 
organisationer kan göra för att uppmuntra sina anställda till att bidra till 
organisationens målsättning samt individernas egna behov (Armstrong, 2003). De 
flesta motivationsteorier bygger på uppfattningar från det filosofiska begreppet 
hedonism. Enligt hedonismen strävar människan efter att rikta sitt beteende bort från 
sådant som orsakar smärta och obehag och istället rikta sitt beteende mot saker som 
orsakar lust och glädje. Inför varje situation en individ ställs inför har denne ofta 
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möjlighet att välja det handlingsalternativ som denne tror kommer att maximera 
välbehaget och minimera smärtan (Vroom 1995).  
 
Frederick Herzbergs två-faktorteori som utvecklades på 1950–talet tar fasta på vad 
som bidrar till ökad motivation (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). Enligt 
Herzberg måste man i motivationssammanhang göra klar och tydlig åtskillnad mellan 
den faktiska arbetssituationen och arbetsinnehållet. Herzbergs teori innehåller två typer 
av faktorer som antas inverka på anställdas motivation: motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer. En hög lön, vilket är ett exempel på en hygienfaktor och som även är 
kopplad till arbetssituationen, kan bidra till att hindra anställda från att vantrivas på 
arbetet, men härigenom skapas ingen motivation. Motivation skapas istället genom s.k. 
motivationsfaktorer, vilka är bundna till innehållet i själva arbetet. Upplever de 
anställda att de har intressanta och varierande arbetsuppgifter, att de har ansvar samt att 
de får erkännande för sitt arbete kan motivationen hos de anställda höjas 
(Abrahamsson & Andersen, 2000).    
 
Herzbergs tvåfaktorteori har dock blivit kritiserad. I en studie av Theandersson (2000) 
framgår att arbetstillfredsställelse inte bara är relaterad till innehållet i själva arbetet 
utan även till faktorer runt omkring som t.ex. lön. Resultatet från studien visar att 
kringliggande faktorer har betydelse för arbetstillfredsställelse. Både lön, sociala 
relationer och arbetsmiljö förefaller, i motsats till vad som framgår av Herzbergs teori, 
vara viktiga och bidragande orsaker till motivationen hos anställda. Ekonomiska 
belöningar ses i sociala sammanhang inte bara som ett kvitto på hur man presterat utan 
även som en statussymbol (Hagemann, 1990). Detta gör att stor vikt ofta läggs vid 
denna typ av incitament eftersom de får inverkningar inte bara i yrkeslivet utan även i 
privatlivet. En individs inneboende drivkrafter är ibland minst lika viktiga för 
motivationen som ekonomiska belöningar. De inneboende drivkrafterna har att göra 
med att en person utför sina arbetsuppgifter för att de är intressanta och spännande 
(Deci & Ryan, 1985). Människors arbetsmotivation kan alltså inte bara sägas vara 
beroende av antingen lön eller intressanta arbetsuppgifter, utan de samverkar snarare 
och skiljer sig åt från individ till individ (Svensson & Wilhelmson, 1988).    
 
Behovsteorier har sin utgångspunkt i att människan ständigt eftersträvar att tillgodose 
ett antal grundläggande behov. Maslows teori (1954, refererad i Vroom, 1995) är den 
mest kända behovsteorin (Armstrong, 2003). Maslow menade att människan är en 
rationell varelse och att mänskliga behov kan indelas i fem grupper: fysiologiska 
behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av status och prestige, och behov av 
självförverkligande. Maslow menade vidare att människan ständigt söker efter nya 
behov att tillfredsställa, vilket får till konsekvens att människan aldrig blir tillfreds utan 
ständigt söker efter förändringar – något nytt. Vissa behov är mer grundläggande än 
andra och därför presenteras dessa ofta i en behovshierarki, med de mest primära 
behoven längst ner och de mer sociala högre upp (Abrahamsson & Andersen, 2000). 
Nivåerna på Maslows behovshierarki ska inte ses som oberoende av varandra utan de 
kompletterar snarare varandra. Enligt denna teori måste en organisation använda sig av 
flera olika sätt att motivera sina anställda eftersom individer befinner sig på olika 
nivåer i behovshierarkin. Lönens betydelse för en individ skulle i detta fall kunna ses 
som något som tillfredställer ett trygghetsbehov snarare än något som motsvarar 
uppfyllandet av ett behov av högre ordning, t.ex. behov av självförverkligande 
(Cherrington, 1991).  
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Förstärkningsteorier bygger till skillnad från behovsteorier på uppfattningen att 
mänskligt beteende styrs av belöningar och bestraffningar. En individs beteende och 
handlingssätt är till stor del resultat av och beroende av tidigare erfarenheter. 
Beteenden som tidigare har belönats kommer att upprepas och beteenden som har 
bestraffats är inte lika sannolika att uppträda igen (Abrahamsson & Andersen, 2000; 
Vroom, 1995). Förstärkningsteorier bidrar med viktiga förklaringar till hur motivation 
uppstår. En av grundbultarna i detta förklaringssätt är att allt beteende är inlärt. Enligt 
dessa teorier kan arbetsgivaren använda sig av belöningar och bestraffningar – 
morötter och piskor – för att uppmuntra önskade beteenden och motverka andra 
beteenden (Hamner, 1991).  
 
Förväntningsteorier ger en utförligare beskrivning av vad motivation är än vad både 
behovs- och förstärkningsteorierna gör då de även inkluderar samspelet mellan 
individen, situationen och omgivningen. Vroom (1995) har utarbetat en teori som 
innebär att motivation är en funktion av förväntan, instrumentalitet och valens. 
Resultatet av en individs handlingar är enligt Vroom inte enbart beroende av de aktiva 
val denne gjort utan även av händelser som ligger utanför individens kontroll. Som ett 
resultat av detta innefattar allt beteende ett visst mått av osäkerhet för vad detta 
beteende kommer att resultera i samt hur det kommer att bemötas. Det mesta av 
individers beslutsfattande innebär alltså ett visst risktagande. Förväntan innebär i detta 
sammanhang en individs uppfattning om sannolikheten för att en viss ansträngning ska 
leda till resultat. En person som inte ser något samband mellan sin arbetsinsats och ett 
resultat kommer följaktligen att sakna förväntan. Instrumentalitet handlar om en 
individs uppfattning om sannolikheten för att en ansträngning eller arbetsinsats 
kommer att leda till ett visst bestämt resultat (Abrahamsson & Andersen, 2000). 
Instrumentalitet bygger på antagandet att ett visst resultat är avhängigt av och till viss 
del styrs av ett annat resultat (Vroom, 1995). Detta kan illustreras med hjälp av ett 
exempel. Om en individ tror att en viss utbildning kommer att leda till ett visst arbete 
eller yrke uppvisar individen hög instrumentalitet. Slutligen innefattar Vrooms teori 
även begreppet valens, d.v.s. en individs egen subjektiva värdering av det uppkomna 
resultatet. En person med behov av självförverkligande kommer att motiveras av andra 
saker än en person med större behov av t.ex. trygghet (Abrahamsson & Andersen, 
2000). 
 
För att komplettera perspektiven som anges i de ovanstående teorierna följer nedan en 
framställning av perspektiv där motivationsfaktorerna indelas i inre och yttre 
kategorier. Med hjälp av denna uppdelning ges ytterligare fördjupning och förståelse 
för begreppet motivation.  
 
Inre och yttre motivation  
Motivationsteorier kan enligt Katzell och Thompson (1990) delas in i två 
huvudkategorier; exogena och endogena. Enligt exogena teorier, som t.ex. behovs- och 
förstärkningsteorierna, påverkas en individs motivation genom förändringar av externa 
faktorer, såsom t.ex. lön och ledarskap. Förväntningsteorier är exempel på endogena 
motivationsteorier vilka utgår ifrån att mellanliggande variabler, t.ex. förväntningar 
och attityder, endast indirekt kan påverkas och förändras med hjälp av externa faktorer.  
Motivationsdrivkrafter eller motivationsfaktorer kan med utgångspunkt i de två 
kategorierna förenklat delas in i yttre motivationsfaktorer och inre motivationsfaktorer. 
Yttre motivationsfaktorer förklarar yttre förhållandens betydelse för motivation, medan 
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inre motivationsfaktorer försöker beskriva orsaker till motivation som något som finns 
inom individen. Teorier som hävdar yttre förhållandens betydelse för motivation 
innebär att t.ex. lön och befordringar alltså är att betrakta som motivatorer (Lawler, 
1994). Inre motivationsfaktorer handlar om sådant som finns inom individen som gör 
att denne är eller blir motiverad. Människor har behov och psykologiska drivkrafter 
vilka förklarar varför individer är aktiva. Källan till aktivitet ligger alltså inom 
individen själv och kan inte sökas i eller förklaras av utomstående stimuli. Inre 
motivation har att göra med människans behov av att vilja utvecklas som person och 
sin kompetens, samt känna kontroll över sitt liv. Den inre motivationen får en person 
att utföra en handling för att den är belönande i sig, och inte för att man erhåller någon 
yttre belöning som t.ex. lön (Deci & Ryan, 1985).  
 
Yttre belöningar, såsom t.ex. lön, anses spela en viktig roll i arbetet med att motivera 
anställda (Svensson & Wilhelmson, 1988). För individer kan både utdelning av 
belöningar och uteblivna sådana ha stor inverkan på motivationen. Betydelsen 
individer fäster vid yttre belöningar tycks dock vara beroende av flera olika faktorer. 
Lön kan för en person vara det som är viktigast för motivationen bl.a. eftersom det kan 
bidra till en känsla av trygghet. För annan individ kan lönen fungera som en 
statussymbol och på så sätt bidra till dennes motivation. Omvänt kan lönen vara det 
som minst motiverar en annan individ eftersom den för denne inte på något sätt bidrar 
till att tillgodose t.ex. de sociala behoven (Locke, 1976). Många studier har gjorts där 
man undersökt lönens betydelse för motivation. Resultaten från dessa studier visar att 
det finns stora skillnader mellan olika individer samt vilken vikt de tillskriver lönens 
betydelse för motivationen (Lawler, 1994). Men forskning har även visat att yttre 
belöningar såsom pengar kan inverka negativt på individers inre motivation. I stället 
för att öka motivationen verkar det alltså som om yttre belöningar flyttar fokus från 
uppgiften till själva belöningen, och på så sätt kan individens inre motivation 
undermineras. Verbala belöningar, såsom positiv feedback, har i flera undersökningar 
visat sig bidra till ökad inre motivation, medan negativ feedback till viss del kan 
försämra denna. Men all negativ feedback är inte att betrakta som dålig. Ett visst mått 
av kritik bidrar snarare till att individer presterar bättre och det kan i förlängningen 
innebära ökad inre motivation (Deci & Ryan, 1985).  
 
Det finns forskning som istället för att fokusera på lönens betydelse för motivationen 
framhållit vikten av arbetsklimatet. Med arbetsklimat menas i detta sammanhang 
individers upplevelser av arbetes innehåll och utformning (Kahn, 1990). Det sätt på 
vilket individer uppfattar arbetsklimatet påverkar deras inställning till den organisation 
de arbetar i och i förlängningen även deras motivation (Brown & Leigh 1996). Kahn 
(1990) har identifierat flera faktorer som antas ingå i individers upplevelser av 
arbetsklimatet. I teorierna om arbetsklimat menar man att individen måste känna sig 
behövd och uppleva arbetet som meningsfullt. Den upplevda meningsfullheten 
inkluderar faktorer kring arbetet som t.ex. erkännande och möjligheter till utveckling. 
Det verkar även vara av central betydelse att arbetstagarna upplever att de har 
intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. Kahn pekar även på vikten av upplevd 
trygghet och härmed menar han t.ex. relationen till kollegor och chefer. Men begreppet 
trygghet innefattar även sådant som tydliga roller och klarhet i vad som skall uppnås i 
arbetet. Resultatet från en studie genomförd av Brown och Leigh (1996) visar att om 
individer upplever arbetsklimatet som tryggt och meningsfullt så är det positivt 
korrelerat till produktivitet.   
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Lönerättvisa 
För att lönen ska fungera motiverande är det viktigt att lönen uppfattas som rättvis i 
förhållande till den egna arbetsinsatsen men även till kollegors arbetsinsatser. Detta gör 
att det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i utformningen av vilka kriterier som ska 
ligga till grund för lönesättning. För att undvika missförstånd och osakliga diskussioner 
måste alla parter vara insatta i och acceptera de beteenden som ska belönas 
(Hagemann, 1990). Traditionellt sett har man inom organisationsforskningen fokuserat 
på ett sätt att beskriva vad som är att betrakta som rättvist bemötande av anställda – 
den distributiva rättvisan. Denna dimension av begreppet rättvisa berör den slutgiltiga 
lönen samt jämförelsen av denna kollegor sinsemellan. Vad som är rättvist bedöms 
även utifrån den procedurmässiga rättvisedimensionen (t.ex. Byrne & Cropanzano, 
2001). Denna dimension handlar om beslutsprocessen för hur löner sätts. I detta fall 
handlar det alltså inte om vilka löner de anställda de facto får, utan snarare om 
kriterierna för hur löner bestäms. Men upplevelsen av rättvisa är ofta subjektiv 
(Hagemann, 1990). Det som upplevs som rättvist av en person kan upplevas som högst 
orättvist av en annan. På samma sätt kan den distributiva rättviseaspekten bedömas 
som rättvis, men vägen dit, d.v.s. den procedurmässiga dimensionen, kan av vissa 
upplevas som orättvis. Forskning har visat att upplevelsen av den procedurala rättvisan 
i hög grad påverkar anställdas attityd gentemot sin arbetsgivare. Om anställda upplever 
att lönesättningsprocessen är rättvis är sannolikheten större att de känner lojalitet 
gentemot sin arbetsgivare. Men fenomenen distributiv rättvisa och procedurmässig 
rättvisa kan inte studeras var för sig utan de påverkar varandra (Cropanzano & Folger, 
1991). Huruvida en individ upplever sig vara rättvist behandlad eller inte beror alltså 
på hur samspelet mellan de båda rättvisedimensionerna ser ut.  
 
Syfte 
Hur motivation skapas och upprätthålls på arbetsplatser är ingen lätt fråga att besvara. 
Den kompliceras även av det faktum att alla individer är unika och motiveras av olika 
saker i olika delar av livet. Vad som motiverar individer verkar vara beroende av flera 
olika faktorer. Pengar i form av lön är kanske det tydligaste och enklaste sättet på 
vilket en individs motivation kan påverkas. De ovan beskriva motivationsteorierna 
ifrågasätter dock lönens betydelse för motivationen, och då kanske främst på lång sikt. 
Men återigen måste man understryka att olika individer motiveras av olika faktorer, 
och vissa individer blir mer motiverade av pengar än andra. Pengar är även ett 
kraftfullt verktyg eftersom det är så nära förknippat med många av människans behov. 
På ett enkelt och direkt sätt kan pengar tillfredsställa människans mest basala behov. 
Belöningar i form av pengar kanske inte bidrar till förstärkning av en individs inre 
motivation men det kan i vissa fall fungera som symbol för erkännande och status 
(Armstrong, 2003). Som diskuterades inledningsvis används lön och belöningar av 
organisationer och företag för att attrahera och även bibehålla kompetent personal. Det 
verkar alltså som att ekonomiska belöningar till viss del kan användas för att motivera 
anställda, men den långsiktiga arbetsmotivationen är också beroende av andra faktorer 
i det upplevda arbetsklimatet.  
 
Det primära syftet med föreliggande studie är att ställa lönens betydelse i förhållande 
till andra faktorer, såsom arbetsklimat, som har med arbetsmotivation att göra. 
Arbetsklimatfaktorer, vid sidan av lön, inkluderar bland annat möjligheter till 
utveckling i arbetet och feedback (Brown & Leigh, 1996).  Det sekundära syftet med 
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studien är att jämföra och undersöka arbetsklimatfaktorernas inbördes relation till 
varandra.  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare  
Undersökningsmaterialet bestod av ostrukturerade intervjuer med fem 
yrkesverksamma personer i tjänstesektorn. Kriterierna som användes vid uttagningen 
till intervjuerna var att undersökningsdeltagarna skulle ha förvärvsarbetat under ett år 
eller längre, samt att två eller flera av de fem undersökningsdeltagarna skulle ha arbetat 
med prestationsbaserad lön.  Motivet till detta var att få en så nyanserad bild som 
möjligt till det undersökta området. Fem deltagare till undersökningen värvades genom 
att kontakta enligt kriterierna lämpliga personer i författarens bekantskapskrets. 
Deltagarna kontaktades ca en vecka innan intervjutillfället för att boka in lämplig tid 
och plats för intervjuerna. Vid detta tillfälle nämndes även att intervjuerna skulle 
spelas in på band. Den första intervjupersonen var en 33-årig man, civilekonom 
utbildad från Handelshögskolan i Stockholm, med åtta års erfarenhet av 
prestationsbaserad lön samt i viss mån även individbaserad lön. Den andra 
intervjupersonen var en 30-årig man, med politices magisterexamen från Stockholms 
universitet och viss erfarenhet av prestationsbaserad lön, men som vid intervjutillfället 
endast arbetade med fast lön. Den tredje intervjupersonen var en 27-årig man, utbildad 
civilingenjör från KTH i Stockholm, med ca 1 ½ års erfarenhet av prestationsbaserad 
lön. Den fjärde intervjupersonen var en 34-årig kvinna, med examen från Institutet för 
Högre Marknadsföring (IHM). Denna intervjuperson arbetade vid intervjutillfället 
endast med fast grundlön, men har tidigare arbetat med prestationsbaserad lön. Den 
femte intervjupersonen var en 26-årig kvinna, utbildad civilekonom från Umeå 
universitet, utan erfarenhet av prestationsbaserad lön. Studien byggde på frivilligt 
deltagande. Undersökningspersonerna informerades om frivilligheten och att de när 
som helst kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna garanterades konfidentialitet på så 
sätt att varken deras namn eller arbetsplats skulle publiceras i undersökningen. 
Undersökningsdeltagarna erbjöds ingen kompensation för sin medverkan. 
 
Datainsamling 
Intervjuerna omfattade information om intervjuaren, syftet med undersökningen och 
information om att deltagandet var frivilligt. Inledningsvis ställdes även frågor om 
ålder, utbildning samt vilken typ av arbete/arbetsinnehåll deltagarna vid 
undersökningstillfället hade. De intervjupersoner som arbetade eller hade arbetat med 
prestationsbaserad lön fick berätta om sina upplevelser av denna typ av lönesättning, 
samt på vilket sätt det verkat/inte verkat motiverande. Öppna frågor ställdes sedan där 
intervjupersonerna fick berätta vad som motiverar dem i arbetet. För att få ut så mycket 
som möjligt av det studerade ämnet fick intervjupersonerna till stor del styra riktningen 
under intervjuerna. Intervjuerna gjordes i respektive undersökningsdeltagares hem. 
Intervjuerna spelades in på band och tog mellan 30 och 45 minuter att genomföra.  
 
Analys 
Intervjuerna transkriberades för att möjliggöra analys av innehållet i dessa. 
Transkriberingarna gjordes i princip ordagrant med undantag för onödiga 
utfyllnadsord, såsom t.ex. ”så” och ”liksom”, samt i vissa fall gjordes korrigeringar för 
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skillnader mellan tal- och skriftspråk. Detta gjordes för att underlätta läsningen och 
förståelsen av de transkriberade intervjuerna. Analysen av innehållet i de 
transkriberade intervjuerna gjordes med hjälp av en blandning av deduktiv och 
induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). Undersökningen kan till viss del sägas vara 
deduktiv då vissa förutbestämda uppfattningar om orsaker till motivation hade 
inhämtats via litteraturgenomgången och induktiv för att öppna för möjligheten att 
identifiera andra aspekter. Både belöningar och återkoppling förutsattes vara erkända 
motivationsfaktorer. Efter att de fem intervjuerna transkriberats lästes de igenom flera 
gånger för att på så sätt få en korrekt uppfattning om deras innebörd/innehåll. Därefter 
markerades ord och meningar vilka kändes betydelsefulla för det som studerades. De 
markerade delarna av intervjuerna kategoriserades sedan i mer generella teman. 
Intervjuerna lästes sedan igenom ytterligare ett antal gånger för att på så sätt även 
kunna placera in andra ord och meningar än de ursprungliga under de generella 
temana. Efter att detta gjorts fick vart och ett av temana ett slutgiltigt namn, dessutom 
fick varje tema en definition. Materialet från varje tema sammanfattades sedan för att 
ge ytterligare klarhet i deras innebörd. Illustrativa citat plockades slutligen ut för varje 
tema (Hayes, 2000).  
 
Sju teman kunde identifieras, vilka vart och ett på sitt sätt bidrar till ökad förståelse för 
vilka aspekter som verkar motiverande i arbetet för en anställd: belöningar, 
arbetsuppgifter, återkoppling, trygghet, arbetskamrater/kollegor, delaktighet och 
utvecklingsmöjligheter. De sju temana är till viss del överlappande och kompletterar 
varandra och ska inte ses som oberoende av varandra. I kategorin deduktiva teman 
återges belöningar och återkoppling. Övriga fem kategorier är induktiva. Resultatdelen 
rangordnar temana i fallande ordning beträffande deras förklaringsvärde i förhållande 
till uppsatsens syfte och deras inbördes relation. Sålunda är de första temana de som 
intervjupersonerna framhöll som viktigast för deras motivation medan de senare 
visserligen sågs som relevanta men var svårare att värdera.   
 
 

Resultat 
 
Belöningar  
Belöningar av olika slag var den faktor intervjupersonerna upplevde vara den mest 
grundläggande motivationsfaktorn. De uppgav samtliga att de primärt arbetade för att 
få en ekonomisk ersättning i form av inkomst för att trygga sin försörjning. Det sades 
vara självklart att den ekonomiska ersättningen för de arbetsinsatser intervjupersonen 
utförde var grundförklaringen till varför de arbetade överhuvudtaget. När 
intervjupersonerna talade om belöningar menade de framförallt ekonomiska 
ersättningar. Möjligheten att få en högre lön eller en bonus av något slag inverkade 
positivt på motivationen och sågs som en förutsättning för att man skulle trivas på sitt 
arbete. Men utöver att vara en ren motprestation i form av ersättning för erlagda 
tjänster använde arbetsgivaren löneverktyget även för att visa uppskattning och 
stimulera personalen. Intervjupersonerna tog samtliga upp ett inneboende signalvärde i 
lönesammanhanget.  

 
Sen är det klart att man måste klara av att försörja sig och sin familj och att    
kunna ha en bra levnadsstandard. 
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Det [prestationsbaserad lön] har varit väldigt viktigt och en extra drivkraft för att 
man ska anstränga sig extra. Det är klart att de extra pengarna man får är viktiga 
men samtidigt upplevs det som en väldigt viktig signal att man har gjort 
någonting bra och ett tecken på uppskattning från ens arbetsgivare. 

 
Även om det sågs som fundamentalt och togs för givet av intervjupersonerna behövde 
belöningarna dock inte bara innefatta pengar. Statusen i arbetet som sådant och ansvar 
framkom vid flera tillfällen som att de kunde vara en belöning i sig. Intervjupersonerna 
var särskilt tydliga med att markera att dessa andra faktorer kunde verka minst lika 
motiverande som ekonomiska belöningar. Belöningar av detta slag kunde vara en merit 
av något slag för den anställde. I vissa fall kunde det senare vara mer värt än en 
tillfällig löneförhöjning eller bonus. 

 
Det finns t.ex. massor med kända banker och försäkringsbolag men bara ett 
[arbetsplatsens namn]. Dessutom är det väldigt internationellt gångbart och alla 
vet att man är väldigt attraktiv om man skulle söka ett nytt jobb och har den 
erfarenheten – det är en typ av kvalitetsstämpel … Så det finns minst lika 
mycket outtalade ersättningar som det man får i lönekuvertet. 

 
Vad gäller prestationsbaserad lön så skiljde sig intervjupersonernas svar åt beträffande 
effekt på motivation. Två intervjupersoner uppgav att de upplevde ett sådant system 
som sporrande medan det för en annan kunde upplevas som otryggt. Otryggheten 
påstods bero på att man t.ex. vid en tillfällig svacka kunde missgynnas på ett orättvist 
sätt. Dessutom menade intervjupersonerna att användandet av prestationsbaserad lön 
kunde ge upphov till jämförelser arbetstagarna sinsemellan. En av intervjupersonerna 
pekade på att det var anmärkningsvärt att så pass mycket av arbetstiden gick åt till att 
jämföra belöningar med varandra i förhållande till den tid man lade ner på de anvisade 
arbetsuppgifterna.  
 

I och med att man vet att det finns en koppling mellan prestation och den totala 
lönen man får i slutändan så finns det alltid ett visst osäkerhetsmoment som gör 
att man känner sig extra motiverad och faktiskt lite tvingad att anstränga sig lite 
extra. I ett system där man bara har fast lön försvinner det här 
osäkerhetsmomentet. 

 
Sammanfattningsvis tyckte inte någon av intervjupersonerna att en viss grundlön var 
att likna vid en belöning. Istället uppfattades belöningsmomentet som ett tillägg utöver 
grundlönen som motiverades av en viss prestation eller förtjänst. Ekonomiska 
belöningar sågs med andra ord som ”grädde på moset” utöver baslönen. 
Belöningsinstrumentet kunde därför uppskattas som väldigt positivt när man blev 
föremål för en belöning men i princip lika starka känslor skulle, enligt de intervjuade, 
kunna framträda även vid utebliven utdelning. Detta fenomen kunde också noteras i 
hur intervjupersonerna upplevde att deras kollegor blivit belönade. Ekonomisk 
belöning var alltså det enklaste sättet att påvisa hur ett incitamentsystem slår i en 
organisation. 
 
Arbetsuppgifter  
Den näst viktigaste källan till motivation låg dock i arbetet som sådant, menade 
samtliga intervjupersoner. Om den ekonomiska ersättningen sågs som en 



12 
 
grundförutsättning till motivation, så var det saker som arbetet som sådant, privata och 
karriärmässiga utvecklingsmöjligheter, som avgjorde den långsiktiga 
arbetstillfredsställelsen. Därom rådde stor enighet. Flera intervjupersoner fäste i sina 
uttalanden stor vikt vid innehållet i arbetsuppgifterna. Krav som ställdes av samtliga 
var att arbetet skulle vara spännande, intressant och kännas meningsfullt, det skulle 
vara ”kul” att arbeta. När en av intervjupersonerna utvecklade vad som avsågs med 
”intressant” och ”relevant” gjorde denne kopplingen till att få utdelning för de fleråriga 
investeringar man lagt ner på universitets- och högskolestudier. 
 

Ja, man måste ju känna att man får ut något av det, eller hur? Jag menar att har 
man investerat i en avancerad universitetsutbildning så vill man ju få utdelning 
för det, dels i en form av ekonomisk trygghet men dessutom förväntar man sig 
att man ska få någon extra bonus för att man har pluggat och den bonusen kan ju 
vara i form av en hög lön eller intressanta arbetsuppgifter. I mitt fall har jag valt 
en kompromiss av det.   

 
Motivation relaterat till arbetsuppgifterna bedömdes som nära förknippat med 
arbetstagarens kompetensutveckling och vidareutbildning. Det upplevdes även som 
viktigt att man fick möjlighet till personlig utveckling. Med personlig utveckling kunde 
intervjuerna ge vid handen att personerna upplevde att man hade intellektuellt 
stimulerande arbetsuppgifter. Till begreppet personlig utveckling var även kopplat i 
vilken mån man upplevde möjligheter att få erbjudanden om nya arbetsuppgifter men 
det var även tydliga signaler till att ens kompetens var efterfrågad. Intervjupersonerna 
kunde i vissa sammanhang likställa belöningar med arbetsuppgifternas betydelse för 
motivationen. I de resonemang som lades fram visade det sig att det även här rådde 
konkurrens om de arbetsuppgifter som sågs som intressanta. Här kan nämnas hur en av 
intervjupersonerna refererade till arbetsuppgiftens status i förhållande till andra mer 
välavlönade arbetsuppgifter.  

 
Dessutom skulle jag vilja säga att man bygger upp en väldigt hög kompetensnivå 
som känns väldigt utvecklande. Man känner också att arbetsgivaren är mån om 
att personalen har en ordentlig kompetensutveckling. 

 
Utvecklingsmöjligheter  
Vid flera tillfällen återkom intervjupersonerna till vikten av möjligheter att utvecklas 
både i och genom sitt arbete. Beträffande möjligheterna att utvecklas i sitt arbete tog 
intervjupersonerna ofta upp exempel på vad de menade med arbetsplatsens möjligheter 
till karriärsteg och avancemang i sin organisation. Med utveckling genom arbetet 
menade personerna att arbetet i sig kunde bidra till den personliga utvecklingen. 
 

Jag känner att jag hela tiden vill lära mig någonting och komma framåt. 
 

Men sen är det också viktigt med en möjlighet att kunna göra karriär och att 
kunna utvecklas inom företaget. Och då menar jag både när det gäller färdigheter 
i arbetet och personlig utveckling. 

 
Vad gäller begreppet utvecklingsmöjligheter framkom intressanta kopplingar till hur 
kommunikationen fungerade på arbetsplatsen (jämför t.ex. med temat delaktighet 
nedan). Intervjupersonerna kunde t.ex. framhålla hur viktigt man ansåg det vara att 
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medarbetaren på ett konkret sätt fick vetskap om vilka formella karriärmöjligheter 
arbetsgivaren erbjöd. En av intervjupersonerna framhöll särskilt de välfungerande 
utvecklingssamtalen som fanns på dennes arbetsplats. Dessa samtal var 
välstrukturerade och hade formen av ett slags kontrakt mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren. Det verkade också som att intervjupersonerna var angelägna om att 
arbetsgivaren hade en tydligt utarbetad struktur och plan för medarbetarnas utveckling. 
Möjligheten att kunna utvecklas handlade i detta avseende till viss del om att kunna 
planera sitt liv. Samma arbetsgivare som nämndes ovan hade enligt intervjupersonen 
lagt stor omsorg vid att få arbetslivet att fungera ihop med privatlivet – utan att detta 
skulle inverka negativt på utvecklingsmöjligheterna.  
 

På topp [angående vad som gör ett jobb meningsfullt] måste jag säga att jag 
känner att jag kan utvecklas och att jag känner att det finns en plan, att om jag 
gör det här idag då kan jag om ett år eller om två år kanske jobba med de här 
sakerna för att senare ta mig till punkt B. Det känns nästan viktigast. 

 
Andra intervjupersoner framhöll vikten av det som arbetsuppgifterna kunde innebära i 
fråga om personlig utveckling, bl.a. att vissa uppgifter innebar att man ”växer som 
människa”. Det verkade alltså som att möjligheter att utvecklas kunde innebära något 
utöver de formella karriärsteg som anges ovan. Ur detta perspektiv framskymtade en 
syn på arbetet som gick utöver en ren inkomstkälla. Arbetet hade uppenbarligen en 
mycket stor betydelse i sig. Det kunde t.ex. vara en markör för hur personens status 
utvecklas relativt individer i dennes omgivning. 
 

Sen är ju personlig och professionell utveckling en stark drivkraft. Så det finns 
många bidragande orsaker utöver lönen som verkar motiverande, i alla fall för 
mig. 

 
Vad gäller utvecklingsmöjligheter tyder resultaten sammanfattningsvis på att 
intervjupersonerna gärna ville kunna se att deras arbete var av betydelse också på 
längre sikt. Det var utan tvekan så att intervjupersonerna överlag var mycket 
målinriktade bl.a. med tanke på de hade valt relativt långa utbildningar och hade sökt 
avancerade tjänster. Därför verkar det troligt att de också genomgående ställde höga 
krav på möjligheter att utvecklas både karriär- och personlighetsmässigt. 
Intervjupersonerna framförde genomgående på temat utvecklingsmöjligheter att ett 
avgörande kriterium för att söka en tjänst, samt när man väl fått den, var att det gick att 
”komma vidare”. Det framgick även att utvecklingsprocessen var något som skulle 
pågå hela karriären igenom.  
 
Återkoppling  
Återkoppling, eller feedback, innebar enligt samtliga intervjupersoner att man fick 
bekräftelse från kollegor eller från sin chef. Feedback kunde ges på många olika sätt 
och sågs ibland som belöningar. Ibland kunde det röra sig om några uppmuntrande ord 
från chefen eller en kollega men beröm kunde även ges genom vidareutbildning eller 
en löneökning. Intervjupersonernas svar visade på att begreppet feedback var 
svårdefinierat. För en intervjuperson verkade feedback nästan vara entydigt med kritik 
och därför negativt laddat. För de övriga var det dock frågan om positiv och 
efterfrågad kommunikation. Begreppet var sålunda mycket subjektivt och individuellt. 
Något som ytterligare inverkade på resultaten var att begreppet även verkade vara 
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kontextberoende, d.v.s. individerna hade en viss föreställning om vad som menades 
med feedback, mycket beroende på egna antaganden och förväntningar som hängde 
samman med hur man själv uppfattade sin roll i organisationen och hur man värderade 
sina arbetsinsatser.   
 

Dessutom är det väldigt viktigt att få positiv feedback och enkla tecken på 
uppskattning för det man gör. Det kan faktiskt räcka med att någon säger tack 
för det man gör och det behöver inte alltid handla om pengar. 

 
Att få uppskattning för ens prestationer verkade enligt intervjupersonerna stimulerande 
och motiverande. Feedback kunde också innebära att man fick nya arbetsuppgifter 
vilket gav en känsla av personlig utveckling hos den anställde. Behovet av att se 
resultatet av sitt arbete tillgodosågs genom att bli bekräftad av antingen sin chef eller 
någon kollega. Återigen såg man hos intervjupersonerna en koppling till hur man 
uppfattade sin roll i organisationen och vad ens insatser hade för värde. Här kunde man 
även se en återverkan av hur pass tydligt definierade arbetsuppgifter man hade, d.v.s. 
hur tydliga mål som fanns uppsatta. Utifrån dessa mål upplevde arbetstagaren i 
varierande utsträckning vilka medel man hade till förfogande till att lösa 
arbetsuppgifterna.    
 

Det kan man kanske känna främst genom att man får uppmuntrande feedback 
från sin chef eller kanske ännu tydligare genom att man får ännu mer 
ansvarsfulla arbetsuppgifter. Måste säga att feedbacken är väldigt viktig för mig. 
Feedback kan man ju få på flera sätt. Det enklaste sättet är ju att chefen säger 
några ord om hur han tycker att man har jobbat. I andra hand är det kanske 
kollegor som står för feedbacken, de kanske säger saker direkt eller på andra sätt 
så att man märker hur man jobbar. Och sen kanske minst lika viktigt är att man 
ser att ens arbetsinsats har gett resultat. 

 
Det kunde konstateras att intervjupersonerna genomgående hade mycket högt ställda 
förväntningar om att få någon slags återkoppling från arbetsgivaren då det rörde sig om 
högpresterande individer. Utebliven feedback uppfattades av samtliga som en stark 
markering och starkt bidragande faktor till att sänka motivationen. Till skillnad från 
den ekonomiska belöningen var feedback ett mycket mer svårfångat och psykologiskt 
subtilt begrepp. Det fanns tillfällen i en av intervjuerna där svaren på temat 
återkoppling närmast berörde arbetsgivarens kontroll av personen och inte positiv 
uppmuntran. Som framgår av temat om delaktighet nedan pekade vissa 
intervjupersoners svar på likheter mellan i vilken utsträckning medarbetaren mottog 
feedback och i vilken grad denne upplevde delaktighet i verksamheten.  
 
Delaktighet 
Delaktighet hade enligt de fyra intervjupersoner som berörde ämnet att göra med 
någon form av möjlighet att känna att de insatser man bidrog med faktisk spelade en 
roll för verksamheten. På samma sätt handlade svaren om att medarbetare och 
arbetsledning engagerade sig i de egna uppgifterna. Intervjupersonerna framförde olika 
budskap om hur den här ofta ganska subtila växelverkan gick till. I samtliga fall 
verkade det röra sig om någon form av längtan efter att kunna påverka, vilket 
intervjupersonerna hade lättare att uttrycka än hur de i sin tur blev påverkade av sin 
omgivning.  
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Delaktighet är jätteviktigt. Det är nästan viktigare än feedbacken och kollegorna 
faktiskt, delaktighet är jätteviktigt. 

 
Intervjupersonerna var genomgående mycket engagerade i sitt arbete. Detta innebar att 
de ansåg det bekymmersamt om den verksamhet de ägnade sig åt inte fick 
uppmärksamhet eller kändes av mindre vikt för organisationen. Rent konkret kunde det 
handla om vilket genomslag delaktighet kunde få i fråga om lönesättning. Men det 
kunde enligt en av intervjupersonerna även handla om möjligheter att formulera sina 
arbetsuppgifter. För en person i början av karriären sågs detta som mycket viktigt 
beträffande karriärutveckling. Begreppet delaktighet hade många starka 
beröringspunkter med begreppet arbetskamrater/kollegor nedan. Båda begreppen hade 
tydliga kopplingar till det numera vanliga sättet att arbeta i team i projekt.   
 

Det som är viktigast i min nuvarande situation angav jag vara företagets interna 
processer som t.ex. möjlighet att kunna styra inriktningen på typen av 
arbetsuppgifter vilket hänger tätt samman med karriärmöjligheter framöver.  

 
Flera intervjupersoner framhöll vikten av klar och tydlig kommunikation för att kunna 
bedriva sitt arbete på ett effektivt och stimulerande sätt. Några tog upp exempel där 
arbetsledningen kanske brast i att förmedla syfte och mål med verksamheten, vilket 
kunde uppfattas negativt i fråga om hur starkt engagemang medarbetaren kände för 
arbetsuppgifterna. Överlag tycktes intervjupersonerna ändå i viss utsträckning själva 
kunna påverka i vilken mån de uppnådde delaktighet i arbetet. Det kunde för vissa 
personer röra sig om initiativtagande vid viktiga möten samt lyhördhet från 
arbetsgivarens sida. Det var mycket tydligt i flera av intervjuerna att det var frågan om 
ett ”givande och tagande”, eller med andra ord uttryck för synen på vilket förtroende 
arbetsgivaren hade för intervjupersonerna.  
 

Ja, sen kan jag ändå tycka att en chef ska förankra saker i gruppen på ett bättre 
sätt än vad min chef gör, för att få med sig folk. Och då blir folk delvis mer 
motiverade. 

 
Vid flera tillfällen gav intervjupersonerna uttryck för behovet av att känna att man 
rådde över sin egen tid och att man gavs möjlighet att påverka arbetets innehåll och 
inriktning. En flexibel arbetsgivare som så långt det var möjligt anpassade sig efter 
arbetstagarnas personliga önskemål hade helt andra förutsättningar att motivera de 
anställda. Begreppet verkade även vara personligt och individuellt. Det en person 
menade innebar delaktighet behövde inte innebära delaktighet för en annan 
intervjuperson. Bilden som framträdde hos två av intervjupersonerna var att 
delaktighet var likställt med inflytande och möjligheter att påverka, medan en annan 
person framhöll delaktighet som uttryck för en gemenskapskänsla – att alla 
medarbetare strävade mot ett visst utsatt mål.  
 
Arbetskamrater/kollegor  
Arbetskamraters och kollegors betydelse som källa till motivation, eller drivkraft, hade 
enligt intervjupersonerna att göra med uppfattningar om relationer till kollegor och 
chefer, alltså de personer de hade kontakt med i sitt arbete. Intervjupersonerna 
framhävde vikten av denna faktor, d.v.s. att motivationen i hög grad påverkades av 
kollegorna. Trevliga och kunniga medarbetare som stimulerade och visade sin 
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uppskattning upplevdes som viktigt för arbetstrivseln. Arbetskamrater verkade även till 
viss del kunna påverka resultatet av arbetet. Dels på det sätt att motivationen till att 
faktiskt utföra ett bra jobb ökade om man hade kollegor som man trivdes att arbeta 
med, men kollegor kunde även fungera som källor till inspiration vilka dessutom 
kunde möjliggöra erfarenhetsutbyte. Kunniga och initierade medarbetare ökade alltså 
inte bara den allmänna trivseln på arbetsplatsen utan de kunde även bidra till både den 
personliga och karriärmässiga utvecklingen.  
 

Ja, alltså, trevliga kollegor är jätteviktigt. Om man inte trivs med dem man 
jobbar med så blir det svårt att göra ett bra jobb. 

 
Det är många duktiga individer som jobbar här, det är kompetent personal och 
det driver mig också lite grann, att jag vet att jag kan lära mig någonting av mina 
kollegor.  

 
Av intervjuerna framgick alltså att goda relationer till kollegor var viktigt. Det 
framkom även att en stor del av intervjupersonernas tid ägnades åt arbetet och ibland 
även grep in i fritiden. Stora delar av arbetet handlade om att kunna samarbeta och ens 
eget arbetsresultat var ofta avhängigt av någon annans. Återigen handlade relationen 
till kollegor och arbetskamrater om dels den sociala biten men man såg även ofta 
kollegor som förebilder som man kunde lära sig något av. Den betydelse 
intervjupersonen tillmätte interaktion med kollegor verkade vara tätt sammanknutet 
med i vilken utsträckning man arbetade i team kontra självständigt. De 
intervjupersoner vars arbete var beroende av andras prestationer värderade 
arbetskollegor som viktigare relativt de vars arbete i högre grad bestod av ensamarbete.   
 

Det är ju dem man umgås med och som formar arbetsvardagen som ändå utgör 
en större del av ens vakna tid. 

 
Men sen har jag jättebra kollegor och arbetsuppgifterna i sig är intressanta och 
man jobbar mot väldigt intelligenta, kompetenta och duktiga personer så det är 
ett väldigt intellektuellt stimulerande jobb. 

 
Eftersom kollegorna ofta var de som såg det direkta och omedelbara resultatet av 
arbetet menade en av intervjupersonerna att det blev naturligt att även feedback 
lämnades av dessa. Arbetskamrater fyllde med andra ord en viktig funktion som 
”återkopplare”. Hos vissa av intervjupersonerna kunde man ana en önskan av att vara 
till lags. Man ville att ens kollegor skulle tycka att man var duktig och att man gjorde 
ett bra jobb. Man presterade alltså inte enbart för företagets skull utan även för att inför 
sina kollegor visa att man dög. Undersökningen visade på att det fanns en drivkraft att 
hela tiden mäta sina egna prestationer gentemot andras. Om relationerna till kollegorna 
och cheferna fungerade som de skulle kunde de alltså bidra till ökad motivation, trivsel 
och prestationer. Men konflikter och oenighet om arbetets upplägg och andra faktorer 
kring arbetet kunde leda till att individernas motivation försämrades. Att en chef som 
inte är lyhörd inför sina medarbetares önskemål kan lätt förstöra den mest ambitiöse 
individens motivation framkom av flera intervjupersoner. Samverkan i grupp behövde 
alltså inte enbart inverka positivt, menade en av intervjupersonerna. I samband med 
diskussion om konkurrens framförde en annan intervjuperson att som ett resultat av att 
vi lever och verkar i en ”prestationskultur” var det oundvikligt att inte jämföra sig med 
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sina kollegor. Jämförelserna handlade om både arbetsprestationer och 
löneutbetalningar. Oklarhet inför vad som skulle uppnås i arbetet samt vad som 
belönades kunde resultera i jämförelser mellan kollegor vilket påverkade motivationen 
negativt.  
 
Trygghet 
En bidragande faktor till motivation var för flera av intervjupersonerna även känslan av 
trygghet. Det var särskilt en intervjuperson som uppehöll sig en längre tid vid att 
resonera kring vad som gav trygghet. Vetskapen om att man kommer att få behålla sin 
anställning under en längre tid framöver verkade påverka om man överhuvudtaget 
trivdes eller kände sig motiverad att arbeta. Det handlade om att det fanns ett behov av 
stabilitet i tillvaron och en minimering av den stress som osäkerhet och ovisshet kunde 
medföra. Tryggheten, att man visste att man fick behålla sin anställning, hade inte bara 
inverkningar på själva arbetssituationen utan även på privatlivet. Men återigen, såsom 
var fallet med begreppet feedback, så rörde det sig om ett mycket svårdefinierat 
begrepp som i stor utsträckning var individberoende. Trygghet för en individ kunde 
vara en tröghetsfaktor vad gäller t.ex. personlig utveckling för en annan individ i 
samma grupp. Trygghet skulle därför kunna ses som ett mycket påtagligt 
belöningsinstrument, som kunde ta sig uttryck i form av klara och tydliga spelregler på 
arbetsplatsen.  
 

Men man har ju en enorm anställningstrygghet vilket ju gör att man kan 
engagera sig på ett bra sätt i uppgifterna, vilket är till nytta både för 
arbetsgivaren och för den anställde. Det känns som en belöning i sig att veta att 
man sitter säkert. Det är svårt att omsätta känslan av stabilitet i penningvärde och 
det gör ju att vardagspusslet går ihop. Det är väldigt viktigt med den här 
förutsägbarheten och tryggheten. 

 
Sen är det naturligtvis en stor fördel att det känns som ett ganska tryggt och 
stabilt företag så att man kan tänka långsiktigt och planera sin framtid. Om det 
finns trygghet och man tänker stanna länge då vet man att det är extra viktigt att 
prestera bra så att man bygger upp ett gott rykte, som t.ex. att man är pålitlig och 
kompetent. 

 
En av intervjupersonerna tog upp ett specifikt fall vad gäller anställningstrygghet. 
Denne satte ett stort värde i att arbetsgivaren på ett tydligt sätt kommunicerade till de 
anställda att det gick att kombinera föräldraskap med en trygg karriär inom företaget. 
Det framgick att intervjupersonernas arbetsgivare i varierande utsträckning förde 
resonemang om trygghetsskapande åtgärder. En åtgärd som dock framskymtade var 
intervjupersonernas syn på den mest långsiktiga trygghetsåtgärden – pension.  

 
 

Diskussion 
 
Det huvudperspektiv som låg till grund för uppsatsens syfte var att visa på den 
mångfald av faktorer som traditionellt sett i teorier om arbete anges som förklaringar 
till vad som motiverar till arbete. Ett underliggande perspektiv var att lyfta fram ett par 
belysande exempel på hur några av de faktorer som resultaten visar på förhåller sig till 
varandra. Mot bakgrund av dessa perspektiv var det primära syftet med föreliggande 
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studie att ställa lönens betydelse i förhållande till andra faktorer, såsom arbetsklimat, 
som har med arbetsmotivation att göra. Arbetsklimatfaktorer, vid sidan av lön, 
inkluderade bland annat möjligheter till utveckling i arbetet och feedback (Brown & 
Leigh, 1996).  Det sekundära syftet med studien var att jämföra och undersöka 
arbetsklimatfaktorernas inbördes relation till varandra.  
 
I litteraturen har vissa teorier kunnat hittas som stöder de teman som presenteras i 
resultatet. Belöningar kan enligt flera teoribildningar vara av olika slag och behöver 
inte bara vara ekonomiska. I undersökningen framkom dock att lönen var en mycket 
viktig del i arbetet med att motivera anställda. Att betala en marknadsmässig grundlön 
är en förutsättning för att kunna attrahera rätt arbetskraft samt för att kunna bibehålla 
de bästa arbetstagarna. Även om lönen är det tydligaste och mest grundläggande 
verktyget som används vid värdering av arbetsinsatser så finns det andra uttryckssätt 
som ibland påverkar arbetstagares motivation lika mycket eller ibland mer (Svensson 
& Wilhelmson, 1988). I undersökningen framkom att även arbetsuppgifter, 
utvecklingsmöjligheter, feedback från kollegor och chefer, delaktighet, kollegor samt 
trygghet kunde ses som viktiga för motivationen. Resultaten stöder i viss mån 
beskrivningen av den mångfald som flera teorier anger. De stöds även i viss grad av 
hur vissa sammanhang ser ut. Men givet de begränsningar som finns i 
undersökningsmaterialets omfång kan resultaten i sig endast ge ett begränsat 
perspektiv på motivationsbegreppet. Även om vissa intervjupersoner argumenterade 
för den relativt viktiga betydelsen av vissa särskilda teman var det på samma gång 
minst lika många motivationsfaktorer som intervjuerna lämnade därhän.     
 
Enligt Thomas (2002, refererad i Kuvaas, 2006) tenderar välutbildade personer att 
lägga större vikt vid innehållet i själva arbetet än vid relationen mellan det man 
presterat och den utbetalda lönen. Undersökningen visar på vissa paralleller till denna 
tendens, även om inte något entydigt samband beträffande denna relation kan styrkas. 
Därtill är intervjumaterialet alltför begränsat. Fyra av fem deltagare i undersökningen 
hade akademisk examen och det framgår klart och tydligt att de ansåg att intressanta 
och spännande arbetsuppgifter var mycket viktiga för motivationen. Ekonomiska 
belöningar och grundlönen i sig ses dock i teorin som viktiga verktyg eller instrument 
som bl.a. kan användas till att förstärka arbetstagares motivation (Jenkins et al., 1998). 
Resultaten från undersökningen stämde till viss del överens med denna teori. En av 
undersökningsdeltagarna menade att systemet med prestationsbaserad lön gjorde att 
man kände sig motiverad och  uppmuntrad att anstränga sig extra. Om kopplingen 
mellan prestationer och belöningar var klar och tydlig kunde detta alltså leda till att 
arbetstagarens motivation ökade. Jag menar att undersökningen visar på hur 
arbetstagaren upplever en ”win-win situation”, där både arbetstagaren och 
arbetsgivaren har något att vinna på att använda sig av ekonomiska belöningar för att 
öka motivationen. Belöningar eller belöningssystem blir alltså ett sätt att öka 
motivationen hos de anställda. Denna analys av resultaten kan stödjas  på forskning av 
Svensson och Wilhelmson (1988). Ur ett perspektiv kan dessa motivationshöjande 
åtgärder motiveras utifrån krav som ställs på ökad effektivitet och produktivitet i 
företag.    
 
Av intervjuerna framgick det dock att det fanns nackdelar med att använda enbart 
ekonomiska incitament för att höja motivationen. Flera av de intervjuade menade att 
felaktigt använda bonusar kan ge upphov till avundsjuka och konkurrens på en 



19 
 
arbetsplats när medarbetare jämför sina ekonomiska belöningar med varandra. 
Litteraturen visar på att för att undvika osakliga diskussioner om arbetsvärderingen 
måste alla involverade parter ha klart för sig vilka resultat eller beteenden som belönas 
(le Grand, 1997). Utöver olika typer av ekonomiska belöningar visade undersökningen 
på att de viktigaste faktorerna för att motivera medarbetarna var sådant som inte gick 
att mäta i kronor och ören. Det handlade till stor del om de ”mjuka värdena” som t.ex. 
feedback och möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling. För att höja 
motivationen hos de anställda bör arbetsgivaren, i enlighet med Herzbergs 
tvåfaktorteori, ge erkännande för goda arbetsprestationer, utdela ansvar samt 
möjliggöra karriärutveckling (Herzberg, 2003). Detta stämmer väl överens med 
resultatet från undersökningen. Intervjupersonerna framhävde tydligt vikten av att få 
uppskattning för det de presterar. De menade att uppskattning kan ges på flera olika 
sätt där positiv feedback och vidareutbildning bara är exempel på sätt för arbetsgivaren 
att motivera sina anställda. Något som är svårare att utläsa ur intervjuerna är hur 
medarbetarna själva kommunicerar och ger feedback ”uppåt” i systemet. Den 
sistnämnda kommunikationsvägen menar jag borde vara väl så viktig för 
organisationen vad gäller i vilken utsträckning ledningen kan bedöma vilken grad av 
delaktighet de anställda upplever. Sammanfattningsvis var det ingen av 
intervjupersonerna som reflekterade över denna aspekt av delaktighet.  
 
Vad gällde delaktighet visade resultaten från undersökningen i huvudsak på vilken roll 
och funktion medarbetarna upplevde att de spelade. Vidare framgick i huvudsak den 
värdering som tillmättes dels möjligheter att påverka, dels vikten av att uppleva att ens 
insatser var betydelsefulla samt också hur kommunikationen fungerade beträffande 
möjligheter att bedriva sitt arbete. Forskning på området lyfter fram några aspekter 
som beskriver dessa faktorers betydelse. Beträffande hur arbetsinsatser uppfattas som 
betydelsefulla bidrag till en organisations process och resultat menar Kahn (1990) att i 
ju högre grad de anställda uppfattar att de bidrar desto större engagemang har de för 
arbetet. Anledningen till varför intervjupersonerna uppgav att de var mycket 
engagerade i sitt arbete borde enligt Kahn i så fall bero på deras relativt höga värdering 
av sina egna arbetsinsatser. Detta perspektiv är dock individcentrerat. En annan eller 
kompletterande förklaring skulle kanske kunna vara att deras arbetsplatser var 
organiserade på ett sådant sätt att exempelvis kommunikationen uppifrån och ner 
överlag fungerade väl. Vissa delar av resultatet indikerade just denna viktiga 
växelverkan mellan individ och organisation vad gäller kommunikation.  
 
Svaren om vad som avsågs med delaktighet var i undersökningen nära förknippat med 
relationerna till kollegor. I litteraturen framgår ett något mer komplicerat samband 
mellan arbetsmotivation och belöning än vad som återfinns i de klassiska 
förstärkningsteorierna, nämligen att det krävs att belöningen kommuniceras på rätt sätt 
(Vroom, 1995; Brown & Leigh, 1996). Det verkar sålunda gå att komma närmare 
förklaringen till arbetsmotivation genom att beskriva hur arbetstagares 
insikt/uppfattning om sin egen roll relativt kollegornas och hur interaktionen 
däremellan fungerar. Men det går att komma fram till ännu mer komplexa 
beskrivningar. Resultaten från undersökningen pekade på kollegornas roll för personlig 
och yrkesmässig utveckling. Intervjupersonerna uppehöll sig mycket riktigt vid att 
värdera dels sin egen roll för organisationens utveckling men också hur man såg på 
kollegornas inverkan på den egna karriären. En faktor som Kahn (1990) tar upp berör 
förtroende och trygghet i relationen mellan personer på arbetsplatsen. Några av 
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intervjupersonerna beskrev tydligt hur beroende man upplevde att man var av sina 
kollegor, vare sig det rörde sig om att få tillräcklig information för att kunna lösa sina 
arbetsuppgifter eller faktiskt ändå viktigare att få bekräftelse och förtroende.   
 
Ytterligare en aspekt som intervjupersonerna menade bidrog till ökad motivation var 
känslan av trygghet. Trygghet innebar dels vetskapen om att man fick behålla sitt 
arbete men det var även motiverande att veta att man arbetade i ett företag som hade 
framtiden för sig. Tidigare forskning indikerar att den som upplevs vara del av en 
framgångsrik grupp eller organisation påverkar arbetstagarens prestationer i positiv 
bemärkelse (Meyer et al., 2004). Om man följer detta resonemang så kan trygghet för 
arbetstagaren kanske inte enbart förklaras av interna belöningssystem utan det krävs 
även en rad förklarande omvärldsfaktorer. Det skulle exempelvis kunna röra sig om 
konjunktursvängningars påverkan på enskilda företags och organisationers verksamhet. 
Men det skulle också därutöver kunna handla om teknologisprång, exempelvis 
datorisering. Utmaningarna från omvärlden kan uppfattas som både hot och 
möjligheter för arbetstagarens trygghet.  I en verksamhet som var utpräglat stabil och 
som hade långsiktiga verksamhetsmål tenderade de intervjupersoner som var tillfreds 
med sina arbetsuppgifter och sin organisation att uppleva en stor trygghet. 
Intervjupersonernas överlag avancerade utbildningsnivå ingav dem uppenbart stort 
självförtroende gällande deras möjligheter att vara konkurrenskraftiga, och därigenom 
trygga på grund av att de kände sig efterfrågade. Omvärldsfaktorerna kunde ha direkt 
relevans för arbetstagaren i och med grad av efterfrågan på de tjänster och varor 
arbetstagaren levererade. Därtill kom omvärldens uppfattning om vilken status och 
prestige arbetstagaren hade. Undersökningspersonerna menade att om man kände 
anställningstrygghet presterade man gärna extra bra eftersom man visste att det var 
viktigt att bygga upp ett gott förtroende gentemot sin arbetsgivare. Eftersom gränsen 
mellan privatliv och arbetsliv blir allt svårare att dra kommer följaktligen 
arbetssituationen att påverka privatlivet mer och mer (Lawler, 2004). Upplevde 
arbetstagaren att denne var en del av ett stabilt och framgångsrikt företag fick det inte 
bara återverkningar på arbetsmotivationen utan också även på privatlivet. Jag menar att 
en arbetstagares drivkraft eller motivation antagligen även beror på individens 
familjesituation. En förändring i familjen, t.ex. att få barn, kan göra att individen får 
nya drivkrafter och värderar sin arbetstid annorlunda.  
 
Resultaten visade på att intervjupersonerna motiverades av ett flertal kategorier av 
motivationsfaktorer. Även om det tydligt framgick att den ekonomiska ersättningen var 
fundamental för att förmå intervjupersonerna att utföra sina arbetsuppgifter framträdde 
en väv av andra förklaringar. Det visade sig att helheten var större än delarna var och 
en för sig, d.v.s. en individs arbetsmotivation var ett komplex av sinsemellan 
samverkande motivationsfaktorer. Vidare framgick att det dock var svårt att med 
ledning av resultaten göra någon absolut rangordning av faktorernas betydelse för 
motivationen. Icke desto mindre kunde resultaten visa på att intervjupersonerna hade 
en viss benägenhet att ranka ett par teman högre än andra. Vad detta resultat har för 
betydelse måste dock sättas i kontrast med uppsatsens avsevärda begränsningar som 
diskuteras nedan.  
 
Studiens begränsningar 
Föreliggande studie och tolkning av resultaten är gjord med hjälp av en blandning av 
deduktiv och induktiv tematisk analys. I praktiken innebär detta bl.a. att de induktiva 
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teman som utgör resultatet har framkommit och utarbetats utifrån det insamlade 
materialet. De deduktiva temana hade inhämtats vid litteraturegenomgången innan 
undersökningen gjordes och bekräftades vid intervjuerna. Resultaten från studien är 
alltså förankrade i empirin och bygger helt på de data som samlats in genom fem 
intervjuer. Analysen av materialet har på ett noggrant och systematiskt sätt följt det 
tillvägagångssätt som rekommenderas av metodlitteraturen (t.ex. Hayes, 2000). 
Eftersom det är svårt att vare sig hitta forskare eller intervjupersoner som är 
opåverkade av diskussioner om det för samhället fundamentala fenomenet 
arbetsmotivation måste en redovisning om begränsningar ta i beaktande att det snarast 
är sannolikt att de deduktiva temana i någon mån är färgade av tidigare uppfattningar. 
Vad gäller de induktiva temana har dessa (t.ex. Kahn, 1990) varit föremål för 
omfattande studier med övertygande resultat. I dessa hänseenden kan det vara befogat 
att uppmärksamma läsaren på fallgropar i form av andra aspekter och perspektiv som 
kan ha undgått denna studie.  
 
Eftersom det studerade ämnet arbetsmotivation anses som komplext till sin karaktär 
och ibland uppfattas subjektivt har den valda datainsamlingsmetoden visat sig vara 
lämplig. Metoden möjliggör att med ett minimum av påverkan på resultaten få relativt 
utförligt material att analysera. Ansatsen har varit att ge en nyanserad bild och djupare 
förståelse för ämnet. Fyra av de fem utvalda intervjupersonerna hade akademisk 
examen. Detta urval kan till viss del anses ha styrt utfallet av intervjuerna och förstärkt 
vikten av vissa teman. Exempelvis kan det antas att intervjupersonernas svar har 
färgats av värderingar som de förvärvat under sina universitetsstudier samt den kultur 
som råder på deras arbetsplatser. Det är sannolikt att vissa teman, såsom t.ex. 
utvecklingsmöjligheter, både uppmuntras av arbetsgivare och dessutom att denna 
kategori av arbetstagare förväntas vara positivt inställda till detta tema. Dessutom kan 
det förmodas att intervjupersonerna tillhörde en kategori av samhället som kanske i 
särskilt hög utsträckning kan förväntas reflektera över motivationshöjande aspekter. 
Undersökningens begränsning i fråga om omfattning och urval påverkar möjligheterna 
att tolka fenomenet arbetsmotivation i vidare bemärkelse än de relativt snäva ramar 
som uppsatsen medger. Begränsningarna och deras möjligen negativa konsekvenser 
har jag försökt att balansera genom att intervjua personer med bl.a. olika erfarenheter 
av prestationsbaserad lön. Deltagarna har även givits möjlighet att ge synpunkter på 
resultaten, och de har instämt i att de sju temana är viktiga för motivationen. Denna 
möjlighet kan dock i viss mån ha färgat temana i den mån att intervjupersonernas 
akademiska bakgrund kan ha bidragit till att de i så hög grad täckte in teman som anges 
som relevanta i teorin. 
 
Min bedömning är att de viktigaste begräsningarna utgörs av det ringa antalet 
intervjuer, att de ägde rum under en begränsad tid samt de små variationerna i 
personernas bakgrund. Exempel på undersökningar som baseras på avsevärt större 
undersökningsmaterial är Kahn (1990), varifrån jag hämtat visst stöd till mina 
analyser. En förklaring till skevhet i min undersökning kan därför återfinnas i det 
relativt stora antalet akademiker i intervjuunderlaget. Om undersökningen gjorts på 
individer i andra åldrar eller på individer utan akademisk examen kan man tänka sig att 
temana i denna studies resultat visserligen skulle varit relevanta men att deras 
rangordning skulle varit annorlunda. Om urvalet exempelvis hade innehållit personer i 
slutet av karriären kan det förmodas att teman som t.ex. trygghet hade rankats högre.  
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I och med att litteraturen så tydligt anger vissa klart avgörande teman för att förklara 
arbetsmotivation skulle man ur ett kvantitativt analysperspektiv kunna invända mot det 
kanske snäva kvalitativa angreppssättet i min uppsats. Exempelvis har undersökningar 
av Brown och Leigh (1996) kunnat kvantifiera variabler som återfinns i min kvalitativa 
undersökning, t.ex. delaktighet, och landa i relativt trovärdiga resultat. Men det är 
uppenbart att uppsatsens förutsättningar inte medger ett så omfattande arbete. Det vore 
inte heller särskilt enkelt att med en kvantitativ studie uppnå den fördjupade förståelse 
som ett kvalitativt angreppssätt medger. Även om det är svårt att med denna uppsats 
som ledning peka på några specifika generaliserbara resultat kan en försiktig 
bedömning göras, nämligen att det ser ut som att framtida studier borde fortsätta att 
undersöka hur individer motiveras till att lösa arbetsuppgifter. En anledning till varför 
sådana undersökningar känns angelägna är att denna uppsats samt flera tidigare studier 
visat på att flertalet individer faktiskt uppehåller sig en väsentlig del av sin tid med att 
fundera och reflektera kring dels varför de gör det de gör (Vroom, 1995), samt också 
hur de kan utvecklas som individer och kollegor genom arbete.   
 
Vad betyder då de ovanstående begränsningarna för möjligheten att dra slutsatser? 
Givet att syftet för uppsatsen begränsas av att i princip enbart visa på komplexitet och 
mångfald utgör egentligen ovanstående ramar inte något större problem. 
Undersökningen är inte mer än ett kort nedslag i några personers uppfattningar om vad 
som är arbetsmotivation. Det vore endast möjligt att ta ett större grepp om förståelsen 
för arbetsmotivationens förklaringar om förutsättningarna för att göra en större 
undersökning vidgades. Men det är inte desto mindre intressant att man med så pass 
små resurser kan identifiera i alla fall några av de faktorer som stora undersökningar 
har visat på.  
 
Slutsatser 
Givet de begränsningar och förutsättningar som anges ovan så tyder ändå studien på att 
det går att göra åtminstone två intressanta iakttagelser utifrån resultaten. För det första 
verkar det som att det finns några teman som återkommer hos flera intervjupersoner, 
t.ex. arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och återkoppling eller feedback. Dessa 
teman tillmäts stor vikt av personerna för deras motivation. För det andra ser det i 
ljuset av resultaten ut som att det föreligger komplexa samband mellan några av dessa 
teman. Resultaten indikerar också att det är en långt ifrån enkel uppgift att skilja ur 
någon enskild faktor från de övriga som den mest betydelsefulla. Snarare verkar det 
röra sig om ett pussel av teman som kan se olika ut från individ till individ (Kahn, 
1990). För den arbetsgivare eller anställde som söker svar på hur man finner 
motivation lämnar teorierna en hel del ledtrådar. Men som jag ser det är teoriernas 
viktigaste funktion att finna förklaringar till hur verkligheten gestaltar sig. Dessa 
förklaringar kanske i någon mån kan vara vägledande i andra sammanhang än 
forskning. Jag kan framförallt tänka mig tillämpningar på området management. Låt 
vara att både forskningsprocessen och den arbetsledande användningen faller tillbaka 
på betydelsen av och förståelsen för begreppet arbetsmotivation. Det verkar nog vara 
själva sökandet efter vägar till arbetsmotivation, vare sig det gäller teoretiska eller 
praktiska betydelser, som är det väsentliga för att lägga pusslet. Något som jag har 
iakttagit i mina studier av litteraturen men som jag också tror borde kunna vara av 
betydelse för framtida forskning är att fortsätta att fördjupa forskningsområdet med 
perspektivet att nå en djupare förståelse för just vad som ligger i begreppet 
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arbetsmotivation. Jag kan föreställa mig att forskningen om att förstå arbetsmotivation 
kommer att kunna utgöra ett konkurrensverktyg.   
 
Användbarheten av undersökningen kan sägas vara stor eftersom personalen ofta sägs 
vara ”företagens främsta resurs”. Det är följaktligen viktigt att veta vilka drivkrafter de 
anställda har för att kunna utnyttja deras kapacitet till fullo och för att kunna vara 
konkurrenskraftiga. För att kunna rekrytera och behålla den mest värdefulla personalen 
är det inte så enkelt som att bara locka med en hög lön (Hagemann, 1990). Möjligheter 
till utveckling, intressanta arbetsuppgifter och delaktighet är ibland lika viktigt eller 
ibland viktigare när det gäller att motivera anställda. De i undersökningen presenterade 
temana är endast ett axplock av möjliga motivationsfaktorer, vilket gör fortsatt 
forskning inom området önskvärd och angelägen. Av stor vikt är alltså att väcka 
intresset för fortsatta studier och diskussioner om frågor som väckts i undersökningen. 
De frågor som förhoppningsvis framkommit i undersökningen borde visa på vilken 
inriktning som djupare analyser skulle kunna anta.   
 
I den mångfald av drivkrafter och källor till motivation som undersökningen visat på 
finns vissa viktiga gemensamma nämnare. Då motivationskällorna är så pass många 
har i denna undersökning endast ett urval kunnat presenterats. De ekonomiska 
ersättningarna ses som viktiga verktyg till att motivera anställda, men det verkar ändå 
som att för flertalet ligger källan till motivation i arbetet som sådant, möjligheter till 
utveckling och återkoppling från både chefer och kollegor. I takt med den 
effektivitetsökning som det moderna samhället kräver måste företagen arbeta aktivt 
med att skapa förutsättningar till ökad motivation hos sina anställda. För att skapa en 
mer motiverad, och därmed effektivare anställd, måste företagen hjälpa var och en av 
sina anställda att hitta en roll och ett arbetsinnehåll som passar med den egna 
personligheten och de egna drivkrafterna, med andra ord – ”rätt man på rätt plats”. 
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