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FINNS DET KÖNSSKILLNADER I MOTIVATION? 
 

Susanne Ljung 
 
Motivation är av stor vikt för att kunna lägga mycket tid och energi 
på sitt arbete. Syftet med den här studien var att se om de faktorer 
som leder till motivation för kvinnor och män är olika, och om det 
kan vara anledningen till att det finns fler män än kvinnor på högre 
positioner. Ämnet har undersökts med en kvalitativ ansats genom 
att en tio kvinnor och män intervjuats. Resultatet har analyserats 
genom en tematisk analys och visar att det finns skillnader mellan 
de faktorer som kvinnor och män upplever vara motiverande. 
Traditionella föreställningar om kön verkar leva kvar, och även 
upprätthållas av organisationer. 

 
 
Arbetsmotivation är en central fråga för att få anställda att göra sitt bästa för 
organisationen. Omotiverade anställda kan förväntas lägga lite energi på sitt jobb, vilket 
kan resultera i att de gärna undviker arbetsplatsen och har låg kvalité i sitt arbete. 
Motiverade anställda kan däremot förväntas att stanna kvar längre på samma 
arbetsplats, vara kreativa och ha en hög kvalité på sitt arbete (Amabile, 1993). 
Arbetsmotivation kan definieras som styrkan i den handlingskraftighet som kommer 
inifrån individen men även av krafter som ligger bortom denne. Arbetsmotivation kan 
då ses som resultatet av en psykologisk process som innefattar interaktionen mellan 
individen och omgivningen (Latham & Pinder, 2005). Arbetsmotivationen är inte 
konstant över tid utan varieras som en funktion av flera faktorer i arbetsmiljön, 
däribland belöningar och feedback, samt innehållet i själva arbetet (Amabile, 1993). 
För att nå en ledningsposition på arbetsplatsen krävs bra prestationer, och något som 
kan leda till en bra prestation är att vara motiverad. I dag finns det många fler män än 
kvinnor på ledningspositioner, kanske är det så att män hittar fler motiverande faktorer 
än kvinnor i dagens arbetsliv? 

Motivation 
Det finns många olika teorier kring motivation. Ofta delas de in i behovsteorier 
respektive kognitiva teorier. Behovsteorier utgår från att en individ motiveras att utföra 
en uppgift, om denna uppgift, eller utfallet av den, kan tillfredställa ett grundläggande 
behov hos individen. Kognitiva teorier koncentrerar sig på individens tankemönster och 
omgivningen (Latham & Pinder, 2005). För att belysa motivation redovisas här en 
behovsteori, Hertzbergs tvåfaktor teori, samt en kognitiv teori, målsättningsteori. För 
att belysa omgivningens påverkan på fenomenet beskrivs även social inlärningsteori 
och dess betydelse för arbetstillfredsställelse.  

Hertzbergs tvåfaktor teori. 
Behovet i en organisation att förstå vad som motiverar människor grundar sig i viljan 
att kunna förutsäga och maximera deras prestation. Många teorier fokuserar på vilka 
faktorer som gör att anställda känner sig missnöjda. En teori för att förklara sambandet 
mellan tillfredställelse och prestation är Hertzbergs (1966) teori som delar upp 
motivationsfaktorerna i två kategorier; motivationsfaktorer samt hygienfaktorer. 
Hygienfaktorerna influeras av de fysiska och psykiska villkoren som finns på 
arbetsplatsen, som exempelvis lön, arbetsmiljö och ledarskap. Dessa faktorer handlar 
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med andra ord om kontexten, eller omgivningen, i vilken jobbet ska utföras (Furnham, 
2005). Enligt Hertzberg (1966) fungerar hygienfaktorerna primärt som de-motivatorer 
om de är otillräckliga, men de skapar i sig inte motivation. Genom att uppfylla 
hygienfaktorerna elimineras otillfredsställelse, men de kan aldrig skapa tillfredställelse, 
utan leder bara till ett neutralt läge när de existerar. Hertzberg menar istället att 
anställda blir mest nöjda och presterar bäst när deras arbete har många 
motivationsfaktorer, så kallade motivatorer. Motivationsfaktorerna handlar om jobbet i 
sig och dess konsekvenser. Enligt teorin är faktorerna som leder till tillfredställelse de 
som uppfyller en persons behov av självförverkligande genom sitt jobb. Positiva 
motivationsfaktorer leder på så vis till arbetstillfredsställelse, Men avsaknaden av dessa 
faktorer leder inte till otillfredsställelse, utan till samma neutrala läge som 
hygienfaktorerna leder till (Furnham, 2005). Viktigt att tänka på är även att 
motivationsfaktorerna är beroende av varje individ och påverkas av hans eller hennes 
önskemål, och dessa faktorer kan bara tillfredställas i den utsträckning som det finns 
utrymme för inom det aktuella arbetet (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006).  
 
Sammanfattningsvis bör sålunda ledningen se till att uppfylla hygienfaktorerna, för att 
undvika otillfredsställelse. Men detta måste även kombineras med att 
motivationsfaktorerna uppfylls, något som kan vara långt mer komplicerat då de ser 
olika ut för olika individer (Latham & Pinder, 2005). Ett exempel på 
motivationsfaktorer och hygienfaktorer följer nedan: 

 
Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

Prestationer 
Uppskattning 
Involvering 
Ansvar 
Befordran 
Utveckling/karriärmöjligheter 
 

Företagspolitik och administration 
Ledningen/ förhållandet med ledningen 
Fysiska arbetsförhållanden 
Mellanmänskliga förhållanden 
Löneförhållanden 
Status 
Trygghet 

(Furnham, 2005) 
Målsättningsteori. 

Enligt målsättningsteorin finns det ett positivt linjärt samband mellan ett specifikt satt 
mål och arbetets utförande. Utifrån teorin förklaras det alltså att ett specifikt högt satt 
mål motiverar och leder till bättre prestation, och även till en känsla av tillfredställelse 
genom att fungera som något som personen kan utvärdera sin egen prestation mot. Två 
faktorer har föreslagits påverka målet som personen väljer; hur viktigt målet är för 
individen och självförtroende kring huruvida målet går att uppnå. En person som är 
säker på att målet kommer uppnås lyckas bättre med sin uppgift (Latham & Locke, 
2007). För att målsättning effektivast ska leda till motivation är det viktigt att målen är 
specifika och att målen är svåra att uppnå, samt att det erbjuds feedback. Feedback är 
viktigt för lärandeprocessen och det är nödvändigt att personen erbjuds vetskap om sina 
resultat för att kunna bedöma hur hon förhåller sig till målen. Mål som är svåra att 
uppnå verkar mer motiverande än mål som är lätta, förutsatt att individen har den 
nödvändiga kunskapen och resurserna för att nå det svåra målet. Det är även viktigt att 
individen som ska uppnå målen kan berättiga dem för sig själv, och det sker lättast 
genom att personen i fråga får vara med och utforma målen (Tolli & Schmidt, 2008). 
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Social inlärningsteori och arbetstillfredsställelse. 

Enligt Hertzberger (1966) leder positiva motivationsfaktorer till arbetstillfredsställelse, 
och arbetstillfredsställning blir då det som definierar en motiverad medarbetare. Men 
även omgivningen kan påverka hur tillfreds en individ känner sig med sitt jobb. Den 
sociala inlärningsteorin menar att människor ser till andra för att lära sig det beteende 
och den attityd som är lämpligast (Bandura 1977). Teorin menar att inställningen till 
arbetet och hur nöjd de anställda är med det, bestäms delvis av att de undersöker hur 
deras kollegor beter sig. Människor ser vissa kollegor, oftast de med liknade jobb eller 
intressen eller de som uppfattas som framgångsrika och har makt, som bra förebilder att 
basera sitt beteende på. Därigenom menar den här teorin att känslan kring jobbet inte 
bestäms inom individen, utan externt av dem som han eller hon har omkring sig 
(Furnham, 2005). Wiess (1978) har undersökt hur social inlärning påverkar vad som 
anses vara viktigt på arbetsplatsen, och kommit fram till att det bestäms som en 
funktion av karaktärsdrag hos både den som observerar och de kollegor som fungerar 
som förebilder. Wiess menar vidare att det finns ett samband mellan individens 
självkänsla och hur han eller hon låter andras beteende påverka sina värderingar. En 
person med hög självkänsla behöver inte förebilder runt sig lika mycket som en person 
med lägre självkänsla. 
 
Kvinnor och män på arbetsplatsen 
Det är väl känt att det finns en könsuppdelning mellan kvinnor och män i hierarkin på 
arbetsplatsen. Män är överrepresenterade på ledande positioner och i specialiteter med 
hög status. Ord som ledarskap och chef är inte könsneutrala ord, utan hänger ihop med 
egenskaper som stämplas som manliga (Eklund, 2007). När skillnader mellan kvinnor 
och män diskuteras tas ofta begreppet genus upp. Genusbegreppet innebär för många ett 
synsätt där könet betraktas som en socialkonstruktion. Kön blir då en effekt av sociala 
och kulturella föreställningar om vad biologiskt kön är, inte ett uttryck för en 
inneboende könsbaserad essens. Vad som är kvinnligt och manligt ses alltså inte som 
något medfött, utan beror på förväntningarna samhället har på hur kvinnor och män ska 
bete sig (Ambjörnsson, 2006). Genom de olika roller kvinnor och män antar i den här 
socialiseringsprocessen, ges de olika kvalitéer, som med tiden kan komma att ge dem 
olika positioner i samhället, vilket i sin tur kommer att påverka hur de ser på 
möjligheten att förändra situationer de hamnar i (Hellström, 2003). Dessa 
föreställningar präglar samhället och påverkar även hur kvinnor och män ibland får 
olika roller inom organisationer. 
 
Ett begrepp som beskriver maktrelationer mellan kvinnor och män på en 
strukturell nivå är könsmaktsordning. Det har föreslagits att det i alla samhällen finns 
en könsmaktsordning, och att de flesta samhällen är patriarkala. Detta innebär att män 
som grupp och manligt, är överordnat kvinnor som grupp och kvinnligt (Eklund, 2007). 
I en organisation syns könsmaktsordningen i hur arbete är uppdelat mellan män och 
kvinnor samt hur arbetet fördelas och värderas. Könsmaktsordningen betecknar även 
den maktskillnad som finns mellan kvinnor och män och den handlar i huvudsak om 
två principer. För det första att könen hålls åtskilda, viket tar sig i uttryck att de 
egenskaper som tillskrivs kvinnor och män ofta grundar sig i ett dikotomt tänkande, där 
de ses som varandras motsatser. För det andra att mannen ses som norm i detta system, 
vilket visar sig genom att det män traditionellt sett används som utgångspunkt och 
värderas högre (Holgersson, Höök, Linghag & Wahl, 2001). Både kvinnor och män 
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upprätthåller könsmaktsordningen och det finns många förklaringar till det, varav de 
vanligaste är att det är invant och känns naturligt (Eklund, 2007). 
 

Könsidentitet. 
Könsidentitet handlar om betydelsen en person tillskriver sig själv av att vara kvinna 
eller man. Det handlar om de historier en kvinna berättar för sig själv om betydelsen av 
att vara kvinna, hur det formar den hon är och påverkar vad som händer henne. 
Processen går till på samma sätt för män. Dessa historier varierar från kultur till kultur, 
men handlar i grunden om de idealiserande formerna av maskulinitet och femininet 
som finns i den kultur individen befinner sig (Ely & Padavic, 2007). Utvecklandet av 
en könsidentitet ses som en social process som utvecklas och upprätthålls i olika 
sammanhang. Hur individer ska vara som kvinnor respektive män, kan komma från 
olika källor, samhället, subkulturer, religioner och dessutom organisationer, och kan 
därför leda till fragmenterade och motsägelsefulla bilder kring hur vi ska vara 
(Holgersson, Höök, Linghag & Wahl, 2001). Det viktiga med detta tankesätt är att 
könsidentitet inte ses som något personen föds med, utan något som utvecklas genom 
yttre påverkan, men att det ändå påverkar hur individen tror att han eller hon ska vara 
och vad han eller hon tror om sina möjligheter (Ambjörnsson, 2006). 

 
Kön och motivation 
Motivationen kan påverkas av yttre faktorer, som chef och ledning kan se till att skapa, 
exempelvis belöningssystem. Men motivationen påverkas även av inre faktorer och 
personlighet, vilket gör ämnet långt mer komplext (Amabile, 1993). Hur individer tror, 
ofta omedvetet, att kvinnor respektive män ska bete sig påverkar beteendet hos 
individen, men även hur denne blir behandlad av andra (Ely & Padavic, 2007). 
Motivationen kan minskas, både av fysiska ting som lokaler samt utrustning eller av 
psykologiska ting som orättvisor, karriärhinder eller brist på erkännande (Statt, 2004). 
Ofta uppfattas strukturer och villkor inom organisationer som normala och 
könsneutrala, men i själva verket är de ofta anpassade efter mäns livssituation och kan 
därmed verka diskriminerande för kvinnor. Generellt i dagens arbetsliv är män 
överrepresenterade på höga positioner med hög status och makt. Forskning har visat att 
framgång på jobbet är starkt relaterat till vilka möjligheter till utveckling som ges på 
den position den anställde har. Personer på positioner med små möjligheter tenderar att 
begränsa sina ambitioner och förväntningar, medan personer på positioner med stora 
möjligheter tenderar att ha höga ambitioner och höga tankar om sin egen kompetens 
(Eklund, 2007). 
 
Syfte 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om det finns skillnader i de faktorer 
som motiverar kvinnor respektive män, och om det i sin tur kan påverka deras 
motivation att göra karriär. 

Metod 
 
För att hitta faktorer som leder till motivation, utifrån den enskilda personens 
perspektiv, har denna undersökning utförts med en kvalitativ ansats med 
halvstrukturerade intervjuer och materialet analyserats med hjälp av en tematisk 
analysmetod.  
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Undersökningsdeltagare 
I studien intervjuades 10 personer som alla arbetade inom näringslivet. Till studien 
valdes det att intervjua två kvinnor och två män som arbetat länge och gjort ”karriär”, 
dvs. nått en ledningsposition inom sitt företag, och som även hade erfarenhet av 
personalansvar. För att få en bredare bild av begreppet motivation valdes två kvinnor 
och två män ut som var lite yngre och mer i början av sin karriär. Dessutom valdes en 
kvinna och en man ut som var lite äldre och mer i slutet av sitt yrkesliv men som inte 
nått en hög position.  Genom mitt nätverk och min bekantskapskrets erhölls hjälp att 
hitta dessa personer som sedan kontaktades och tillfrågades om de var villiga att ställa 
upp på en intervju, något som alla gick med på. De som gjort ”karriär” satt alla med i 
ledningsgruppen, männen var 50 samt 58 år gamla, och kvinnorna var 48 samt 46 år 
gamla. De yngre personerna som intervjuats hade alla någon sorts mellanchefsroll, 
männen var 32 samt 34 år gamla och kvinnorna 35 samt 34 år gamla. Den femte 
kvinnan som intervjuades var 58 år, hade en specialistroll och jobbade enskilt och den 
femte mannen var 59 och hade en mellanchefsroll. 
 
Procedur 
De flesta intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas arbetsplats, i enskilda rum, men 
två av intervjupersonerna intervjuades i sitt eget hem. Varje intervju tog ca 30 minuter 
och spelades under tiden in med hjälp av en bandspelare. De inspelade intervjuerna 
transkriberades sedan för att underlätta analysen av materialet. Data samlades in genom 
enskilda intervjuer med de tio utvalda personerna. Intervjuerna var halvstrukturerade 
med öppna svar. Inga färdiga frågor användes utan endast en intervjuguide med 
tillhörande teman att fråga om fanns till hands. Dessa teman var valda utifrån teorier (se 
bilaga).  
 

      Etiska frågor 
Intervjupersonerna informerades i förväg om undersökningens syfte och intervjuns 
tillvägagångssätt. Jag fick även medgivande att spela in intervjuerna på band och sedan 
använda materialet i min uppsats. Deltagarna informerades om att deras medverkan var 
helt frivillig och att de hade rätt att avbryta intervjun eller låta bli att svara på frågor de 
inte kände sig bekväma med. De fick även veta att uppgifterna som kom fram genom 
intervjun skulle behandlas konfidentiellt.  

 
Analys 
Metoden innebar att intervjuerna analyserats genom att hitta genomgripande teman, 
analysen har inte planerats vara styrd av tidigare teorier men då intervjuguiden grundat 
sig i de teorier som tagits upp i inledningen stämmer de flesta teman överens med 
faktorer som redan är etablerade i teorier. Därmed kan analysen sägas vara delvis 
teoriledd samt delvis induktiv tematisk. 
 
I analysprocessen lästes de transkriberade intervjuerna igenom ett flertal gånger för att 
först få en övergripande bild av innehållet och intervjupersonernas syn på motivation. 
Därefter markerades textavsnitt som var relevanta för studiens syfte, och de som 
föreföll behandla samma ämne kategoriserades in under samma tema. Det visade sig att 
några teman var de samma för alla intervjupersoner, men det erhölls även skillnader 
mellan kvinnorna och männen. För varje tema gicks sedan intervjutexterna igenom 
ännu en gång och det som var relevant för varje tema plockade ut. Sedan valdes några 
citat ut för varje tema för att belysa det samt skillnader och likheter mellan männen och 
kvinnorna. 
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Resultat 
 
De teman som återfanns i intervjuerna var påverkan, gemenskap, utveckling/karriär, 
förebilder, stöd/feedback, mål, ansvar och privatliv. Dessa teman har viss förankring i 
teorier, påverkan och utveckling var något som uppkom som viktiga faktorer under 
intervjuerna. Privatliv och förebilder var något jag frågade kring då jag hade en hypotes 
att dessa kunde påverka. En beskrivning av varje tema följer nedan. 
 
Påverkan 
Påverkan var något som visade sig vara viktigt för samtliga, både männen och 
kvinnorna. Med påverkan menades att kunna vara med och bestämma och vara en aktiv 
del i att företaget når sina mål, att vara delvis ansvarig för att resultat uppnås och kunna 
påverka både sin roll och andra runt sig. Många menade att påverkan även handlade om 
en känsla av delaktighet och involvering. Påverkan var något som var viktigt både för 
männen och kvinnorna, och vad som innefattades i begreppet berodde lite på hur 
mycket de hade möjlighet att påverka. För männen och kvinnorna i ledningsposition var 
påverkan en större motivator då de kommit till den positionen att de kunde vara med 
och bestämma i vilket riktning företaget skulle gå. De som haft stor möjlighet att 
påverka menade vidare att om den möjligheten försvann skulle motivationen gå ned. En 
man i ledningsposition förklarade det såhär:  
 
”…har man en gång varit där så går det inte att gå tillbaka, inte för mig i alla fall. När 
man under många år jobbat sig upp och haft en karriär, och sakta närmat sig 
beslutspositionerna och att kunna påverka företaget. Har man en gång varit där, så 
tror jag inte att det är något man kan klara sig utan.” 
 
Gemenskap 
Känslor av gemenskap och delaktighet i en grupp visade sig påverka motivationen för 
många av undersökningsdeltagarna. En bra fungerande grupp påverkade arbetsklimatet 
och trivseln, och kunde därigenom leda till ökat motivation för alla. Männen ansåg 
gemenskap vara viktigt för motivationen, oavsett vilken nivå de jobbar på. En man i 
ledningsposition förklarade att han finner motivation och inspiration från den grupp han 
befinner sig i: 
 
”Att tillsammans kunna jobba för ett gemensamt mål och kunna vara med och känna 
att man bidrar. Att känna pulsen i gruppen, och känna att man tillsammans jobbar för 
att uppnå något, det är motiverande för mig.” 
 
För kvinnor verkar gemenskap inte vara viktigt på samma sätt. Gemenskap nämns som 
något som kan bidra till trivsel, men inte som något som är viktigt för motivationen i 
sig. En mellanchef hävdade till och med att gemenskap inte får vara viktigt för den som 
ska vara chef över andra, medan en kvinna i ledningsposition förklarade det såhär: 
 
”Det är viktigt att det är en bra miljö omkring en, men för mig personligen är det inte 
så viktigt att vara med i någon sorts grupp för att känna gemenskap. Jag vill ju 
självklart att den gruppen jag tillhör mår bra och jag tycker det är viktigt att de känner 
att jag finns där för dem om de behöver hjälp, men annars tycker jag personligen att 
det inte är så viktigt.” 
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Männen uttrycker även att de ser att kvinnor har svårare att vara delaktiga i gruppen, 
speciellt om det bara finns en eller ett fåtal kvinnor där. En man med visst 
personalansvar upplevde att kvinnorna i hans grupp lättare missförstår honom, något 
som inte sker med männen. Vidare kom det upp att kvinnor inte upplevs som lika 
lösningsorienterade som män är i grupp, och inte heller verkar trivas lika bra med att 
jobba i grupp. En man med få kvinnor i sin grupp trodde att förklaringen kan ligga i 
personligheten hos de kvinnor som söker sig till mansdominerade branscher:  
 
”Jag tror att tjejer som väljer mansdominerade yrken är extremt målmedvetna, men 
därigenom har de även svårare att komma in i gruppen. En driven person kan lätt 
upplevas köra över folk och kännas jobbig.” 
 
Karriär/utveckling 
Det visade sig i samtliga intervjuer att utveckling var viktigt för motivationen. Utan 
utveckling stagneras personen, vilket kan leda till att motivationen minskar. Samtliga 
intervjupersoner var överens om att det är viktigt att ett företag kan erbjuda alla vägar 
att utvecklas på, och att dessa vägar inte behöver se likadana ut för alla. Utveckling 
behöver inte ske genom att klättra uppåt, utan kan ske genom nya arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. En utveckling av arbetsrollen innebär att personen lär sig nya saker 
och kommer därmed även att utvecklas på ett personligt plan. 
 
Av kvinnorna var det bara en i mellanchefsposition som tyckte det var av intresse att 
göra karriär. Men efter att ha fått personalansvar hade denna kvinna blivit mer tveksam 
på att ta på sig en liknande roll i framtiden. Inte heller kvinnorna som kommit långt i 
sin karriär tyckte att det varit viktigt med höga positioner, båda kvinnorna på 
ledningsnivå menade att karriären aldrig varit ett mål i sig, utan att deras karriär 
kommit av att de varit intresserade och engagerade i allt de gjort. Ena kvinnan menade 
att hon tackar nej till högre positioner om det skulle göra henne mer bunden och den 
andra kvinnan menade att karriär aldrig varit en drivkraft: 
 
”Det som drivit mig har alltid varit att lära mig mer och utvecklas, men jag har aldrig 
tänkt på att göra karriär. […] Karriären har nog kommit som en följd av att jag varit 
engagerad i det jag har gjort.” 
 
Bland männen verkade karriär vara något som sker naturligt i arbetslivet om viljan att 
utvecklas finns. Även om det inte var så viktigt för de yngre männen att göra karriär, 
var de viktigt för dem att de inte stannande i sin utveckling. Det var viktigt med nya 
utmaningar och att rollen växer, vilket för dem innebar ett steg uppåt i karriären. 
Männen i ledningsposition har haft ett mer uttalat fokus på att göra karriär. De har haft 
vissa positioner i fokus, och det har varit en drivkraft att nå dit. En man menade att 
karriär varit viktigt redan när han började sin utbildning: 
 
”Jag har alltid haft ambitionen att göra karriär, jag tror att redan i och med att man 
skaffade sig en akademisk examen så var det underförstått att man skulle göra karriär. 
[…]  Du går inte tre-fyra år på ett universitet om du inte har en tanke på att bli duktig 
och åstadkomma någonting.” 
 
Både männen och kvinnorna trodde att det är mer status inblandat i männens 
karriärstänkande, och att den karriärväg som idag erbjuds, att bli chef och sedan högre 
chef, är något som lockar männen mer.  



 9 

Förebilder 
Det kan vara motiverande med att ha någon att se upp till och jämföra sig med. Dessa 
personer kan fungera som goda exempel på vilket agerande och vilka beteendemönster 
som är framgångsrika, både för att nå vissa positioner och för att göra ett bra jobb i den 
rollen. Det framkom i studien att en förebild även kan visa vad som är möjligt, och kan 
verka motiverande genom att visa att det går att komma till vissa positioner. Samtliga 
män som intervjuats kan erinra sig vissa personer som fungerat som förebilder för dem. 
Dessa har varit personer som de sett upp till, och kunnat identifiera sig med: 
 
”I alla fall om man jämför sig med någon och ser att det där skulle kunna vara jag. 
Kanske någon med samma utbildning eller som har tagit samma karriärsteg, då kan 
man se att dit är det möjligt även för mig att nå. Det ökar motivationen, kan han kan 
jag, är det lätt att tänka då.” 
 
Männen menade att det inte är viktigt att förebilden är just en man, men att det är 
vanligare. En yngre man förklarar att när han letar förebilder så tittar han en 
generation uppåt, och där finns det nästan bara män på högre positioner. 
 
Vad gäller kvinnorna menade de flesta att de haft förebilder, men att det inte varit en 
specifik person. Det var viktigt att utgå från sig själv och inte försöka bli som någon 
annan, och det var inte personer som nått en hög position som var motiverande att 
titta på, utan starka personligheter och människor som visat att allt var möjligt. Det 
visade sig även finnas en brist på kvinnliga förebilder, i alla fall om det söktes 
förebilder just på jobbet. En kvinna på ledningsnivå förklarade att hon alltid varit 
ensam kvinna på sin position och istället får vara en förebild för andra: 
 
”Jag är ju den enda kvinnan i min typ av jobb, och jag får ofta höra av andra kvinnor 
att det är roligt att se en kvinna på min position. Det tycker jag är väldigt 
motiverande att höra, att andra tjejer ser upp till mig, och det är klart att jag också 
skulle bli motiverad av det om det fanns i min närhet.” 
 
Stöd/feedback 
En chef och en ledning som stödjer sin personal och ger positiv feedback inverkade 
positivt på motivationen. På samma sätt var uteblivet stöd från chefen något som 
många ansåg vara det mest omotiverande som kunde ske på arbetsplatsen. Samtliga 
intervjupersoner var överens om att det är bra för motivationen med feedback, men att 
den spontana feedbacken kommer sällan. Behovet av feedback verkade vara 
individuellt och hängde samman med självkänsla och erfarenhet. Behovet minskade 
när personen kände sig trygg i sin roll. 
 
Bland männen var behovet av feedback från andra inte så stort, de menade att 
feedback var bra för motivationen men att de personligen inte hade så stort behov. 
Det pratades om att gå på egen känsla, och lita på att de gör ett bra jobb. En man på 
ledningsnivå menade att det märks om han gjort ett bra jobb: 
 
”Dels litar jag på min egen känsla men så tycker jag också att det är lite som med ett 
fotbollslag, ligger man högst i tabellen så vet man ju att man är bäst. Och ligger man 
inte där så är det något som är fel, så det får man också feedback på.” 
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Bland kvinnorna var behovet av feedback större, och framförallt behovet av stöd. De 
kvinnor som upplevde sig ha erfarenhet menade att feedback inte var så viktigt, utan 
att det viktiga var att få uppskattning och positiv feedback när man jobbat hårt med en 
uppgift. En kvinna på ledningsnivå menar att positiv feedback är viktigt, och har 
upplevt det vara viktigt även för andra kvinnor hon haft personalansvar för: 
 
”Ofta tror jag att kvinnor har mer behov av stöd och feedback och jag upplever att 
kvinnor behöver mer stöd under hela arbetsprocessen och har ett större behov av att 
prata om hur det går.” 
 
Mål 
Mål att jobba mot visade sig vara motiverande för de flesta deltagarna. Vilka mål som 
var av intresse och vem som ska sätt dem verkar i stor grad handla om vilket område 
arbetet gäller och på vilken nivå personen i fråga befinner sig. På ledningsnivå arbetade 
samtliga mot mål, ofta långsiktiga, och det ansågs främja motivationen. Männen 
uttryckte vikten av att målen följs av en belöning, och att det är när målet är uppfyllt 
som det ges ett tillfälle att fira.  
 
För männen fanns känslan att det var motiverande att jobba mot mål även hos de yngre, 
och hos den äldre mannen som inte var på ledningsnivå. Dessa mål skulle sättas av 
individen själv, och ibland i samarbete med chefen. En yngre man menade att målen är 
själva anledningen till att anstränga sig: 
 
”Jag tror att allt bara blir lite blasé om man inte har något att jobba mot. Vad blir det 
för mening med att jobba om man inte vet målet…” 
 
Bland kvinnorna som inte var på ledningsnivå var betydelsen av mål mer oklar. Här 
kom vikten av personliga mål upp, och att målen gärna skulle vara lite mer 
övergripande och inte på för detaljerad nivå. Den äldre kvinnan menade att för hennes 
del var det inte motiverande att jobba mot mål: 
 
”…när det är så att man måste sätta upp mål så tycker jag ofta att det känns lite 
konstruerat. Alla saker är inte mätbara och jag tycker att man ändå känner om man 
gör ett bra jobb eller inte.” 
 
Ansvar 
Ansvarstagande och utökat ansvar betraktades som motiverande då det visade på 
förtroende från chef och ledning. Mer ansvar upplevdes även som motiverande då det 
var utvecklande. Det var dock upp till individen om ansvar sågs som motiverande, det 
var inte alla som trivdes med att ha mycket ansvar. Bland de yngre männen var det 
viktigt att få ta mer ansvar: 
 
”…att få ansvar för en arbetsuppgift eller ett projekt det är utmanande och därför blir 
det motiverande. Det är en del i det hela, ansvar är viktigt och det måste alla få känna, 
på den nivå där de befinner sig.” 
 
De äldre männen menade att nackdelen med mycket ansvar innebar ett ansvar för 
många andra, och att ansvar måste följas av befogenheter. Bland kvinnorna som inte 
var på ledningsnivå var det inte önskvärt att få mer ansvar. Ansvar var inget de aktivt 
sökt, och ingenting de ville ha mer av, en kvinna ville tvärtom ha mindre ansvar. 
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Privatliv 
Privatlivets möjliga påverkan på motivationen på arbetsplatsen var något som samtliga 
intervjupersoner var överens om. Har individen en bra situation hemma, blir det lättare 
att hitta motivation till att arbeta hårt, och bara koncentrera sig på vad som sker på 
arbetsplatsen. En jobbig period i privatlivet kan göra att motivationen tryter och kan 
leda till att personen hamnar i en neråtgående spiral. Många menar en sämre prestation 
på jobbet är något personen tar med sig hem, och en sämre hemmiljö är något personen 
tar med sig till jobbet.  
 
En man på ledningsnivå menade att när jobbet tar så mycket tid, blir det lätt så att ens 
partner får ta huvudansvar för familjen, men att skaffa familj kan även bli ytterligare en 
motivator: 
 
”…det kom en helt ny motivation att tjäna pengar när man fick barn.” 
 
Bland kvinnorna tog många upp vikten av att kunna separera arbete och privatliv, och 
kunna lämna problem på det privata planet hemma. Här kom även svårigheterna med 
att bilda familj och satsa på en karriär upp. Den äldre kvinnan hade valt att inte satsa på 
karriär, utan hade istället jobbat deltid en stor del av sitt liv för att ta hand sina barn. För 
en kvinna i ledningsposition hade det istället blivit så att hon inte skaffat familj: 
 
”Nu har det blivit så att jag inte skaffat familj, men om jag hade barn så tror jag aldrig 
att jag skulle jobba såhär mycket, jag ser inte hur det skulle fungera.” 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om det finns skillnader i de faktorer 
som motiverar kvinnor respektive män, och om det i sin tur kan påverka deras 
motivation att göra karriär. Utifrån det syftet anser jag att studien ger ökad kunskap 
kring de motivationsfaktorer där kvinnor och män skiljer sig åt, och kan erbjuda viss 
kunskap till varför det är vanligare att hitta män på högre positioner. Jag anser att ämnet 
lämpade sig väl för en intervjuundersökning, och att semi(halv-)strukturerade intervjuer 
gav varje individ en chans att uttrycka vad just denne fann motiverande, samtidigt som 
det erbjöd en möjlighet att fråga alla kring samma teman. Att två av intervjuerna 
genomförts i hemmet medan resterande på respektive individs arbetsplats anser jag inte 
har påverkat studiens trovärdighet. Vad gäller urvalet är det anpassat för att passa 
studiens syfte vilket förde med sig att samtliga intervjupersoner arbetade inom 
näringslivet. För att bredda generaliserbarheten har personer som gjort karriär 
kompletterats med yngre personer som var mer i början av sin yrkesbana. De yngre 
personerna hade dock alla mellanchefspositioner, med antagandet att det skulle medföra 
att de hade en tanke på att göra karriär. Urvalet kompletterades sedan med två äldre 
personer som inte gjort karriär på samma sätt som de i ledningsposition, men som ändå 
hade många yrkesverksamma år bakom sig. Nackdelen med detta urval blev att 
intervjupersonerna åldrar hade en stor spridning, från 32 år till 59 år, och vissa svar 
visade sig mer kunna bero på en generations- och/eller erfarenhetsfaktor, än en 
könsfaktor. Fördelen blev ett bredare perspektiv kring motivation och möjlighet att 
generalisera till en större population. 
 
Resultatet visar att vad som uppfattas som motiverande är individuellt samt 
kontextberoende, omgivning och kollegor kan påverka individens motivation. 
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Forskning har visat att motivation kan ses som ett tillstånd, och påverkas därmed av den 
omedelbara situationen. Individens motivation kan då ses som en funktion av den 
sociala omgivningen (Amabile, 1993). Påverkan visade sig vara en viktig faktor för 
motivation för samtliga, vilket stämmer överens med Hertzbergs teori kring 
motivationsfaktorer. Påverkan handlar i stor grad om att ett självförverkligande genom 
jobbet, vilket är grundtanken i vad en motivationsfaktor ska göra (Furnham, 2005). Här 
fanns det ingen skillnad mellan män och kvinnor, utan hur viktigt det var med påverkan 
och involvering var relaterat till hur stor möjlighet de hade till påverkan i den position 
de befann sig. 
 
Männen i undersökningen tog upp vikten av gemenskap för motivationen, något som 
kvinnorna i undersökningen inte tyckte var lika viktigt. Detta leder mig till slutsatsen 
att kvinnorna inte får uppleva gemenskap i samma utsträckning och på samma sätt som 
männen, något som kan leda till att de tappar stöd, uppmuntran och uppskattning från 
kollegor. Mellanmänskliga relationer skapar dock enligt Hertzberg (1966) inte 
motivation, utan fungerar enbart som hygienfaktor. Men det som gemenskapen kan 
erbjuda, exempelvis uppskattning kan enligt samma teori leda till motivation. Att 
gemenskap var viktigast för männen var överraskande. Forskning har visat att kvinnors 
behov av social tillhörighet ska vara större än männens, och att kvinnor kan komma att 
jobba hårdare på gemensamma uppgifter på grund av rädsla för social utstötthet (Bozin 
& Yoder 2008). Möjliga förklaringar till varför kvinnorna uppger att gemenskap inte är 
viktigt kan handla om deras fåtal. Männen på chefspositioner omges av andra män, men 
kvinnorna omges inte av andra kvinnor, och det kan vara svårt att komma in i 
gemenskapen i en grupp som domineras av det motsatta könet. Enligt Kanter (1977) 
kan en minoritet bli sedd som en symbol, en ”token”, för sin kategori snarare än som en 
individ. När en ”token” (i detta fall en kvinna) försöker passa in i företaget och den 
sociala strukturen försöker den dominanta gruppen (i detta fall männen) hålla henne i 
periferin och exkludera henne från sociala interaktioner. Kvinnan får här inte ta del av 
det nätverk som finns och får heller ingen hjälp och stöttning (Eklund, 2007). Detta 
skulle i sin tur kunna förklara varför kvinnorna i studien upplevde ett större behov av 
framförallt stöd, men även feedback. Kvinnor får inte i samma utsträckning som 
männen får ta del av det sociala nätverket som finns i organisationer (Brannon, 2007).  
Männen hävdade att de litade på sin egen känsla, men de kanske helt enkelt får mer 
stöd av sina kollegor på ett naturligt sätt, medan kvinnorna får vända sig till sin chef för 
att få stöd och feedback. 
 
Vad gäller utveckling/karriär var det intressant att männen uppfattade dessa ord som 
synonyma, att det var viktigt med karriär för att hela tiden utvecklas. Kvinnorna 
poängterade däremot att det inte var viktigt med karriär, men viktigt med utveckling. 
Kanske är det så, att karriär inte är viktigt för kvinnor, eller så är det inte lika accepterat 
för kvinnor som för män att uttrycka dessa tankar. Vad kvinnor anser vara lämpligt 
beteende kan handla om hur de identifierar sig med sitt kön. De uppfattningar kring hur 
en kvinna ska vara som just den kvinnan väljer att ta till sig kommer från samhället, 
men även i stor grad kulturen inom organisationen (Ely & Padavic, 2007). 
Könsidentiteten påverkar även vilka positioner individen tror det är möjligt att nå i 
samhället (Hellström 2003) och kanske är det anledningen till att kvinnor inte tänkt i 
termer av att göra karriär.  
 
Betydelsen av att jobba mot mål verkar i studien hänga samman mycket med vilket 
område som det arbetas inom samt vilken position som innehas. Det var viktigt att 
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jobba mot långsiktiga mål för samtliga på ledningspositioner. Skillnaden mellan 
kvinnor och män visade sig bland dem som inte jobbade på dessa nivåer, för männen 
var mål motiverande, men det var inte lika självklart för kvinnor. En anledning kan vara 
männens högre självförtroende. För att målet ska verka motiverande, och inte tvärtom, 
måste personen tro att målet är möjligt att uppnå (Latham & Locke, 2007).  Kanske är 
även de mål som sätts upp i organisationer av den karaktären att de lättare motiverar 
män och de har därför lättare att berättiga dem, något som är nödvändigt för att mål ska 
lade till motivation (Tolli & Schmidt, 2008) 
 
Männen i studien menade att de använder sig av förebilder och att de är viktiga för 
deras motivation, medan kvinnorna inte hade lika självklara förebilder att ta efter. Det 
verkar finnas en brist på kvinnliga förebilder och kvinnorna verkar heller inte ha lika 
lätt för männen att se upp till en viss person. En förebild kan beskrivas som någon 
individen ser upp till och vill efterlikna, någon som besitter egenskaper eller attribut 
som han eller hon själv gärna skulle vilja ha. Enligt den sociala inlärningsteorin spelar 
förebilder stor roll i skapandet av en människas identitet och beteende, även det inte 
alltid sker på en medveten nivå. Ett centralt tema i denna teori är att inlärning sker 
genom observation. En person lär sig av andra genom att iaktta dem och kan själv 
bygga upp något nytt utifrån sina erfarenheter. Påverkan från förebilden ökar om denne 
är högt värderad, lik personen själv eller om flera förebilder beter sig på ett liknande 
sätt (Bandura, 1977). Forskning visar att en person med lägre självkänsla kommer att ha 
ett större behov av förebilder runt sig än en person med högre självkänsla (Wiess 1978), 
men det verkar inte som att männen skulle ha en lägre självkänsla och vara mer osäkra i 
sin roll som ledare, snarare tvärtom. Själva ordet ledare är även något som förknippas 
med manlighet, och män som grupp förknippas även med mer makt än kvinnor som 
grupp, och det som de gör värderas högre (Eklund, 2007). Detta gör att männen blir mer 
självklara, och har större självförtroende, i sitt ledarskap, vilket i sig gör deras behov av 
en förebild mindre än kvinnornas behov. Men det verkar vara så att kvinnorna som 
egentligen har ett större behov av förebilder inte hittar dem på arbetsplatsen på samma 
sätt som männen gör. Detta kan göra kvinnorna mer osäkra och, som visat i studien, 
mindre benägna att ta på sig nytt ansvar.    

 
När ämnet privatliv togs upp, var samtliga intervjuade överens om att det kunde 
påverka motivationen både positivt och negativt. Ett problem som kan uppstå när en 
individ vill göra karriär, blir att arbetet tar mycket tid, och det kan vara svårt att 
balansera det med familjeliv. Intressant här var att männen på ledningsposition inte 
tyckte att barn och familj innebar ett hinder för deras karriär, utan att barn till och med 
kunde leda till ytterligare motivation, men att det krävdes mycket av deras partner.  
Kvinnorna menade att det var viktigt att mentalt kunna lämna hemmet hemma, och inte 
tänka på det på jobbet, och en kvinna i ledningsposition sade rent ut att hon inte skulle 
kunna ha barn och jobba så mycket som hon gjorde. Varför kan då män ha barn men 
ändå självklart göra karriär, medan det blir svårare för kvinnor? En förklaring är att 
könsrollerna ses som funktionellt nödvändiga, mannens förmåga att kunna bidra genom 
att arbeta blir då naturligt kompletterat av kvinnans förmåga att kunna sköta 
familjelivet. Könsskillnader i beteenden och karaktär fungerar då som sociala skripta 
för män och kvinnor och genom att dessa följs garanteras social stabilitet (Ely & 
Padavic, 2007). Trots att synen på kvinnors och mäns ansvar i hemmet har utvecklas så 
uppfattas mannen fortfarande som familjens huvudförsörjare, vilket gör att han har 
större möjligheter att bestämma villkoren för sina insatser i hemmet. Vissa teorier 
hävdar även att det är själva moderskapet som ligger bakom kvinnans roll som 
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underordnad mannen, att det är havandeskap, barnafödande, amning och vård av barn, 
som gör kvinnor sårbara och beroende av män och att de är de sociala och ekonomiska 
förhållandena i familjen som leder till kvinnlig underordning i samhället. (SOU 
1997:138).  
 
Studiens resultat visar att vad individen upplever som motiverande på arbetsplatsen 
beror på position samt individuella faktorer, men även kön. Männen i denna studie 
verkar ha lättare att finna motivation och får fördelar av att de är i majoritet på 
ledningsnivå. Samhället behandlar kvinnor och män olika, och detta sker till stor del på 
ett omedvetet plan. Hur könet påverkar motivationen verkar till stor del handla om vad 
individen upplever sig ha för möjligheter, och hur individen stöttas av sin omgivning. 
Uppmärksammande av genusteorier kring skillnader mellan män och kvinnor är viktigt 
för att poängtera hur genus aktivt skapas och inte är något individen föds med.  Tanken 
att kvinnor och män naturligt skulle ha fallenhet för olika saker används ibland för att 
legitimera en ojämnlik behandling av kvinnor och män. Men många könsteorier utgår 
från en socialiseringsprocess som sker i barndomen, och att skillnaden i beteenden 
uppkommer i unga år. Viktigt att tänka på är organisationens roll i hur traditionella 
förväntningar skapas och upprätthålls (Ely & Padavic, 2007). Formandet av en 
arbetsplats med mångfald och jämlikhet, som uppmärksammar individer och inte 
kategorier, torde vara det bästa sättet att skapa motiverade medarbetare och få fler 
kvinnor att söka sig till högre positioner. 
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Bilaga, Intervjuguide 

 
Etisk information 
 
Kan du börja med att berätta lite om dig själv? (Ålder, nuvarande position, utbildning 
och karriärväg). 
 
Vad är motivation för dig? 
 
Vad gör dig mest motiverad på arbetsplatsen? 
 
Vad motiverar dig att fortsätta prestera och utvecklas/avancera för fler nya uppgifter 
och större ansvar? 
 
Vems ansvar är det att skapa motivation? 
 
Teman att ta upp: 
 
Prestationer 

- känsla av bedrift/ fullbordande 
 
Uppskattning/feedback 

- hur viktigt? 
- får du tillräckligt? 

 
Involvering 

- gemenskap 
 
Ansvar 

- vill ta ansvar för arbete/uppgifter, beslut och beslutskonsekvenser? Vill få ökat 
ansvar? 

 
Utveckling 

- hur viktigt? 
- vilken typ av utveckling är intressant/viktig? T ex utveckling av uppgifter, 

kunskaper/färdigheter, ansvar? 
 
Karriärmöjligheter 

- påverkar möjligheten till karriär din motivation, hur? 
 
Förebilder 

- har du haft människor i din närhet du sett upp till som påverkat dina karriärsval? 
- är det viktigt för motivationen att ha förebilder i sin omgivning? 

 
Vardags-/Privatliv kontra arbetsliv 

- kan det påverka, hur? 
- balans/helsatsning? 

 
 
De-motivatorer 



 17 

- finns det något som kan göra dig mindre motiverad att arbeta/utvecklas/avancera? 
 
Hur motiveras andra 

- motiveras alla av samma huvudfaktor 
- motiveras kvinnor och män olika? 
 

Mål 
- viktiga för din motivation? 
- Vem ska sätta målen? 
 


