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Vad som motiverar individer i arbetet har länge diskuterats och 

engagerat många inom forskningen utan att ha kommit fram till ett 

samstämmigt svar. Flertalet teorier har försökt att förklara 

motivationens uppkomst. Syftet med studien var att se vilka faktorer 

som kan tänkas påverka HR-personers motivation i arbetet. Data har 

samlats in genom halvstrukturerade intervjuer med sex personer som 

jobbar med HR frågor och har analyserats med hjälp av tematisk 

analys. Studiens resultat visade sammanfattningsvis på tio faktorer 

som påverkade HR-personers motivation i arbetet; utveckling, 

kollegor/grupper, möte med människor, variation, meningsfullhet, 

värderingar, bidra, mål, resultat samt lön. Den sociala aspekten av 

arbetet betyder mycket för individen och är det som tenderar att främst 

skapa motivation, med förutsättningen att lönen är rättvis. Det kan 

därför tänkas att både sociala och materiella aspekter av arbetet är med 

och skapar motivation för HR-personer i arbetet. 

 

 

Motivation är sedan länge ett område som det har bedrivits mycket forskning inom 

(Gruneberg & Wall, 1984). Begreppet motivation kan definieras som de processer som 

ger beteendet energi och riktning. Med energi menas här att beteendet har styrka i sig, 

är intensivt och ihållande och med riktning menas att beteendets syfte är att nå ett visst 

mål eller resultat (Reeve, 2005). Vad det är som motiverar individer har länge 

debatterats men inte gett något entydigt svar. En aspekt som ofta kommer upp är pengar 

och huruvida det motiverar individer eller inte. En åsikt är att pengar motiverar olika 

mycket för olika personer beroende på hur högt individen värdesätter eller behöver 

pengarna (Furnham, 2006). Två som är av annan åsikt är Greenberg och Baron 

(refererad i Furnham, 2006) som menar att det ligger mer bakom motivationen än bara 

pengar. För den senare inriktningen talar interaktion med andra människor, som visats 

betyda mycket för individers motivation i arbetet (Vroom, 1995). Det har visat sig att 

det finns ett samband mellan arbetstrivsel och motivation där båda begreppen ses som 

emotioner (Gruneberg & Wall, 1984) och dessa begrepp kommer att användas 

synonymt i resten av studien. Att variation på arbetsuppgifterna och användning av den 

egna kompetensen skapar arbetstrivsel går även det i riktningen att det krävs mer än 

pengar för att bli motiverad (Gruneberg & Wall, 1984). En annan aspekt som ofta 

kopplas ihop med motivation är mål, för den enskilda individen, gruppen och 

organisationen. Att arbeta mot mål har visat sig skapa motivation hos individen när 

målen är svåra men inte omöjliga att uppnå (Locke & Latham 2002). 

 

Motivationsteorier och tidigare forskning 

Locke har utvecklat en motivationsteori som fokuserar på arbetstrivsel. Där 

arbetstrivseln ses som en positiv emotionell respons som grundas i att jobbet antingen 
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upplevs som meningsfullt eller att individens värderingar gällande arbetet stämmer 

överens med arbetet i sig (refererad i Gruneberg & Wall, 1984). Locke menade att 

arbetstrivseln kunde kopplas till om arbetet gav individen vad hon ville ha, önskade och 

värderade. Individen jämför det som ett arbete har att erbjuda, exempelvis lön och 

arbetsvillkor, med vad som är viktigt för individen i ett arbete. Om dessa två stämmer 

överens menar Locke att arbetstrivsel uppstår (refererad i Furnham, 2006).  

 

Vad det är som skapar arbetstrivsel hos medarbetare har många förklaringar och skiljer 

sig mellan individer. Vissa vill ha ett jobb som motsvarar deras personliga intressen då 

de är genuint intresserade av sitt arbete och inte främst arbetar för att få lön. Detta är 

nära kopplat till inre motivation som innebär att individer kan spendera mer tid på 

jobbet då arbetet som utförs är ett intresse (Gruneberg & Wall, 1984). Yttre motivation 

innebär däremot att individen utför ett arbete med främsta syftet att få lön. Ofta menar 

Locke (refererad i Gruneberg & Wall, 1984) att arbeten är en kombination av dessa, där 

man kan bygga in motivation till att prestera genom att sätta upp mål. När det gäller lön 

som grund för arbetstrivsel är det viktigaste att lönen upplevs som rättvis. Vad rättvis 

innebär för individer skiljer sig åt, generellt syftar ordet rättvis på en jämförelse med 

andra på företaget eller på arbetsmarknaden i stort (Gruneberg & Wall, 1984). Att 

individen jämför sin lön med andras anses vara oundvikligt. Då individen genom en 

jämförelse kan få en uppfattning av huruvida lönen eller eventuell löneökning verkar 

rimlig för den upplevda arbetsinsatsen. Individer som uppfattar sin arbetsinsats som 

mycket bra kommer att ha högre förväntningar på lönen och eventuella löneökningar än 

övriga. Vilket leder till att de med höga förväntningar blir mindre nöjda med sin lön och 

eventuell löneökning, då synen på arbetsinsatsen oftast inte stämmer överens mellan den 

anställde och den person som sätter lönen och löneökningen (Andersson-Stråberg, 

Hellgren & Sverke, 2005). 

 

Arbetet har visat sig ha fler funktioner för individen än endast som inkomstkälla. Den 

sociala kontakten som individen får på sitt arbete värderas högt. Att få umgås med sina 

kollegor samt att få respekt för sitt arbete har visat sig vara viktigt (Vroom, 1995). Ryan 

och Deci (2000) menar att relationer är en grundläggande del för social utveckling och 

välmående. Att individen känner tillhörighet samt har kontakt med andra är viktigt, då 

detta hjälper till att skapa en trygghet som behövs för att inre motivation ska uppstå 

(Ryan & Deci, 2000). Enligt en studie som genomfördes av Morse och Weiss (1955, 

refererad i Vroom, 1995) uppgav medarbetare att de skulle fortsätta att arbeta även fast 

de inte längre skulle behöva det rent ekonomiskt. Där relationerna på arbetet var främsta 

orsaken till detta. I en annan studie som genomfördes av Herzberg, Mausner, Petersen 

och Capwell (1957, refererad i Vroom, 1995) gällande vad som skapade arbetstrivsel 

var det vanligaste svaret de sociala aspekterna av arbetet och därefter relationen med sin 

närmaste chef. De sociala interaktionerna som motiverar individer är många och inte 

nödvändigtvis samma för alla. Andra faktorer som kan bidra till arbetstrivsel är att få 

vara delaktig i beslut som tas på arbetet samt känslan av att individen bidrar till 

företagets framgång. När det gäller delaktighet i beslut på arbetet tenderar individer som 

trivs på sitt arbete att uppleva att de har större möjlighet att påverka än individer som 

inte trivs. Arbetstrivseln påverkas även av möjligheten till interaktion med andra på 

jobbet, där en mer tillåtande miljö till interaktion skapar mer arbetstrivsel (Vroom, 

1995).  

 

De personliga värderingar som en individ har speglas ofta i de värderingar som finns på 

arbetet (Furnham, 2006). Om medarbetare eller grupper har samma värderingar tenderar 
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individen/gruppen att komma bättre överens och detta anses bidra till motivationen i 

arbetet (Vroom, 1995). Värderingarna är ofta relaterade till synen på rättvisa och andra 

moralfrågor samt kopplade till arbetsmotivationen. Det finns två huvudsakliga 

indelningar gällande värderingar där den ena är materiell och den andra mer 

mellanmänsklig. I den första värderas erkännande, lön, förmåner, anställningstrygghet 

och bra fysisk arbetsmiljö. Där motivationen främst kommer från yttre faktorer och där 

jobbet ses som ett sätt för att uppnå andra saker. I den andra värderas relationer med 

kollegor, att ha åstadkommit något, bidra till samhället och förmåner. Motivationen 

kommer här från inre faktorer och fokus ligger på innehållet i jobbet (Furnham, 2006).  

 

Att få använda sig av de kunskaper och färdigheter som individen besitter har visat sig 

vara viktigt för motivationen och individer som har en högre utbildning vill ges chansen 

att få växa i sitt arbete genom nya arbetsuppgifter (Gruneberg & Wall, 1984). 

Möjligheten att kunna avancera inom företaget och att ha varierande arbetsuppgifter 

påverkar även det motivationen i arbetet. Känslan av att få jobba med det som individen 

anser sig vara bäst på samt att få jobba med det som upplevs som roligt, är med och 

påverkar motivationen till arbetet (Vroom, 1995). Att jobba med något där engagemang 

finns för uppgiften och effekten av arbetet syns upplevs som meningsfullt och bidrar till 

arbetstrivsel (Liden, Sparrowe & Wayne, 2000). Att arbetet som individen utför känns 

viktigt samt upplevelsen av att närma sig mål och att lyckas bidrar även det till att skapa 

arbetstrivsel (Gruneberg & Wall, 1984). 

 

Inom goal setting theory (Locke & Latham, 2002) menas att en individ kommer att 

arbeta hårdare för att nå ett mål som är svårt men inte ouppnåeligt. Blir medarbetaren 

delaktig i processen att sätta upp mål för sig själv bidrar även detta till att individen 

arbetar hårdare för att nå målet. En anledning till att låta medarbetaren vara med i denna 

process är att mål som är generellt accepterade och som medarbetaren känner 

engagemang inför tenderar att leda till högre prestationer hos individen (Porter, Bigley 

& Steers, 2003). En positiv känsla tenderar att uppstå hos individen om denne själv har 

satt upp sitt mål när målen närmas eller uppnås. Självuppsatta mål tenderar att leda till 

bättre framgång kring målen då mindre konflikt upplevs. Att individen själv kan 

bestämma hur, när och var de ska uppnå målet är med och skapar motivationen kring 

målet (Koestner, 2008). Goal-setting är en process där individen utvecklar, förhandlar 

och formaliserar vilka mål som ställs på denne och vad som förväntas uppnås. Det är 

troligare att högt satta mål leder till högre prestationer än lätta mål, så länge målen inte 

är för lätta eller för svåra (Furnham, 2006). Specifika och svåra mål har funnits leda till 

bättre prestationer än att uppmana individer att göra sitt bästa. När en individ uppmanas 

att göra sitt bästa finns inga yttre referenser för vad som ska presteras och fler resultat är 

därför tillåtna (Locke & Latham, 2002). Om individen får feedback och kännedom om 

resultatet på sitt arbete motiveras individer till högre prestation, då de själva får veta hur 

det har gått för dem (Furnham, 2006). De som upplever sig själva vara mycket effektiva 

sätter högre mål på sig själva och har mer engagemang för mål som inte är självuppsatta 

och svarar bättre på negativ feedback, än de som inte upplever sig själva som effektiva. 

Detta leder troligare till högre prestationer. För att målen ska vara effektiva krävs att 

individen får feedback på sina prestationer. Detta för att kunna veta hur man ligger till i 

förhållande till det uppsatta målet. Goal setting har visats fungera på både individ, grupp 

och organisationsnivå (Locke & Latham, 2002).  

 

Inom vicious cycle (Furnham, 2006) anser man att medarbetare arbetar som bäst när 

dem är hängivna de mål som är uppsatta för dem. Målen ska vara utmanande men 
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nåbara. Under arbetets gång får individen feedback som får denne att tro på sig själv och 

att målen kan uppnås. Det övergripande målet med vicious cycle är att medarbetarna ska 

bli hängivna organisationen och prestera optimalt. Den hängivenhet som eftersträvas 

innebär att medarbetarna ska acceptera de mål och värderingar som organisationen har. 

Men även att medarbetarna ska förbli lojala mot organisationen och känna en 

tillhörighet gentemot den (Furnham, 2006).  

 

Grupper som har klara och tydliga mål har visat sig prestera bättre än grupper som inte 

har det. Gruppen anstränger sig mer och granskar kvalitén på arbetet som utförs mer 

noggrant. De planerar bättre och får ett högre engagemang till gruppen. Om arbetet som 

genomförs är spännande och utmanande och individen är personligt engagerad i det, är 

risken mindre att social loafing uppkommer. Social loafing innebär att individer inte 

presterar lika bra i en grupp som de skulle göra vid enskilt arbete (Forsyth, 2006). 

Genom att jobba i grupp kan individers motivation minska då målet kan upplevas som 

mindre värdefullt och ouppnåeligt. I motsatts till social loafing finns begreppet synergi 

som innebär att gruppen tillsammans kan åstadkomma mer än varje individ kan för sig 

och något uppnås som aldrig annars hade kunnat uppnås. Synergi anses vara ett relativt 

ovanligt fenomen då individerna i en grupp tenderar att lägga ner mindre ansträngning 

på uppgiften när den är gemensam. Att synergi uppstår anses vara mest troligt när alla i 

gruppen tjänar på att uppgiften blir löst och det på ett korrekt sätt (Forsyth, 2006). 

Gruppen kan tillsammans prestera bättre än individerna var för sig men endast när 

gruppen har nått sin fulla potential. Genom arbete i grupp kan kreativitet skapas som 

annars inte hade uppstått. Det finns studier som visar på att gruppen har presterat bättre 

än sin bästa medlem och har hittat bättre lösningar och en synergieffekt har därav 

uppstått. Andra studier visar att det inte är gruppen som tillsammans kommer på nya 

lösningar eller det korrekta svaret. Det är en i gruppen som kan det korrekta svaret och 

därför kan rätta den medlem i gruppen som har de bästa kunskaperna och därav blir det 

inte någon synergieffekt (Forsyth, 2006).  

 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som motiverade HR-personer i deras 

arbeten och mer specifikt vilka faktorer som påverkade deras motivation i arbetet. De 

faktorer som studien har fokuserat på är; arbetstrivsel, lön, kollegor, värderingar, 

kompetensutveckling, målstyrning samt vad som ger energi och inspiration. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Sex personer intervjuades för denna studie, där fyra var kvinnor och två var män. Alla 

personer arbetade med HR-frågor av olika slag och har gjort det mellan 3 till 17 år. De 

har varit på sitt nuvarande jobb mellan 1 till 12 år. Urvalet var ett bekvämlighetsurval då 

email skickades ut till ett antal företags allmänna emailadresser med en förfrågan om de 

kunde skicka tillbaka emailadresser till personer som jobbade med HR. Efter att ha fått 

personliga emailadresser till HR-personerna på företagen skickades ett email ut till den 

enskilda individen med en förfrågan att ställa upp på en intervju samt med information 

kring intervjun. Emailet inleddes med en kort presentation av författaren varefter 

information gavs angående syftet, att den skulle spelas in, hur lång tid intervjun 

beräknades att ta och under vilka veckor som de planerades att genomföras. Email 

skickades även till HR-personer vars email gick att hitta på företagens/organisationens 

hemsida, där upplägget var likadant. Alla som blev tillfrågade hade inte möjlighet att 
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ställa upp på en intervju och angav att tidsbrist var orsaken till detta. De första som sen 

svarade på detta email och ville vara med blev därför även de som intervjuades. 

Undersökningsdeltagarna jobbar alla i Stockholmstrakten inom såväl offentlig som 

privat sektor. Inom ramen för denna studie gjordes bedömningen att sex intervjuer var 

fullt tillräckligt för att få ut den information som eftersöktes. Förutom de sex intervjuer 

som ovanför har beskrivits gjordes en till intervju som kom att bli ett bortfall. Detta då 

denna undersökningsdeltagare hade missuppfattat syftet med denna studie och inte 

arbetade med HR frågor. Information till denna undersökningsdeltagare hade gått ut på 

samma sätt som till övriga. Men när intervjun inleddes och frågan om hur länge 

individen hade jobbat med HR frågor kom, svarade individen att den inte gjorde det och 

aldrig hade gjort det. Intervjun genomfördes ändå men det bestämdes snart därefter att 

den inte skulle komma att användas och transkriberades därför inte.  

 

Etik 

Innan intervjun började informerades undersökningsdeltagarna igen om att intervjun 

skulle komma att spelas in. De informerades även om att det endast var författaren som 

skulle lyssna på inspelningen, att allt som de sade under intervjun skulle behandlas 

konfidentiellt och att det inte skulle framgå i uppsatsen vilka de var. Innan intervjun 

börjades informerades även undersökningsdeltagarna om att allt material (transkribering 

och ljudinspelning) skulle förstöras när uppsatsen var klar. 

 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av intervjuer med sex HR-personer på olika 

företag/organisationer och varade mellan 25 till 45 minuter. Utöver dessa gjordes en 

pilotintervju. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Alla intervjuer 

genomfördes på undersökningsdeltagarnas respektive arbetsplatser. En intervjuguide 

skapades för samtliga intervjuer och tog upp olika ämnen som antogs kunna påverka 

motivationen (Appendix 1). Intervjuaren som var författaren till denna studie rörde sig 

fritt mellan dessa ämnen under intervjuerna och följde undersökningsdeltagarnas tankar 

och berättande, då intervjuerna var halvstrukturerade. Alla frågor från intervjuguiden 

har inte ställts till samtliga undersökningsdeltagare men tillsammans har 

undersökningsdeltagarna besvarat alla frågorna. Innan själva intervjun började 

informerades undersökningsdeltagarna om att det var en explorativ studie och att 

intervjuaren skulle bygga vidare på vad dem hade att berätta kring ämnet och att det inte 

bara var ett antal förutbestämda frågor som skulle behandlas under intervjuns gång. Alla 

intervjuer började med att undersökningsdeltagarna fick berätta lite kort om vad de har 

för arbetsuppgifter samt hur länge de hade jobbat med HR. Därefter fick de berätta vad 

som främst driver dem att prestera bra i sina arbeten och utifrån denna fråga tog 

intervjuerna lite olika inriktning. Författaren har tidigare läst intervjumetodik och gjort 

intervjuer inom ramen för tidigare arbeten.  

 

Analysmetod 

Med bakgrund av den öppna frågeställningen och de halvstrukturerade intervjuerna 

valdes att strukturera och bearbeta materialet genom den kvalitativa analysmetoden 

tematisk analys (Langemar, 2008). Författaren hade sedan tidigare förförståelse för 

ämnet och valde därför att basera intervjuguiden på olika faktorer inom ämnet 

motivation. Dessa faktorer var arbetstrivsel, lön, kollegor, värderingar, 

kompetensutveckling, målstyrning samt vad som ger energi och inspiration. När 

intervjuerna sedan gjordes framkom ytterligare ämnen som uppfattades påverka 

motivationen. Därav ställdes inte endast frågor kring intervjuguiden och de förbestämda 
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temana på intervjuerna. Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes sedan noga 

igenom för att titta efter gemensamma mönster. Sammanfattningar kring vad som 

motiverade individerna gjordes genom att skriva ner nyckelord för varje intervju. 

Utifrån denna sortering kunde ett antal teman urskiljas. Intervjuerna gicks sedan igenom 

en gång till med dessa teman som fokus och materialet delades in efter dessa teman. Det 

vill säga att allt material från intervjuerna som berörde samma tema samlades ihop. 

Vissa teman kom att gå ihop till ett och ett antal togs bort efter denna genomgång och 

slutligen kunde tio stycken teman urskiljas; utveckling, kollegor/grupper, bidra, mål, 

variation, lön, värderingar, möte med människor, resultat och meningsfullhet. Efter att 

dessa tio teman hade fastställts gjordes en litteraturgenomgång. Dessa teman beskrivs 

under respektive rubrik nedan. För att belysa de olika temana har citat använts från 

intervjuerna. Dessa citat har i vissa fall korrigerats från talspråk till skrivspråk. 

 

 

Resultat 

 

Utveckling 

Ständig utveckling och att hela tiden få lära sig nya saker upplevdes som viktigt. En 

uppfattning var att utveckling skedde i såväl lätta som mer jobbiga tider. Utveckling 

kunde innebära att få jobba med större processer eller bygga upp en ny verksamhet. 

Men utveckling kunde även ske genom att gå på ett seminarie eller ta del av 

forskningsrelaterade resultat. Att inneha intressanta arbetsuppgifter, få lösa nya 

problem, få feedback och själv initiera feedback var ännu några sätt som upplevdes som 

utvecklande. Interaktionen med andra människor och att aldrig kunna veta i förväg vad 

en relation med en annan individ kommer att lära en själv upplevdes som utvecklande. 

”jag lär mig nya saker hela tiden genom att lösa ett nytt problem, träffa en ny människa, 

ställas inför en ny situation”.  

 

Att vara med i ett nätverk upplevdes som utvecklande och viktigt för att kunna hämta 

inspiration, idéer och grunder för nya sätt att arbeta på i den egna organisationen. 

Möjligheten att få höra hur andra har jobbat i sina organisationer/företag med olika HR-

frågor upplevdes som positivt och kunde användas som argumentation på den egna 

arbetsplatsen för att testa nya arbetssätt. ”Det känns också inspirerande att få kontakt 

med många andra företag och det finns många tillfällen under dagen att diskutera olika 

frågor och få inspiration att hur gör ni och ni”. 

 

En uppfattning kring kompetensutveckling var att det inte är någonting som du väljer 

om du vill ha eller inte samt att individen först efteråt kunde förstå att den genomgått en 

kompetensutveckling. Om individen var med i en förändringsprocess upplevdes att det 

var svårt att inte kompetensutvecklas under denna. För att lyckas med 

kompetensutveckling fanns även uppfattningen att individen själv måste veta varför 

hon/han genomgår en kompetensutveckling. ”Så för mig är det viktigt att veta vad det är 

man ska åstadkomma för då får man kompetensutveckling”.   

 

Kollegor/grupper 

Att få vara en del i en grupp och känna samhörigheten av att tillhöra denna grupp 

upplevdes som central för motivationen. En uppfattning var att det fanns ett behov av 

givande sociala kontakter på arbetsplatsen och att kollegor och samarbetspartners därför 

spelade stor roll. Att ha kollegor som individen kan ha kul tillsammans med men även 

jobba hårt tillsammans med upplevdes tillfredsställa behov som gav energi. Att få 
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positiv feedback i form av ett email med ett par uppmuntrande ord upplevdes betyda 

mycket. Kollegor upplevdes vara en källa för inspiration då de är intresserade och 

duktiga på sina jobb men samtidigt kan vara prestigelösa i sitt arbetssätt. ”Det är 

jätteviktigt att jag har människor runtomkring mig som är trevliga och som jag tycker 

om och som jag kan umgås med men också är kunniga”. Känslan av att gruppen jobbar 

tillsammans och att individen kan bolla idéer och tankar men även få stöd, hjälp och råd 

av gruppens medlemmar upplevs som viktigt.  

 

Jag har väldigt trevligt tillsammans med mina kollegor, vi har kul tillsammans 

men vi har också, vi kan skratta och skoja och vi kan vara flamsiga rent av men vi 

kan också jobba väldigt hårt tillsammans, vara seriösa, jobba väldigt bra 

tillsammans som ett team, hjälper och stöttar varandra, kommer med idéer och råd 

och det betyder ju oerhört mycket. 

 

En uppfattning var att det var viktigt att jobba som ett team för att kunna komma framåt 

och en annan var att de egna prestationerna blev bättre i gruppkonstellationer än vid 

enskilt arbete. Känslan av att kunna prata med den som hade kompetensen för det 

aktuella problemet oberoende av vilken grupp hon/han tillhörde upplevdes som viktigt. 

”För mig är det väldigt viktigt att jag kan gå över gränser… om de kan något som jag 

kan ha hjälp av, då går jag dit och pratar med den personen”.  

 

Att jobba i en grupp där resultatet blir en synergi av individernas kunskaper upplevs ge 

en kick i arbetet. ”Sådant som man gemensamt bygger upp, när man ser det, när man 

känner det och märker att det händer då är det så motiverande så det är nästan så att man 

blir hög, är det”. 

 

Möte med människor 

Att få träffa människor i sitt arbete upplevdes som spännande, kul och utvecklande. När 

trygghet fanns i den egna rollen upplevdes möten med människor bli mer spännande 

och givande. ”Det blir mer och mer spännande, ju mer säker jag känner mig, känner att 

jag blir tryggare i mig själv och i min roll så är det spännande att träffa människor och 

se vad dem behöver hjälp med”.  

 

I mötet med människor upplevdes att nya sidor hos den egna personen upptäcktes samt 

att ny kunskap inhämtades. ”dels så upptäcker jag sidor hos mig själv när jag möter 

andra men sen så blir man ju klokare och klokare och ser mer och mer. Jag tycker det är 

väldigt spännande och lära sig och se processer människor emellan”. Att aldrig riktigt 

kunna veta hur en människa kommer att vara och processen att tänka ut hur en 

människa ska hanteras upplevdes som spännande. ”hela tiden händer saker och du kan 

aldrig veta hur en person är och det är jättespännande att klura ut, hur ska jag få den här 

personen att förstå vad som behövs eller ska göras, det tycker jag är jättekul”.  

 

Möten med människor upplevdes kunna ge nya perspektiv på frågor och vara 

stimulerande för den egna personen. Att få ha kontakt med människor i arbetet 

upplevdes som viktigt. ”mycket kontakt med människor är viktigt för mig, det är liksom 

det viktigaste”. Den vitala aspekten av möten med människor ansågs vara centralt. ”det 

är mötet, det är att jobba med människor, det är att det är så vitalt på något sätt hela 

tiden. Det blir aldrig statiskt alltså, det blir inget löpande band”. 
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Variation 

Att ha mycket variation i sitt arbete, upplevdes öka motivationen. Det ska hända 

mycket, vara hektiskt och finnas många olika typer av arbetsuppgifter. ”Jag gillar 

variation och det har jag verkligen i det här arbetet, det är många olika typer av ärenden 

högt och lågt, strategiskt och operativt, så det uppskattar jag mycket”. En uppfattning 

var att om en arbetsuppgift börjar bli tröttsam så kan en annan arbetsuppgift lätt 

påbörjas och arbetet i sig blir därmed aldrig tråkigt. ”blir något lite tråkigt då tar jag itu 

med någonting annat”.  

 

Variationen i arbetet upplevs inte bara finnas i olika arbetsuppgifter utan även i att en 

arbetsdag aldrig är den andra lik och att jobbet i sig inte är förutsägbart. De 

arbetsuppgifter som är planerade för en arbetsdag kan snabbt ändras till andra, det är 

även denna typ variation som upplevdes höja motivationen.  

 

Att jobba med personalfrågor, det är ganska spännande varje dag, jag brukar säga 

att man vet aldrig, man kan ha almanackan fulltecknad men när man kommer på 

morgonen så har det hänt någonting, någon som har några problem eller det har 

hänt någonting ute i verksamheten som gör att liksom stryka allting och börja 

ägna sig åt, ta något annat akut. Man vet aldrig vad som händer under dagen. 

 

Meningsfullhet 

Att det arbete som utförs hade en meningsfull innebörd och att den roll som innehas 

kändes avgörande och var uppskattad upplevs som viktigt. Vid uppsägningar upplevdes 

rollen som personalansvarig vara viktig och meningsfull då den kunde vara avgörande 

för om uppsägningar hanteras på ett snyggt sätt. En uppfattning var att det kändes bra att 

ha rollen som personalansvarig vid uppsägningar och att få fungera som en resurs för 

företaget i stort. ”Uppsägningar är mindre kul men det är viktigt att det görs på ett 

snyggt, professionellt och varmt sätt att informera och informera och påminna om 

varför det här görs och där tycker jag att min roll är viktig”.  

 

Känslan av att inneha en roll som är meningsfull för företaget och för en själv upplevdes 

som viktig. Att ha chefers och övriga medarbetares förtroende upplevdes även det som 

väldigt viktigt. I större utmaningar där den egna HR-funktionen hade en avgörande roll 

upplevdes rollen som mer inspirerande. ”Ju viktigare uppgift du själv känner att det är 

ju mer inspiration får du. Det handlar ju om att känna att man betyder något”.   

 

Värderingar 

Att inneha samma värderingar som företaget upplevdes förenkla arbetet mycket. Då 

stora motsättningar mellan värderingarna ansågs skapa mycket konflikter och göra 

arbetet svårjobbat. ”Jag tror att det är svårjobbat, mycket konflikter för att man i 

grunden tycker så olika”. 

 

Att ha kollegor med samma värderingar upplevdes ge en trygghet, då ett förtroende för 

hur de hanterar kunder och olika situationer fanns. ”jag känner ett sådant förtroende för 

dem som jobbar här, konsulterna som anställs har samma typ av värderingar och tänker 

på etiken och moralen när man träffar kandidater, återkopplar testresultat och ja, att det 

är människor det handlar om”.  
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Att jobba på ett företag som har en god människosyn och som visar respekt för 

människors likheter och olikheter upplevdes som den viktigaste värderingen. ”det tror 

jag är kanske den värdering som är viktigast för mig, att man visar respekt för 

människors likheter och olikheter”. När företaget har varit nära att gå emot de 

grundläggande värderingarna som finns har motivationen sänkts kring arbetet och 

företaget. ”i det här fallet handlar det om att det gick emot en av mina grundläggande 

värderingar som stämmer väl överens med de värderingar som vi har i företaget och 

som vi jobbar efter och har gjort en längre tid”. 

 

Det upplevdes underlätta om värderingarna ligger naturligt för individen då 

anställningen i grund och botten handlar om att agera för företagets bästa. Stämde 

värderingarna överens upplevdes arbetet bli lättare i och med att ställningstagande kring 

olika värderingar kom naturligt. ”jag är anställd att agera för företagets bästa och det 

blir betydligt lättare för alla parter om det är någonting som ligger naturligt i mig än om 

jag i olika agerande behöver stanna upp och fundera vad tycker egentligen företaget”.  

 

Bidra 

Att bidra till verksamheten upplevdes kunna göras på olika sätt där det ena är mer 

affärsinriktat och där det andra hade mer fokus på medarbetarnas välmående.  

 

Känslan av att de egna kunskaperna hjälpte företaget att komma framåt upplevdes som 

viktig, vilket även känslan av att bidra till företagets utveckling gjorde. Att affärsidén 

och visionen efterföljs på företaget var en annan drivkraft som upplevdes viktig. 

Upplevelsen av att kunna känna sig delaktig i att bidra till företagets framgång och 

integreringen i affärsutvecklingen var även den viktig. Att kunna bidra till företagets 

framgång kan illustreras med följande citat: ”ger en möjlighet för mig att vara med och 

bidra med att de snabbt kommer in i sina roller och därmed gör sitt jobb så bra som 

möjligt, kommer igång och levererar för att uttrycka mig ganska rakt på sak”.  

 

Att kunna hjälpa medarbetare att komma tillbaka till sitt arbete efter rehab eller fånga 

upp en medarbetare som är i en neråtgående spiral innan det är försent kunde upplevas 

ge en kick. ”Det är en otrolig kick att känna att ja men, jag har faktiskt bidragit till att 

denna person mår bättre”.  

 

Att ge stöd och hjälpa personer och se att arbetet gav resultat upplevdes inspirerande. 

En uppfattning var att det var viktigare att bidra till att saker genomfördes än att slutföra 

uppgifter. ”Jag tycker att det är roligare och mer intressant att bidra än att själv göra 

saker”.  

 

Att kunna bidra på ett tydligt sätt till resultatet upplevdes än viktigare vid arbete i en 

stödfunktion. Att bli lyssnad till i en rekryteringsprocess som på ett tydligt sätt visar om 

arbetet som görs är bra eller mindre bra, som senare visar sig gå bra upplevdes 

inspirerande. ”Men att det blir en bra output beror på en bra personalpolitik, så det 

gäller att påminna sig själv om det någonstans, men det är faktiskt för att vi har kämpat 

för dem här sakerna som det blir bra sen”.  

 

Mål 

Att ha personliga mål uppsatta på sig som det fanns en möjlighet att få vara med och 

påverka upplevdes som centralt för att målen skulle ha maximal verkan. ”annars tror jag 

inte att du äger målen”. Att själv få vara med och sätta upp sina mål upplevdes som 
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viktigt då målen kunde påverkas på ett konkret sätt. ”Jag ju delaktig i själv i att utforma 

de målen och vilket ansvar det innebär för mig och när jag ska uppnå dem…Så det ger 

ju mig möjligheter att komma med idéer och påverka. Det tycker jag är viktigt”. Att 

kunna koppla de personliga målen till företagets/organisationens övergripande mål 

upplevdes vara viktigt. ”allting länkar till den övergripande affärsplanen”, ”Men jag 

hade önskat att det hade varit en tydligare koppling till de övergripande målen”.  

 

En uppfattning var att mätbara mål inom personalområdet gick att användas mer än vad 

det gjordes och att uppföljning på detta kunde förbättras, då mål upplevdes som 

motiverande i arbetet. ”Det går att ha ganska mycket mätbara mål, även inom 

personalfrågor. Men jag upplever inte riktigt att vi följer upp det här”.  

 

Att ha mål med de arbetsuppgifter som utfördes upplevdes som väldigt viktigt då en 

upplevelse av frustration uppstod när det inte fanns en röd tråd i arbetet. En upplevelse 

av mening i det som gjordes uppstod även i och med målen och en känsla av säkerhet på 

vad som ska utföras. ”jag får en mening med varje steg jag tar om jag har ett mål”. En 

uppfattning var att tydliga mål gav mer kraft. ”jag tror att ju mer tydlig man är med att 

formulera mål desto större kraft ger målen”. 

 

En uppfattning var att utan att vi egentligen vet om det så sätter vi upp mål för allt som 

vi gör. ”om du inte har mål, vad ska du göra av dagen? Om du inte har en målsättning, 

varför ska du gå upp på dagen?” Med mål upplevdes att arbetet som hade genomförts 

lättare gick att granska och utvärdera hur det hade gått. Med uppsatta mål för dagen 

upplevdes även att det lättare gick att se om det som hade tänkts göras under dagen 

faktiskt hade genomförts. ”Jag finner stor näring i det, det är snarare när du känner att 

du inte har tydliga mål det är då du känner att du är lite ute och svajar”.  

 

Resultat 

Känslan av att ha slutfört någonting och att kunna gå vidare upplevdes skapa mycket 

energi. En uppfattning var att energin kom efter att ha slutfört någonting som upplevdes 

som tråkigt och att kunna gå vidare till en annan uppgift innebar en tillskrivning av 

stolthet och beröm till den egna personen. En annan uppfattning var att efter att ha 

slutfört ett större projekt som hållit på under lång tid och möjligheten att gå vidare kom, 

upplevdes en känsla av inre lycka. ”nu är det bara att gå vidare. När allting går i hamn, 

allting går i lås, det är då man upplever något litet rus”. 

 

Upplevelsen av att ha klarat en uppgift utan att ha fått den hjälp som från början antogs 

behövas, gav en positiv känsla av att ha klarat mer än förväntat. Att få se att det egna 

arbetet gav resultat och effekter upplevdes räcka för att skapa motivation. Andra 

personer ansågs inte behöva veta vem det var som hade åstadkommit en viss sak, det 

hade ingen betydelse för motivationen. ”det är skönt att se att det blir bra utan att, alltså 

resten av världen behöver inte veta det, det räcker med att jag vet det”.  

 

Känslan av att vara under press i sitt arbete upplevdes som någonting positivt. Att ha en 

deadline att jobba emot och förfrågningar som ska uppfyllas upplevdes ställa tydliga 

krav på individen och även möjlighet att visa upp sina resultat. Presterades inte i tid 

skulle det märkas vid en uppföljning vilket upplevdes som en underlättning i arbetet, att 

inte kunna välja bort vissa uppgifter då de måste redovisas vid en viss tidpunkt. Känslan 

av att ha gjort ett bra resultat upplevdes motivera till att prestera bra igen. ”nå ett bra 
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resultat, framgång möter framgång, jag menar göra ett bra får en att fortsätta att vilja 

göra ett bra jobb. Det är en kick att göra ett bra jobb”.  

 

Lön 

Känslan av att ha en marknadsmässig lön som är rättvist satt upplevdes som viktigt. 

”handlar mycket om känna att man är bekräftad, att man får en lön som 

marknadsmässigt känns rättvis”. Att lönen är satt efter kompetens och ansvar upplevdes 

även det som viktigt. En uppfattning var att mer ansvar innebar en högre lön och större 

press i arbetet. ”Men jag är också medveten om att en jättemycket högre lön kommer att 

innebära väldigt mycket större ansvar för mig…jag vill inte ha det ansvaret just nu i 

livet, det motiverar inte mig tillräckligt”. 

 

En uppfattning var att lönen avspeglade hur långt upp på lönestegen som nåtts och att 

lönen var en bekräftelse på om individen hade nått till det steget som önskats. ”Själva 

lönen som sådan tror jag är en bekräftelse på att du har nått dit du önskar inom ditt 

yrke”. Att klättra upp på lönestegen upplevdes vara viktigare som ung. ”när jag var 

yngre fanns mer drivkraft så det beror lite grann på vart man befinner sig tror jag”. 

Lönen upplevdes fortfarande inte som oviktig men hade mer övergått till att handla om 

att den var rättvist satt i jämförelse med den övriga marknaden. Så länge individen inte 

var utesluten från löneökningar som kollegorna fick och hade en bra eller mer än bra 

baslön ökade inte lönen motivationen.  

 

En uppfattning var att materiella saker kunde höja motivationen på kort sikt men på lång 

sikt hade det ingen betydelse för motivationen. En annan uppfattning var att lön och 

bonus var motiverande då det var en tydlig signal på bra arbete samt att det var en 

officiell signal.  

 

Det är väldigt motiverande att få den väldigt tydliga signalen att man gör ett bra 

jobb. Jo men vi har prioriterat dig därför att, det är ju en väldigt tydlig signal som 

gör att man känner sig motiverad och glad. Det är en väldigt officiell signal också 

så att säga.  

 

Men även här upplevdes inte lönen själv räcka till för att motivera. ”jag vill inte påstå 

att lön och belöning är oviktigt, naturligtvis är det viktigt men det står inte högst upp”. 

 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar HR-personer i deras arbeten och 

mer specifikt vilka faktorer som påverkar deras motivation i arbetet. Resultatet visar på 

tio faktorer som påverkar motivation vilka sär; utveckling, kollegor/grupper, möte med 

människor, variation, meningsfullhet, värderingar, bidra, mål, resultat samt lön.  

 

De faktorer som påverkar HR-personers motivation tenderar att vara relativt många och 

spridda över olika områden. Studiens resultat tyder på att ständig utveckling av olika 

former är viktigt för individens motivation. Där det kan handla om allt från att gå på ett 

seminarie till att ha intressanta arbetsuppgifter. Att hela tiden få känna att individen rör 

sig framåt, kunskapsmässigt, upplevs som viktigt för att känna sig motiverad inför sina 

arbetsuppgifter. Att sedan kunna få använda sina nyfunna kunskaper i sitt arbete är även 
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det en faktor som bidrar till motivation. Detta stämmer överens med Gruneberg och 

Walls resonemang att det är viktigt för individens motivation att få använda sig av sina 

kunskaper och färdigheter i sitt arbete samt att få växa i sitt arbete genom nya 

arbetsuppgifter (1984). En anledning till att individer hela tiden vill ha nya utmaningar 

och intressanta arbetsuppgifter kan tänkas vara att de blir stimulerade av detta. Som 

arbetsmarknaden ser ut idag kräver den att individerna själva kompetensutvecklar sig 

för att vara fortsatt attraktiva. Att veta om detta kan även innebära att individen 

omedvetet strävar efter att hela tiden lära sig nytt och ta sig an nya arbetsuppgifter. Att 

få feedback visade sig i resultatet vara en viktig faktor för motivationen. Om individen 

får feedback på sina prestationer och får veta hur denne ligger till i förhållande till de 

förväntningar som finns, ökar motivationen (Locke & Latham, 2002). Utan feedback på 

sitt arbete kan en individ inte veta hur väl denne presterar och vad hon/han gör som är 

mer eller mindre bra. Att motivationen höjs av att få veta hur väl ens arbete utförs ter sig 

därav rimligt. Resultatet tyder även på att individen utvecklas i interaktionen med andra 

människor och i att aldrig veta vad en ny relation kan komma att lära en. Vilket kan 

anses stämma överens med Ryan och Deci (2000) som menar att relationer är 

grundläggande för social utveckling.  

 

Av resultatet framgår att gruppen, kollegorna och möten med människor har stor 

betydelse för individens motivation. Att få känna samhörighet med en grupp är viktigt 

samt att ha givande sociala kontakter på sitt arbete. Enligt Vroom (1995) värderas de 

sociala kontakter som fås på arbetet högt och han menar även att det visat sig vara 

viktigt att få umgås med sina kollegor. Att få känna tillhörighet till en grupp samt 

kontakten med andra människor pekade Ryan och Deci (2000) ut som en faktor till 

motivation. Kollegor anses utifrån studiens resultat vara en källa för inspiration som 

individen kunde få hjälp, råd och stöd ifrån. Att även ha kollegor som var duktiga på 

sina jobb och som individen kunde ha kul tillsammans med men även jobba hårt 

tillsammans med, värderas högt och ger motivation. Att kollegor visade sig ha en stor 

betydelse i denna studie kan delvis förklaras genom en studie som är gjord av Morse 

och Weiss (1955, refererad i Vroom, 1995) där medarbetare uppger att de skulle 

fortsätta att arbeta även fast de inte behövde det ekonomiskt, då relationerna på 

arbetsplatsen var så pass viktiga för dem. Av resultatet framkom att mötet med 

människor på arbetet upplevs som spännande, kul och utvecklande där nya sidor hos 

den egna personen upptäcks och motiverar individen i arbetet. Att mötet med människor 

även upplevs som vitalt är ännu en faktor som bidrar till motivationen. Interaktionen har 

visat sig betyda mycket för individers motivation i arbetet (Vroom, 1995) och kan delvis 

förklara betydelsen av mötet med människor i arbetet. En studie som är gjord av 

Herzberg, Mausner, Petersen och Capwell (1957, refererad i Vroom, 1995) visar på att 

relationer och sociala aspekter på arbetet är viktigt och kan även den delvis förklara 

betydelsen av mötet med människor på arbetet. Då en stor del av individens liv 

spenderas på arbetsplatsen kan tänkas att de sociala relationerna kommer att betyda 

mycket. Det kan tänkas att just relationerna på arbetsplatsen många gånger är det som 

får individerna att trivas bra på sina arbeten och stimulera till fortsatt arbete.     

 

Av resultatet framgår att individen ofta känner att denne presterar bättre i grupp än 

ensam och att gruppen presterar bättre tillsammans än individerna själva tillsammans 

kan göra. Detta tyder på att individen upplever att synergi uppstår i 

gruppkonstellationer. Synergi anses vara ett relativt ovanligt fenomen då individer som 

jobbar i en grupp tenderar att lägga ner mindre energi på arbetet än vad de skulle göra 

vid enskilt arbete (Forsyth, 2006), vilket går emot den här studiens resultat. Synergi som 
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fenomen anses mest troligt att uppstå när alla i en grupp tjänar på resultatet och då 

gruppen har uppnått sin fulla potential (Forsyth, 2006). Studiens resultat som tyder på 

att individen upplever en synergieffekt i grupparbete kan innebära att individerna alltid 

ingår i grupper som uppnår sin fulla potential eller att fenomenet kanske är vanligare än 

vad tidigare forskning har visat. Det tyder även på att personer som jobbar inom HR 

trivs att jobba tillsammans med sina kollegor och att det ger dem inspiration i arbetet. 

Om arbete i grupp får individer att uppleva en känsla av synergi och att det ger dem 

motivation, kan frågan ställas om det spelar någon roll om denna känsla av synergi är 

sann eller falsk när synergin ändå påverkar individerna positivt.  

 

Av resultatet framgår att variation i arbetet är viktigt för individens motivation. Där 

variationen handlar om både olika typer av arbetsuppgifter såväl som att en arbetsdag 

aldrig är den andra lik. Att få nya arbetsuppgifter och kunna växa i sitt arbete har sen 

tidigare visat sig vara viktigt (Gruneberg & Wall, 1984). Vilket går i samma linje som 

Vrooms resonemang (1995) att varierande arbetsuppgifter samt att få jobba med det 

som individen tycker är kul och bra på, påverkar motivationen i arbetet. Variationen 

kanske kan ses som ett tecken för viljan att ständigt utvecklas. Det kan tänkas att ett 

varierande arbete gör att individen kan växla mellan olika uppgifter vilket medför att de 

olika uppgifterna känns mer motiverande att utföra. Resultatet visar även på att 

individen vill ha att arbete som upplevs som meningsfullt, både arbetsuppgifter och 

rollen i sig. När individen får känna att rollen som denne innehar är avgörande och 

viktig samt är meningsfull för både företaget och individen själv, uppstår motivation. 

Detta går i linje med Gruneberg och Wall (1984) som menar att arbetstrivsel skapas 

genom att individen får utföra arbetsuppgifter som känns viktiga. Bidra till 

företaget/organisationen på olika sätt visar sig enligt resultatet vara en viktig faktor för 

att skapa motivation. Både att bidra till affärsutvecklingen som till medarbetares 

välmående med sina kunskaper upplevs här som viktigt. Enligt Vroom (1995) kan just 

delen att få bidra till ett företags framgång på något sätt skapa arbetstrivsel hos 

individen och därmed motivation. Med tanke på hur mycket tid vi under en livstid 

lägger ner på våra jobb kanske individen måste känna att dennes jobb är meningsfullt, 

för att känna att all den tid som läggs ner på jobbet faktiskt är mödan värd. HR-personer 

har ofta en lite tillbakadragen roll i företag/organisationer, där ett bra jobb inte syns på 

samma sätt som kan göras med t ex en bra försäljare. Att då själv vara trygg i sitt arbete 

och veta vad man bidrar med och se det hela på ett större plan kan tänkas vara med och 

skapa motivation. 

 

Resultatet tyder på att individer tycker det är lättare att jobba för ett företag vars 

värderingar är desamma som ens egna då detta tycks minska konflikter mellan individen 

och organisationen. Att inte behöva tänka efter hur företaget tycker i en viss fråga utan 

att det faller sig naturligt för individen verkar vara en del av förklaringen till detta. Att 

människor jobbar på företag som delar deras värderingar och att värderingarna är en 

faktor som bidrar till arbetstrivseln har konstaterats i Furnham (2006). I resultatet 

framgår att om de egna värderingarna delas av ens medarbetare inger det en trygghet. 

Detta kan anses stämma överens med Vroom (1995) som menar att om medarbetare 

delar värderingar leder detta ofta till att dem kom bättre överens och att det i sig ledde 

till motivation i arbetet. Att företaget upplevs respektera människan och ha en god 

människosyn framkom som viktigt i resultatet. Om företaget gick emot dessa 

värderingar tyder resultatet på att individens motivation inför sitt arbete sänktes. Detta 

kan kopplas ihop med att en individs värderingar ofta är relaterade till moralfrågor som 

påverkar motivationen (Furnham, 2006). I en HR funktion har sagts att det är bra att 
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veta vilka värderingar individen själv har och varför individen har dessa då individen i 

arbetet själv kan ställas inför etiska frågor. Om värderingar har den roll som resultatet 

tyder på verkar det inte konstigt att företag satsar på att förmedla ut sina värderingar 

både inom som utom företagets väggar. Att en individs motivation då sänks genom att 

ett företag går emot de värderingar som individen har, ter sig inte heller omöjligt. 

 

Att individen själv får vara med och sätta upp sina mål och känna att denne kan påverka 

sina mål framkom i resultatet som viktigt. Även personligt uppställda mål på individen 

som denne kunde vara med och påverka tenderade att vara viktigt. Detta går i linje med 

goal setting theory där delaktighet i att sätta upp mål för sig själv samt engagemang för 

målen anses få individen att jobba hårdare för att uppnå sina mål (Porter, Bigley & 

Steers, 2003). Av resultatet kunde urskiljas att om individen visste vart den skulle, är 

det lättare att nå dit om det finns tydliga mål längs vägen. En tydlig röd tråd genom 

arbetet uppfattas även göra uppgiften mer meningsfull. Ifrån detta resultat tolkas att mer 

tydligt uppställda mål och kunskapen kring vad det är som ska uppnås, lättare leder till 

prestationer än när individen endast uppmanas att göra sitt bästa i en viss uppgift som 

stämmer överens med Locke och Lathams resonemang kring målstyrning (2002). 

Resultatet visade på att individen vill kunna koppla sina personliga mål till 

företagets/organisationens mer övergripande mål, detta för att lättare kunna se sin egen 

del i det stora och göra arbetet mer meningsfullt. Detta kan kopplas till vicious cycle där 

ett övergripande mål är att individerna ska bli hängivna organisationen i stort och de 

mål som finns på individen och på så sätt göra bättre ifrån sig (Furnham, 2006). Känslan 

av att individen själv har fått vara med och bestämma målen kan tänkas vara viktigt för 

att individen inte ska känna sig överkörd eller lyssnad till. Att individen själv förstår vad 

som behöver åstadkommas och varför och se sin egen del i relation till det stora, kan 

vara en annan anledning till betydelsen av att jobba mot mål. Att kunna se att tiden som 

har lagts ner på en arbetsuppgift faktiskt leder till ett önskat resultat kan tänkas skapa en 

inre motivation för individen, där denne känner sig nöjd med sin arbetsinsats och kan få 

ny energi inför andra arbetsuppgifter.   

 

Genom att slutföra en uppgift och kunna gå vidare skapas motivation enligt denna 

studies resultat. I och med att en uppgift avklaras ger individen sig själv beröm, vilket 

bidrar till motivationen. Detta kan ses som att individen ger sig själv feedback på sitt 

arbete vilket är med och skapar motivation (Furnham, 2006). Att själv få känna att 

arbetet som gjorts är bra och erkänna det för sig själv kan tänkas vara viktigt för att 

individen i fortsättningen ska vilja göra ett bra jobb. Att individen uppmärksammar att 

den egna prestationen har lett till ett bra resultat kan även tänkas vara viktigt för 

individens självkänsla vid senare tillfällen när det är motigt. Att individen då kan känna 

att denne har presterat bra innan kan tänkas öka motivationen för arbetsuppgiften. Enligt 

studien får individen motivation när denne själv kan se att arbetet ger resultat. Att få 

visa vad individen åstadkommer var enligt resultatet viktigt och att ha press på sig 

upplevs därav som någonting positivt då den egna prestationen blir synlig. Av resultatet 

framgår att genom att ha gjort ett bra resultat motiveras individen till att prestera bra 

igen. Detta kan ses enligt Liden, Sparrowe och Wayne (2000) som menar att 

arbetstrivsel kan skapas genom att individen själv får se effekterna av sitt arbete. Efter 

att ha lagt ner tid och energi på en arbetsuppgift som individen kan se ett resultat av kan 

antas att en inre tillfredsställelse uppkommer. Om arbetet då passerar obemärkt kan det 

tänkas att individen inte känner samma tillfredsställelse som när denne faktiskt får visa 

den egna prestationen.   
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Huruvida lön är med och påverkar individers motivation eller inte har länge diskuterats 

inom forskningen men har inte kommit fram till ett gemensamt svar (Furnham, 2006). 

Då området engagerar många är ett rimligt antagande att lön alltid kommer att finnas 

med i diskussionen kring vad det är som motiverar individer, då lönen avgör vad som är 

möjligt för individer att göra i livet. Något som framgår i resultatet är att en 

marknadsmässig lön är viktigt för individerna, viktigare än den egentliga lönesumman. 

Detta stämmer överens med forskning som gjorts inom området som pekar på att 

individen jämför sig själv med andra i sin omgivning, både på den egna arbetsplatsen 

och på arbetsmarknaden i stort, för att själva bedöma om deras lön är marknadsmässig 

(Andersson-Stråberg, Hellgren & Sverke, 2005, Furnham, 2006, Gruneberg & Wall, 

1984). Att individen inte skulle göra en jämförelse mellan sig själv och den övriga 

marknaden när det gäller lönen, tenderar att vara orimlig (Andersson-Stråberg, Hellgren 

& Sverke, 2005). I resultatet framgår att lönen inte är oviktig men att den inte heller är 

det viktigaste. Lönen kan härav kanske inte ses som en motivationsfaktor för HR-

personer så länge den ligger på en nivå som dem upplever är ok. Men skulle det 

däremot vara så att de inte får en lön som de anser är marknadsmässig skulle lönen i sig 

kunna minska motivationen. Av resultatet framgår att lönen upplevs som en tydlig 

signal på att individen gör ett bra arbete och att det är en officiell signal. På kort sikt kan 

därför tänkas att lön kan öka motivationen hos individen då exempelvis en lönehöjning 

innebär en förändring och en bekräftelse på att individen gör något som uppskattas av 

företaget. På lång sikt kan däremot antas att individen vänjer sig vid den nya lönen och 

tar den för givet vilket medför att känslan av att bekräftas genom enbart lönen 

försvinner. Detta visar på komplexiteten i denna fråga och att lönen inte ensam kan 

motivera individer på lång sikt. Det finns andra sociala aspekter som kan tänkas betyda 

mer för motivationen än just lönen. 

 

Metoddiskussion 

De intervjuer som genomfördes för denna studie var med personer som jobbar med HR-

frågor, vilket stämmer överens med studiens syfte som var att undersöka just HR-

personers motivation i arbetet. Under intervjuerna eftersträvades bredd och djup. Data 

som har samlats in kan därav sägas stämma överens med syftet. Studien hade ett 

bekvämlighetsurval då de som svarade på utskickat email var de som ingick i studien. 

En effekt av det kan vara att undersökningsdeltagarna kan ha varit mer positivt inställda 

till ämnet eller av att medverka i en intervju. Detta kan i sin tur ha lett till att de 

individer som var med i studien liknade varandra i deras inställning till motivation och 

att studien missade bredden hos intervjupersonerna som eftersträvades. Av 

undersökningsdeltagarna var fler kvinnor än män och detta kan ha påverkat resultatet 

om det finns en könsskillnad i vad som upplevs motivera individen. Urvalet kan ändå 

ses som representativt med tanke på att det är ett kvinnodominerat yrke. Intervjuerna 

genomfördes av författaren som är student och kvinna, vilket kan tänkas ha påverkat 

svaren som framkom i intervjuerna. Då det kan tänkas att intervjupersonerna 

undermedvetet talar på ett sätt till en kvinna och ett annat till en man, vad som här 

gynnar studien mest är svårt att veta. Sättet och nivån som intervjupersonerna har valt 

att prata på med intervjuaren kan tänkas vara annorlunda i jämförelse med någon som 

redan är insatt i deras arbete. Men även här är det svårt att säga vad som är mest 

fördelaktigt för studien. Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade och 

baserades på en intervjuguide med ett antal fokusområden. Att i förväg ha ställt upp ett 

antal fokusområden kan ha gjort att intervjuaren påverkades i vilka frågor som skulle 

ställas och att andra områden kan ha ignorerats. Vilket i så fall kan ha lett till att andra 

faktorer som påverkar motivationen men inte har tagits upp i denna studie har missats. 
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För att undvika att detta skulle ske försökte intervjuaren lyssna till och ställa frågor 

kring det som togs upp av intervjupersonerna i största möjliga mån. Intervjuerna 

spelades in och detta kan tänkas ha påverkat öppenheten under intervjun. För att 

undvika att undersökningsdeltagarna skulle känna sig låsta av att bli inspelade påtalades 

tydligt innan intervjun och inspelningen började att ingen annan på arbetsplatsen skulle 

få ta del av det som sades, att det endast var författaren som skulle komma att lyssna på 

inspelningen, att citat skulle skrivas på ett sådant sätt att de ej kunde härledas tillbaka 

till personen eller arbetsplatsen samt att allt material skulle förstöras efter studiens slut.  

 

Studien genomfördes i en tid då många företag hade det tufft ekonomiskt och har behövt 

säga upp personal. Att studien är gjord i dessa tider kan tänkas påverka vad 

undersökningsdeltagarna har upplevt påverkar deras motivation och därmed resultatet 

på studien. Om studien hade gjorts i bättre ekonomiska tider kanske ett annat resultat 

hade uppkommit. Då studien är genomförd i en storstad kan det tänkas att resultatet bäst 

appliceras på HR-personer som jobbar i just en storstad. Det finns inte sen tidigare 

någon forskning kring vad det är som motiverar HR-personer i sitt arbete och det gick 

därför inte att jämföra denna studie på specifik nivå med andra och därav gick det inte 

heller att uttala sig om samstämmigheten. Studien får anses ha meningsfullhet och 

användbarhet då den kommer med ett nytt bidrag till forskningen kring en yrkesgrupp 

som påverkar många men som kan anses relativt outforskad. Syftet med studien anses 

vara uppfyllt då flertalet faktorer som påverkar motivationen har kunnat urskiljas.  

 

Förslag på ny forskning 

Det hade varit intressant och se om det finns någon skillnad i vad det är som påverkar 

motivationen mellan personer som jobbar med HR-frågor och andra yrkesgrupper. Om 

det finns en skillnad i vad som motiverar individer i sitt arbete, beroende på yrkesgrupp, 

är det bra att de som jobbar inom HR uppmärksammas på detta, då de ofta är med och 

tar fram utvecklingsplaner för de anställda och ska se till att de trivs på sin arbetsplats. 

Utgår då HR-personerna ifrån sin egen bild av vad som motiverar de anställda kan det 

slå fel för övriga medarbetare och för företaget i stort. 
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Appendix 1, Intervjuguide 
Info om syfte: undersöka vad det är som motiverar HR-personal i sitt arbete, explorativ studie 

 

Bara jag som kommer att lyssna på inspelningen, ingen på arbetsplatsen kommer att få ta del av det som sägs. 

Behöver ej svara på frågor om du ej vill. 

 

Citat kommer att skrivas på sånt sätt att dem inte kan härledas till dig som enskild person eller din arbetsplats 

 

Efter materialet har använts i denna studie kommer det att förstöras. Andra frågor innan vi börjar? 

 

Bakgrundsfakta: 

Vad har du för titel? 

 

Hur länge har du arbetat med HR och hur länge på detta företag? 

 

Hur skulle du beskriva ditt arbete som X för någon som inte vet? 

 

Frågor kring motivation: 
Vad är det som främst driver dig att vilja prestera bra i ditt arbete? 

 

Hur ska en arbetsdag se ut för att du ska känna lust till att arbeta? 

 

Berätta om en situation som gör dig motiverad! 

 

Vad ger dig energi/drivkraft i ditt arbete? 

 

Vad får du inspiration ifrån i ditt arbete? 

 

Vad tycker du är roligt/tråkigt i ditt arbete, påverkar detta din motivation? 

 

Vad kan höja/sänka din motivation? 

 

Vad skulle kunna få dig att bli mer motiverad i ditt arbete? 

 

Motiveras du av att ha uppsatta mål? På vilket sätt? 

 

Uppnår du de mål som är uppsatta för dig? 

 

Vad får dig att uppnå de mål som är uppsatta för dig? Är dem för högt/lågt satta? 

 

Är kompetensutveckling en drivkraft för dig i ditt arbete? 

 

Arbetstrivsel: 

Vad är det som ger dig arbetsglädje? 

 

Vad är det som gör att du trivs på ditt arbete? 

 

Vad är det som gör att du är nöjd ditt arbete?  

 

Organisationssamhörighet: 

Hur känner du för organisationen/företaget du jobbar på? 

 

Känner du att du hör hemma på den här organisationen/företaget? På vilket sätt? 

 

Hur ser en arbetsgrupp ut som ger dig inspiration till att arbeta? 

 

Vilken betydelse har kollegor för dig? 

 

Lön: 

Vilken påverkan har lönen för din drivkraft i arbetet? 


