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Medarbetarnas värderingar är en viktig faktor som påverkar beteende 

och motivation. Vetenskapen om dessa värderingar kan vara ett 

värdefullt verktyg för organisationer i planeringen av sina 

arbetsplatser. Frågan är om det finns någon skillnad i värderingarna av 

olika motivationsfaktorer beroende av de demografiska variablerna 

branschtillhörighet, utbildningsnivå eller ålder. Studien består av 1000 

personer från fem olika branscher i Sverige och visar på demografiska 

skillnader finns i värderingen av motivationsfaktorerna: inflytande och 

delaktighet, kompetensutveckling och arbetsmiljön. Att det finns 

skillnader styrker vikten för företagen att efterfråga medarbetarnas 

värderingar och vad de förväntar sig av företagen, för att på så sätt 

inspirera, engagera och motivera på rätt nivå. 

 

 

Varför individer väljer att arbeta är en fråga som inte ställs lika ofta som varför 

individer väljer att kasta sig ut från ett flygplan i ett fallskärmshopp, springa uppför 

höga berg eller utsätta sig för andra extrema situationer. Motivet till att individer väljer 

att arbeta bottnar sig i två olika förklaringar, dels att arbeta är en nödvändighet och dels 

av intresse. Att arbeta av nödvändiga skäl handlar om att det finns arbete att utföra och 

ett behov att människor utför arbete som gynnar samhället och individen. Det andra 

skälet, att det finns ett intresse, innebär att en individ måste föredra att arbeta framför att 

inte arbeta (Vroom, 1964).  

 

Hur motivation uppkommer och skapas är ett allt mer aktuellt ämne och hur 

engagemang skapas i en organisation rent praktiskt har fått större utrymme i forskning 

och litteratur. Mycket på grund av att en organisations produktivitet och förmågan att 

uppnå önskat resultat är en förutsättning för företagets överlevnad. En viktig 

beståndsdel för att uppnå resultat är att kunna motivera sina medarbetare att sträva mot 

företagets uppsatta mål (Steers & Porter, 1991).  

 

Det är viktigt att notera att det enbart är individer som känner och upplever motivation 

och som kan bli motiverade. Med det menas att organisationer, grupper och branscher i 

sig själva inte besitter någon motivation (Abrahamsson & Andersen, 2005). Flertalet 

individer strävar efter att tillhöra en arbetsplats, men vad som bidrar till att en individ 

väljer att ställa upp på ett arbete och tillhöra en arbetsplats kan ha flera förklaringar. I 

denna studie är det faktorer som bidrar till individens motivation som är i fokus.   

  

Arbetets betydelse för individen 

Att känna motivation till sitt arbete ger energi och riktning åt individens beteende både 

inom och utanför individen. I en psykologisk ömsesidig process mellan individens och 

dess omgivning påverkar det individens val, energi och uthållighet i arbetet (Latham & 

Ernst, 2006).  
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Rollen som arbetare ger individen olika privilegier som kan förklara viljan att arbeta. 

Dels bidrar arbetsrollen med ekonomiska fördelar, att få lön i utbyte mot utfört arbete, 

men även att vara upptagen med en sysselsättning och få utlopp för psykisk och fysisk 

energi (Vroom, 1964). När en individ utför ett arbete och bidrar till produktionen av 

företagets tjänster hjälper det individen att fylla sitt prestationsbehov och individen får 

även tillgång till daglig social interaktion med andra människor. Den sociala 

interaktionen med andra individer bidrar till att rollen som arbetare tillför individen en 

social status. Statusen varierar beroende på arbetsuppgift och befattning och den är i 

ständig jämförelse med andra. Tydligast statusskillnad är det mellan de som har ett 

arbete och de som inte har ett arbete. I beskrivningen av arbetsrollens olika privilegier 

ligger ingen värdering i vilken förmån som anses viktigare än någon annan. Det är 

endast ett försök till att förklara komplexiteten bakom ett beteende (Vroom, 1964). Ta 

till exempel Morse och Weiss (1955, refererat i Vroom, 1964) studie där de tillfrågade 

401 personer om de skulle fortsätta gå till arbetet även om de skulle få ärva pengar och 

bli ekonomisk oberoende. Hela 80 % av de tillfrågade skulle fortsätta arbeta kvar på 

samma arbetsplats. Detta visar att det är långt ifrån endast det ekonomiska privilegiet 

som gör att individer väljer att arbeta. Det måste finnas en värdering i att utföra ett 

arbete och inneha en arbetsroll framför att inte ha ett arbete (Vroom, 1964).  

 

Motivation 

Mycket forskning har bedrivits inom området motivation och det finns flertalet olika 

definitioner av begreppet. Begreppet motivation refererar till individens inre motivation 

som ger riktning åt beteendet men även till yttre motivation som mer agerar som ett 

drivmedel till beteendet. Dessa aspekter av beteendet kan styra, och förstärka och hjälpa 

till att upprätthålla beteendet (Locke & Latham, 2004). Den inre motivationen står för 

det som individen själv tänker, känner och värderar. Det som påverkar den inre 

motivationen är av individens kapacitet att utföra en uppgift, det vill säga vilka 

erfarenheter och vanor individen har inför den specifika uppgiften. Det kan även vara 

stabila egenskaper, tro och värderingar samt känslomässiga anknytningar. Den yttre 

motivationen är mer relaterade den specifika uppgiften och till den sociala kontexten. 

Den yttre  motivationen påverkas av vilka möjligheter som tillskrivs uppgiften och hur 

uppgiften är utformad, indirekt och direkt belöning men även den fysiska omgivningen 

påverkar såsom sociala normer och företagskultur (Abrahamsson & Andersen, 2005; 

Furnham, 2005).  

 

Utifrån indelningen av inre och yttre motivation följer även teorier: inre och yttre 

motivationsteorier. Katzell och Thompson (1990) benämner denna uppdelning till 

exogena och endogena teorier. Exogena teorier är de som berör yttre motivationen det 

är bland annat behovsteorier, belöningsteorier, och förstärkningsteorier. Det är med 

hjälp av dessa som det går det att påverka och styra en individs beteende. Till endogena 

teorierna (inre motivation) hör bland annat balansteorier, jämviktsteorier och 

förväntansteorier, vilka är mer beskrivande teorier som berör individens upplevelse av 

att uppgiften som kan ses som intressant och stimulerande och på grund av det väljer 

individen att utföra uppgiften. Fortsatt kommer denna studie gå vidare med värderingar 

och förväntningar på arbetsplatsen som förklaring till varför individer arbetar och hur 

motivation uppkommer, det vill säga förväntans och värderingsteorier för motivation.  

 

Värderingar och förväntan  

Förväntan och värderingsteorier är kognitiva motivationsteorier som syftar till att 

förklara motivation och berör de inre drivkrafter. Förväntningar och värderingar skapar 
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ett riktat beteende mot ett specifikt utfall. Graden av ansträngning en person lägger in 

för att klara en uppgift står i relation till styrkan av förväntningarna och värderingarna 

inför uppgiften (Vansteenkiste, Lens, Witte & Feather, 2005).  

 

Förväntningarna beskriver den individuella föreställningen om möjligheten att en viss 

handling kommer att följas av ett önskat utfall. Utfallet är tron om att individens 

handling kommer att bli belönat.  När en individ känner ett positivt laddat värde inför 

ett tänkt utfall uppstår motivation. Det är dock viktigt att notera att det finns en skillnad 

mellan utvärdering av utfall och det genuina värdet för individen. Det handlar i grund 

och botten om styrkan i förväntningarna och värdet av utfallet och värdet för personen 

(Vroom, 1964). Hur individerna söker att tillfredställa sina förväntningar och behov 

skiljer sig individuellt utifrån en persons kognitiva uppfattningar, påverkan och det 

upplevda värdet för individen (Locke & Ernst, 2006).  

 

Utöver att det är en skillnad i värdet av utfallet och det genuina värdet, kan värde för en 

individ stå för två olika värderingar. Dels värdet av vad ett specifikt objekt betyder och 

dels värdet för individen (Meglino & Ravlin, 1998). När vi nedan talar om värde är det 

utifrån värdet för individen och även värdet av ett specifikt önskat utfall (Vroom, 1964).  

 

Värderingar och organisation  

Både organisationen och den enskilda individen står för egna värderingar och 

värdegrund beroende på kontext och bakgrund. De värderingar som en organisation står 

för kan bidra till ett ökat engagemang (commitment) hos medarbetaren. Beroende på 

hur väl individens och organisationens värderingar sammanfaller desto starkare upplevs 

engagemanget och tillhörigheten. Genom att skapa en miljö där medarbetarna är djupt 

involverade i sitt arbete förstärks engagemanget och beteendet och energin kan då 

enklare riktas mot ett eller flera mål (Mayer & Herscovitch, 2001; Vuuren, Veldkamp, 

Jong & Seydel, 2008).   

 

Motivation och engagemang påverkas av det psykologiska kontraktet. Det psykologiska 

kontraktet är ett osynligt subjektivt kontrakt och ett outtalat förhållande mellan parterna 

om vad de anser sig vara skyldiga och kunna förvänta sig av varandra. Från individen 

kan det vara förväntningar som belöning, befordran, trygghet och tillhörighet 

(Robinson, 1996). Kontraktet är uppbyggt på subjektiva upplevelser och likaså är brott 

mot kontraktet. Brott mot kontraktet från arbetsgivarens sida kan leda till en minskad 

lust för medarbetarna att prestera (lägre motivation), lägre engagemang och en större 

benägenhet att lämna arbetsplatsen (Robinson, 1996).  

 

Värderingar och demografiska skillnader 

Värderingar skapas utifrån tidigare erfarenheter och organiseras i värderingsstrukturer 

över tid. Värderingar är systematiskt sammanknutna till kulturell bakgrund, religion, 

vald universitetsinriktning, politisk ståndpunkt, ålder, kön, personlighet och 

utbildningsbakgrund. Det gör att det finns stora individuella skillnader i vad som 

motiverar till ett beteende (Feather, 1985). Detta är något som Kenfer & Ackerman 

(2000) har undersökt närmare, de granskade demografiska variabler som kan tänkas 

påverka värderingar av drivkrafterna på arbetsplatsen. De fokuserade främst på ålder 

och kön och fann bland annat ett samband att äldre personer med en hög 

utbildningsnivå har starkare drivkrafter att söka mer kunskap än yngre personer med 

lägre utbildningsnivå.  
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Eskildson, Kristensen och Westlund (2003) genomförde en studie i de nordiska 

länderna och även de kom fram till att motivation i arbetet skiljer sig beroende på olika 

demografiska variabler. De undersökte sex olika variabler: land, kön, ålder, chef eller 

medarbetare, utbildningsnivå och företagets storlek. Det framkom bland annat att 

Sveriges medarbetare har en lägre inre motivation till sitt arbete än de övriga nordiska 

länderna men även att det fanns ett samband mellan utbildningsnivå och inre 

motivation. Medarbetarna med högre utbildningsnivå, det vill säga de som hade en 

universitetsexamen, hade en högre grad av inre motivation än medarbetare med lägre 

utbildningsnivå. Det förklarades med att de högutbildade ofta har arbeten och uppgifter 

som är mer krävande och i högre grad har chefsbefattningar.  

 

Från teori till praktik  

Att påverka och ändra drivkrafter kan ej renodlat hänföras till enbart individen utan det 

sker i symbios mellan individ och situation. Det är dock utifrån de yttre drivkrafterna 

som ett beteende kan styras (Katzell & Thompsons, 1990) och genom yttre påverkan 

har arbetsgivaren möjlighet att forma medarbetarnas motivation som ett medel att 

potentiellt öka organisationens produktivitet (Moynihan & Pandey, 2007).  

 

Katzell och Thompsons (1990) har utgått från olika teorier som hör till yttre 

motivationsfaktorer. De menar att utifrån sju nödvändiga faktorer kan arbetsgivaren 

påverka medarbetarnas drivkrafter på arbetsplatsen. Först genom (1) att säkerställa 

medarbetarnas drivkrafter och värderingar så att de överensstämmer med det arbete som 

ska utföras samt att (2) säkerställa att arbetet är attraktivt utifrån medarbetarnas 

drivkrafter och värderingar. Det går även att påverka drivkrafterna genom att praktiskt 

(3) förstärka och bekräfta prestationer, att (4) definiera arbetsmål så att de blir tydliga, 

utmanande, nåbara och attraktiva att sträva efter samt att (5) medarbetarna har en 

funktionell arbetsplats med material och personal för att underlätta effektivitet. Det går 

även till sist att påverka genom att (6) skapa en kreativ stöttande omgivning och 

arbetsmiljö samt att (7) harmonisera dessa element till en hållbar omgivning på 

arbetsplatsen. Dessa sju motivationsfaktorer är i grunden olika motivationsteorier om 

hur beteendet kan förstärkas hos individen, det vill säga exogena teorier.  Med 

inspiration från Katzell och Thompsons (1990) sju nödvändiga faktorer för att kunna 

påverka medarbetarnas beteende utgår föreliggande studie från sju olika 

motivationsfaktorer. Nedan följer en förtydning av faktorerna och en beskrivning av 

frågorna som ställdes i undersökningen för att beskriva de olika faktorerna.  

 

Kompetensutveckling tillskrivs Katzell och Thompsons (1990) faktor ett om att 

säkerställa medarbetarnas drivkrafter och värderingar så de överensstämmer med det 

arbete som ska utföras. Det finns två strategier för att säkerställa att drivkrafterna 

motsvarar det som organisationen söker, dels att välja ut de medarbetare som har de 

”rätta” drivkrafterna för situationen och dels att utveckla och förstärka drivkrafterna 

inom individen. De argumenterar att en viss del av drivkrafterna är inlärda och är därför 

möjliga att förändra och påverka (Katzell & Thompsons, 1990). Det är utifrån 

möjligheten att kunna förändra och påverka individens beteende som denna faktor 

hänförs till kompetensutveckling. Kompetensutveckling kan vara en direkt insats i form 

av en utbildning eller ske indirekt på arbetsplatsen genom utmanande arbetsuppgifter. 

Individen värderar kompetensutveckling utifrån sina tidigare erfarenheter och 

engagemanget för att bredda sina färdigheter ökar när individen känner sig involverad i 

beslutsprocessen över vilken utbildning som är relevant (Maurer, Lippstreu, Judge, 

2008). Frågorna fokuserar på hur arbetsuppgifterna är utvecklande, kunna påverka 
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utbildningsval, om det finns planer för kompetensutveckling och om det finns möjlighet 

till feedback.  

 

Inflytande och delaktighet hänförs till faktor två, att säkerställa att arbetet är attraktivt 

utifrån medarbetarnas drivkrafter och värderingar. Vilket berör att individer är olika och 

att arbetet och incitament måste anpassas efter person (Katzell & Thompsons, 1990). 

För att öka individens tillhörighet till organisationen krävs en känsla av att vara behövd 

och känna inflytande över sin situation (Hurtz & Williams, 2009). Frågorna berör 

medarbetarna möjlighet att kunna påverka sin egen arbetssituation och känna ansvar i 

sin arbetsroll och om de känner sig viktiga för organisationen.  

 

Ledarskap attribueras som faktor tre att förstärka och bekräfta prestationer. För att ett 

beteende ska upprätthållas krävs positiv förstärkning av att personen gör ”rätt” och vid 

”fel” beteende krävs tillrättavisande eller till och med straff (Katzell & Thompson, 

1990). Ledarskapets betydelse är att kollektivt organisera medarbetarnas beteende mot 

ett specifikt mål, skapa förtroende och en inriktning mot vad de gemensamt ska uppnå 

(McCauley & Van Velsor, 2004, refererat i Locke och Ernst, 2006). Ledarskapet 

handlar även om att vara handlingskraftig och en god ambassadör som involverar sig 

själv och medarbetarna i organisationen. För att undersöka ledarskap som 

motivationsfaktor ställs frågor om stöttande, berömmande, handlingskraftigt ledarskap 

men även om ledaren är en god förebild och ambassadör för arbetsgruppen.  

 

Mål knyts samman med faktor fyra om att definiera arbetsmål så att de blir specifika, 

tydliga, utmanande, nåbara och attraktiva att sträva efter. Bra formulerade mål gör att 

ett beteende upprätthålls och sannolikheten att uppgiften blir uppnådd ökar. Mål har 

även en positiv effekt att få en individ att starkare knyta an till en uppgift (Katzell & 

Thompson, 1990). Specifika och höga mål gör att individen stävar efter att göra mer än 

sitt bästa. De specifika målen gör att individen i sitt arbete gör val som strävar mot 

målen vilket ytterligare förstärks om kontinuerlig feedback och uppföljning utförs 

(Locke, 1968). Frågor är ställda om målen är klara, tydliga och mätbara men även om 

de följs upp och utvärderas.  

 

Den fysiska arbetsmiljön underlättar att medarbetarna har det som de behöver för att 

kunna utföra sitt arbete. Det hänförs till faktor fem: att medarbetarna har en funktionell 

arbetsplats med material och personal för att underlätta effektivitet (Katzell & 

Thompson, 1990). Arbetsmiljön omfattar allt från byggnaden, arbetsplatsen, värme och 

ventilation till färger på väggarna (Fischer & Atkin-Etienne, 1997). Är arbetsplatsen 

utformad utifrån vad medarbetarna behöver för att utföra sitt arbete, underlättar det 

kommunikation och samarbete mellan medarbetarna. Arbetsgivaren hjälper till att stötta 

medarbetarna och effektivisera produktionen genom en funktionell arbetsplats (Mccoy, 

2000). Frågor om fysisk arbetsmiljö berör en funktionell, säker och inspirerande 

arbetsmiljö.  

 

Faktor sex som tillskrivs arbetsgruppens kompetens, rör frågor om samarbetsförmåga, 

arbeta snabbt och effektivt samt att dela kunskap med varandra. I Katzell och 

Thompsons (1990) faktor sex handlar det om en socialt stöttande miljö och om 

medarbetarna kan arbeta tillsammans och hjälpa varandra ökar motivationen. Det 

underlättar att arbetet blir utfört och målen uppfylls. Individens uppfattning av sin grupp 

spelar en viktig roll för engagemanget (commitment) att stanna kvar i gruppen och att 

arbeta mot ett gemensamt mål (Whiteoak, 2007).   
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Den sista faktorn, faktor sju, benämns till organisation, vilket handlar om att samordna 

föregående sex faktorer till en helhet och att harmonisera dessa till en hållbar omgivning 

på arbetsplatsen. Det handlar om att skapa en arbetstrygghet för individen som bidrar 

till att stärka engagemanget från individens sida mot organisationen (Moynihan & 

Pandey, 2007). När det kommer till att motivera och påverka motivationen och 

värderingarna hos medarbetarna är det relevant att ta hänsyn till helheten för att skapa 

arbetsstillfredställelse (Katzell & Thompson, 1990). Frågorna som inordnas under 

denna faktor berör den övergripande strukturen i organisationen och värderingarna, 

samarbete och effektivitet.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om demografiska variabler såsom ålder, 

utbildning och val av bransch skiljer sig i vilka värderingar medarbetarna har på sin 

arbetsplats. 

 

 

Metod 

 

Denna uppsats har tagit del av material från IC-Potential, ett konsultföretag som utför 

medarbetar- och kundundersökningar åt andra företag och organisationer i både Sverige 

och övriga Europa. Möjligheten att använda sig av svaren i databasen har godkänts av  

grundare och VD Marcos Jorge (personlig kommunikation, 12 januari 2009).  

 

Undersökningsdeltagare 

Utifrån samtliga företag som IC-Potential har arbetat med genomfördes en avgränsning 

till de som utfört en medarbetarundersökning under åren 2007 och 2008. Relevanta 

företag delades in i olika branscher enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) uppdelning 

från 2007 (SNI 2007 Standard för svensk näringsgrensindelning, 2007). Utifrån de 

indelade branscherna valdes fem branscher ut för att ingå i studien. De branscher som 

blev aktuella var:  

 Handel – Till Handelsbranschen hör företag som arbetar med parti- och 

detaljhandelsförsäljning, det är försäljning av alla slags varor utan egen 

bearbetning samt enklare tjänster som tillhandahålls. 

 Tillverkning – Företag som tillverkar färdiga produkter direkt till konsument 

eller tillverkar komponenter och halvfabrikat till ytterligare en 

tillverkningsfas hänförs till Tillverkningsbranschen. Tillverkningen kan 

omfatta fysisk och kemisk omvandling av material eller komponenter till nya 

produkter.  

 Energi – Företag och organisationer inom energi tillhandahåller elkraft, 

naturgas, ånga och vatten till privatpersoner och företag. Till Energibranschen 

ingår även driften av elverk och gasverk samt de företag som tillhandahåller 

värme och kyla.  

 Finans och Försäkring – Finans och försäkring omfattar de företag och 

organisationer som huvudsakligen bedriver finansiella tjänster, såsom 

försäkringar, återförsäkring, pensionsfondverksamhet och annan förvaltning 

av finansiella enheter.  

 Fastigheter – Till fastighetsbranschen hör företag och organisationer som 

utför tjänster som hänförs till fastigheter, såsom uthyrare, mäklare, förvaltare 

men även köp och försäljning av fastigheter.   
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Dessa branscher ansågs intressanta på grund av en stor spridning inom arbetsmarknaden 

samt att mängden gav tillräcklig stor informationsmängd för undersökningens syfte. 

Branscherna skiljer sig även åt i produktion och distribution av tjänster de 

tillhandahåller åt sina kunder. Som exempel omfattar Handel en stor del försäljning över 

disk till privatpersoner medan tillverkning i större utsträckning har andra företag som 

kunder. Inom finans och försäkring är det till stor mängd stillasittande arbete med en 

troligen hög utbildningsnivå medan tillverkning har en mer industriell verksamhet med 

mer fysiskt arbete och troligen en lägre utbildningsnivå.  Hur branscherna skiljer sig åt i 

förhållande till de demografiska variablerna se tabell 1 under resultat.  

 

Urvalet av företag inom respektive bransch slumpades från de företag som uppfyller 

föregående kriterium i IC-Potentials databas. Det valdes att begränsa antalet företag 

inom respektive bransch till två företag, vilket resulterade i att tio företag ingick i 

studien.  Totalt till de tio företagen har det skickats ut 3061 antal enkäter, av dessa 

besvarades 2893 enkäter och på grund av att svarsalternativet ”vet ej” blev det ett 

bortfall på 961 enkäter. Det resulterade i 1932 fullständigt besvarade enkäter. På grund 

av att företagens storlek varierade markant inom de olika branscherna beslutades det att 

ta ett slumpmässigturval på 200 fullständigt besvarade enkäter från respektive bransch. 

Det resulterade i 1000 personers fullständigt besvarade enkäter  som ingår i studien.  

 

Inom stickproven från respektive bransch skiljer det sig åt i representationen av de 

demografiska variablerna, kön, ålder och utbildningsnivå, se tabell 1. Utbildningsnivå 

kategoriserades in i två olika grupper, de som har tagit en högskole- eller 

universitetsexamen (akademiker) och de som har en lägre högsta utbildningsnivå 

(ickeakademiker). De som besvarade enkäten fick välja vilken ålderskategori de 

tillhörde: 18 till 34 år (unga), 35 till 49 år (medelålders) och över 50 år (äldre). 

 
Tabell 1. Deskriptiv fördelning över demografiska variabler 

 Bransch  

Demografi 

Handel Tillverkning Energi Finans & 

Försäkring 

Fastigheter N 

Kön*       

     Man 176 101 97 93 136 603 

Kvinna 24 99 103 107 64 397 

Ålder       

Ung (18-34) 78 41 76 74 27 296 

Medel (35-49) 81 107 85 81 107 461 

Äldre (50+) 41 52 39 45 66 243 

Utbildningsnivå       

Akademiker 19 56 43 132 47 297 

Ickeakademiker 181 144 157 68 153 703 

* Kön är ej en variabel som ingår i analyserna.  

 

Det var ett större antal akademiker inom Finans och Försäkring än inom de övriga 

branscherna. Totalt sett var det flest svar från män, de i medelåldern och de utan 

akademisk utbildning. 

 

Material och datainsamling 

Material och data är från IC-Potentials databas och insamlat av IC-Potential. Enkäterna 

är utskickade digitalt till medarbetarna på de olika företagen med en kort introduktion 

om syftet med undersökningen. De personer som inte svarade vid ordinarie utskick av 

enkäten fick ytterligare två påminnelser under insamlingsperioden. Svaren från 
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respektive deltagare samt vilka företag som har ingått i studien är konfidentiell 

information.  

 

Frågeformuläret som använts är egenutvecklat av IC-Potential i samarbete med Mats 

Nilsson på Stockholms Universitet. Frågeformuläret bygger på två separata delar. I den 

första delen ställs ett antal bakgrundsfrågor, som berör bland annat demografiska frågor 

om kön, ålder och utbildning. Den andra delen är tvådimensionell med en rad 

påståenden. Medarbetaren tar först ställning till ”hur viktigt är följande för din 

motivation?” och sedan till ” hur väl lever ditt företag upp till detta?” Det genomförs på 

samtliga frågor som ställdes i enkäten. Deltagarna svarade på en femgradig 

bedömnings-/skattningsskala från 1 till 5, där 1 är helt oviktigt och 5 är väldigt viktigt. I 

denna studie är det endast den första frågan, ”hur viktigt är följande för din 

motivation?”, som är relevant för syftet.  

 

Medarbetarna på de olika arbetsplatserna har värderat de sju motivationsfaktorerna 

ledarskap, mål, organisation, inflytande och delaktighet, fysisk arbetsmiljö, 

arbetsgruppens kompetens och kompetensutveckling. För att undersöka skalornas 

tillförlitlighet genomfördes en Cronbach´s alfa. Ledarskap bestod av sju delfrågor och 

hade alfanivå 0,82, mål förklarades med 4 delfrågor vilket hade en alfanivå på 0,79, 

organisation hade 5 delfrågor och en alfanivå 0,83, inflytande & delaktighet förklarades 

med 5 delfrågor och en alfanivå på 0,80, fysisk arbetsmiljö förklaras med 5 delfrågor 

och en alfanivå på 0,87, arbetsgruppens kompetens med 6 delfrågor och alfanivå på 

0,85 och till sist kompetensutveckling vilket förklarades med 5 delfrågor och en 

alfanivå på 0,82. Alfanivån låg mellan 0,79 till 0,87 vilket tyder på att skalornas 

tillförlitlighet är god för att mäta motivationsfaktorerna.  

 

 

Resultat 

 

En multivariat variansanalys (MANOVA) visade att det fanns en huvudeffekt av ålder, 

utbildning och bransch samt en interaktionseffekt mellan bransch och utbildning, se 

tabell 2. Utifrån MANOVA (tabell 2) redovisas resultat för de tre huvudeffekterna och 

interaktionseffekten mellan bransch och utbildning. Resterande icke signifikanta 

interaktioner mellan bransch och ålder, ålder och utbildning samt mellan bransch, ålder 

och utbildning visade ej något signifikant resultat och lämnas härmed utan vidare 

redovisning. Vid samtliga signifikansprövningar används en alfanivå på 5 %. 

 

 

Tabell 2. Multivariat variansanalys av motivationsfaktorerna 

Demografi 
F-värde Df 

Ålder 3,13*** 14, 19 

Utbildning 4,86*** 7, 96 

Bransch 2,12*** 28, 39 

Bransch * Ålder 1,10 56, 68 

Bransch * Utbildning 1,51* 28,40  

Ålder * Utbildning 1,37 14, 19 

Bransch * Ålder * Utbildning 0,92 56, 68 

Signifikansnivåer: * p <0,05, ** p <0,01, ***p <0,001 
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Ålder 

I tabell 3 redovisas medelvärden och standardavvikelser för motivationsfaktorerna 

uppdelat på de tre åldersgrupperna, unga, medel och äldre. 

 
Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelse för de olika motivationsfaktorerna beroende på de tre 

åldersgrupperna.   

 Ålder   

Motivationsfaktorer 

Ung (18-34) 

M (SD) 

Medel (35-49) 

M (SD) 

Äldre (50+) 

M (SD) 
F-värde 

Ledarskap 4,46 (0,49) 4,40 (0,59) 4,35 (0,67) 1,46 

Mål 4, 30 (0,55) 4,33 (0,60) 4,30 (0,68) 0,94 

Organisation 4,51 (0,47) 4,54 (0,52) 4,60 (0,54) 0,94 

Inflytande & Delaktighet 4,35 (0,53) 4,43 (0.53) 4,37 (0,59) 3,47* 

Fysisk Arbetsmiljö 4,36 (0,63) 4,28 (0,63) 4,43 (0,56) 1,56 

Arbetsgruppens kompetens 4,68 (0,42) 4,66 (0,42) 4,70 (0,42) 0,60 

Kompetensutveckling 4,33 (0,62) 4,17 (0,64) 4,98 (0,68) 10,96*** 

Unga, n = 296. Medel, n = 461 medel. Äldre, n = 243.  

Df för univariata test: ålder (2,970) 

Signifikansnivåer: * p <0,05, ** p <0,01, ***p <0,001 

 

Det fanns en signifikant skillnad mellan åtminstone två av åldersgrupperna på 

motivationsfaktor inflytande och delaktighet samt på kompetensutveckling. På 

inflytande och delaktighet visade Fischers LSD att unga värderade det signifikant lägre 

än medelålders. Det fanns ingen skillnad mellan unga och äldre eller mellan 

medelålders och äldre. På kompetensutveckling visade Fischer LSD att det fanns en 

signifikant skillnad mellan samtliga tre åldersgrupper. Äldre värderade 

kompetensutveckling högre än vad unga och medelålders gjorde och unga värderade 

kompetensutveckling högre än medelålders.  

 

Utbildningsnivå 

Beroende på utbildningsnivå, om medarbetaren har en akademisk utbildning eller inte, 

var det en skillnad i vilka motivationsfaktorer som ansågs viktigast, se medelvärden och 

standardavvikelser i tabell 4.  
 

Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelse för de olika motivationsfaktorerna beroende på 

utbildningsnivå.   

 Utbildningsnivå  

Motivationsfaktorer 

Akademiker 

M (SD) 

Ickeakademiker 

M (SD) 
F-värde 

Ledarskap 4,43 (0,51) 4, 40 (0,61) 0,01 

Mål 4,38 (0,61) 4,29 (0,61) 1,33 

Organisation 4,52 (0,40) 4,56 (0,53) 1,30 

Inflytande & Delaktighet 4,53 (0,47) 4,33 (0.56) 5,93* 

Fysisk Arbetsmiljö 4,28 (0,63) 4,36 (0,61) 6,62** 

Arbetsgruppens kompetens 4,66 (0,40) 4,68 (0,43) 2,30 

Kompetensutveckling 4,31 (0,59) 4,11 (0,67) 4,15* 

Akademiker, n = 297. Ickeakademiker, n = 703.  

Df för univariata test: utbildningsnivå (1,970) 

Signifikansnivåer: * p <0,05, ** p <0,01, ***p <0,001 
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Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelse för de olika motivationsfaktorerna beroende på bransch.   

   Bransch    

Motivationsfaktorer 

Handel 

M(SD) 

Tillverkning  

M(SD) 

Energi  

M(SD) 

Finans och 

Försäkring  

M(SD) 

Fastigheter 

M(SD) 
F-värde 

Ledarskap 4,36 (0,62) 4,51 (0,53) 4,39 (0,59) 4,44 (0,53) 4,32 (0,62) 2,63 

Mål 4,27 (0,62) 4,47 (0,48) 4,22 (0,65) 4,36 (0,64) 4,24 (0,62) 2,27 

Organisation 4,51 (0,56) 4,64 (0,38) 4,55 (0,57) 4,49 (0,50) 4,56 (0,51) 1,59 

Inflytande & Delaktighet 4,24 (0,63) 4,39 (0.53) 4,39 (0,55) 4,49 (0,50) 4,45 (0,46) 1,28    

Fysisk Arbetsmiljö 4,35 (0,64) 4,51 (0,48) 4,32 (0,63) 4,33 (0,61) 4,17 (0,67) 3,52** 

Arbetsgruppens kompetens 4,66 (0,45) 4,71 (0,36) 4,65 (0,48) 4,67 (0,42) 4,67 (0,40) 2,14 

Kompetensutveckling 4,08 (0,72) 4,22 (0,61) 4,07 (0,72) 4,29 (0,63) 4,18 (0,58) 3,28* 

n = 200 i samtliga grupper 

Df för univariata test: bransch (4,970) 

Signifikansnivåer: * p <0,05, ** p <0,01, ***p <0,001 
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Akademiker ansåg att inflytande och delaktighet och kompetensutveckling var viktigare 

motivationsfaktorer än de som inte hade en akademisk utbildning ansåg. De som var 

ickeakademiker värderade den fysiska arbetsmiljön högre som motivationsfaktor än vad 

akademiker gjorde. 

 

Bransch 

I tabell 5 redovisas medelvärden och standardavvikelser för skillnader i värdering av 

motivationsfaktorerna beroende på bransch. Det fanns en signifikant skillnad i 

värderingarna av fysisk arbetsmiljö och kompetensutveckling. 

 

I värderingen av fysisk arbetsmiljö visade Fischers LSD en signifikant skillnad mellan 

Handel och Tillverkning, Handel och Fastigheter. Värderingarna skiljde sig även mellan 

Tillverkning och Energi, Tillverkning och Finans och Försäkring, Tillverkning och 

Fastigheter, Energi och Fastigheter samt mellan Fastigheter och Finans och Försäkring.  

 

I värderingarna av kompetensutveckling visade Fischer LSD att det skiljd sig signifikant 

åt mellan Handel och Tillverkning, mellan Handel och Finans & Försäkring, mellan 

Tillverkning och Energi och mellan Energi och Finans & Försäkring.  

 

Utbildningsnivå * Bransch 
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Figur 1. Medelvärden för interaktionseffekten av utbildningsnivå och bransch på 

motivationsfaktorn fysisk arbetsmiljö. Skalan går mellan 1 till 5, dock illustreras här 

mellan 3 till 5, för att göra det överskådligt.  

 

Det fanns en interaktionseffekt mellan bransch och utbildning på motivationsfaktor 

fysisk arbetsmiljö (F (4,970) =2,53, p=0,04), se figur 1. Dock ingen signifikant 

interaktionseffekt mellan övriga motivationsfaktorerna, ledarskap, mål, organisation, 

inflytande och delaktighet, arbetsgruppens kompetens eller på kompetensutveckling. 

 

Som framgår av figur1. återfanns en interaktionseffekt mellan bransch och 

utbildningsnivå i värderingen av den fysiska arbetsmiljön. Inom Finans och Försäkring 

var det ingen skillnad mellan akademiker och ickeakademiker i värderingen av fysisk 

arbetsmiljö. Inom Tillverkning, Energi och Handel var det skillnad mellan 

ickeakademiker och akademikers värderingar av den fysiska arbetsmiljön, för 

ickeakademiker var den fysiska arbetsmiljön viktigare som motivationsfaktor. För de 
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inom Fastigheter var det däremot viktigare för akademiker med fysisk arbetsmiljö som 

motivationsfaktor än ickeakademiker.  

  

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka om demografiska variabler såsom ålder, 

utbildning och bransch gör att det skiljer sig i medarbetarnas värderingar. Medarbetarna 

på de olika arbetsplatserna har värderat ledarskap, mål, organisation, inflytande och 

delaktighet, fysisk arbetsmiljö, arbetsgruppens kompetens och kompetensutveckling.   

Resultatet visar att det finns signifikanta skillnader i att värderingarna på tre av dessa 

motivationsfaktorer mellan de olika demografiska variablerna.  

 

Ledarskap, mål, organisation och arbetsgruppens kompetens 

För motivationsfaktorerna ledarskap, mål, organisation och arbetsgruppens kompetens 

finns inga skillnader i värderingar beroende på demografiska variabler. Resultatet säger 

dock inte att dessa motivationsfaktorer är oviktiga för medarbetarna, endast att det inte 

varierar beroende på ålder, utbildning eller branschtillhörighet.  

 

Det är bra att påminna om att samtliga motivationsfaktorer som har undersökts ligger 

högt på skalan om hur viktiga de är för medarbetarnas motivation. Oavsett vilka 

faktorer medarbetarna värderar som viktiga, ger en hög inre motivation ett ökat 

engagemang och stärker medarbetarnas lojalitet mot organisationen (Moynihan & 

Pandey, 2007). En jämförelse mellan de olika motivationsfaktorerna ingår ej i 

frågeställningen. Ser vi dock endast på medelvärdena mellan värderingarna på de 

samtliga motivationsfaktorerna är det övervägande högsta medelvärdena på 

arbetsgruppens kompetens. Medelvärden mellan 4,65 till 4,71, där 1 var helt oviktigt 

och 5 väldigt viktigt. Att medarbetarna i de olika branscherna värderar arbetsgruppen 

högt är en positiv effekt för organisationerna. Whiteoak (2007) konstaterade att en starkt 

sammansatt grupp som litar på varandras kompetens genererar en grupp som arbetar bra 

tillsammans mot gemensamt uppsatta mål och det minskar även risken att någon 

medlem lämnar gruppen.  

 

Inflytande och delaktighet 

Motivationsfaktorn inflytande och delaktighet är knuten till Katzell och Thompsons 

(1990) faktor två: att säkerställa ett attraktivt arbete utifrån medarbetarnas drivkrafter 

och värderingar. Medarbetarna ska kunna ha en möjlighet att påverka sin egen 

arbetssituation och känna ansvar över sitt arbete och att de är betydelsefulla för 

organisationen. Resultatet i denna studie visade att medarbetare i medelåldern värderade 

motivationsfaktorn inflytande och delaktighet högre än vad unga medarbetare gjorde. 

Det skiljde sig även i värderingen av motivationsfaktorn beroende på medarbetarnas 

utbildningsnivå, akademiker har högre värdering än vad ickeakademiker har.   

 

Skillnaden i värdering av inflytande och delaktighet, mellan unga och medelålders, 

tyder på en tendens till att medelålders har en längre erfarenhet och kan anse sig ha 

större rätt och förväntan på sig själva att vara med och påverka och därför värderar 

denna motivationsfaktor som viktig (Maurer, Lippstreu, Judge, 2008). Det kan även 

vara av samma anledning som det skiljer sig mellan akademiker och ickeakademiker i 

värdering av inflytande och delaktighet, att akademiker ser sig ha större befogenhet och 

mer behov av att utöva inflytande än vad ickeakademiker känner. Akademiker innehar 
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oftare en högre position inom företaget, närmare beslutsfattarna, vilket ger en större 

möjlighet att kunna påverka och därför värderar denna grupp inflytande och delaktighet 

som en viktigare motivationsfaktor (Eskildson, Kristensen & Westlund, 2003). Att 

arbeta högt upp i en organisation och kunna vara med och påverka ger individen en 

ökad social status i jämförelse med andra medarbetaren (Vroom, 1964), och kan därför 

vara en viktig drivkraft till beteendet.  

 

Kompetensutveckling  

Motivationsfaktorn kompetensutvecklig berör Katzell och Thompsons (1990) faktor ett: 

att säkerställa medarbetarnas drivkrafter och värderingar så att de överensstämmer med 

det arbete som ska utföras. Frågorna som ställdes till medarbetarna handlade om att 

arbetsuppgifterna är utvecklande, om det finns planer för utveckling och om möjlighet 

till konstruktiv feedback. Det skiljer sig mellan branscherna i värdering av 

kompetensutveckling. Finans och Försäkring värderade kompetensutveckling högst som 

en motivationsfaktor, en signifikant skillnad mot Energi och Handel. Tillverkning är 

den bransch som värderade kompetensutveckling näst högst och skiljer sig även det mot 

Energi och Handel.  

 

Värderingen av kompetensutveckling skiljer sig även mellan åldersgrupperna, högst 

värderingar har äldre, därefter unga och minst viktigt var det för medelålders. Det är 

intressant att den äldre åldersgruppen värderar kompetensutveckling högst. Att de 

värderar kompetensutveckling högst kan bero på att de ser en bredare kompetens som 

ett starkt konkurrensmedel mot yngre generationer. De som har större erfarenhet av 

tidigare kompetensutveckling har även lättare att se värdet och behovet av utveckling 

och är mer benägna att utveckla sina färdigheter i sitt arbete (Maurer, Lippstreu, Judge, 

2008), men även att de som är äldre innehar en ledande befattning och därför viktigare 

med kompetens för att klara av arbetet.  Intressant är att det är en tydlig tendens att 

yngre inte värderar kompetensutveckling lika högt som medelålders och äldre. Det kan 

vara på grund av att de inte har arbetet tillräckligt länge för att känna behovet av ny 

stimulans för att bli motiverade, deras jobb är fortfarande nytt och utmanande. En 

förklaring till variation av värderingar beroende på ålder kan vara att äldre har mer 

erfarenhet från tidigare arbetsplatser och har därför mer realistiska förväntningar och vet 

vad de kan förvänta sig av sin arbetsplats, medan yngre medarbetare inte vet vad de kan 

förvänta sig (Moynihan & Pandey, 2007).  

 

Kenfer och Ackerman (2000) fann en skillnad att äldre med högre utbildning hade en 

starkare drivkraft att söka mer kunskap än vad yngre med lägre utbildningsnivå hade. 

Denna studie bekräftar skillnaderna mellan åldersgrupperna, dock inget samband med 

utbildningsnivå. Det som kan kopplas till utbildningsnivå är att Finans och Försäkring 

har större förväntningar än branscherna Energi och Handel på kompetensutveckling 

som motivationsfaktor. Varav Finans och Försäkring har en tydligt större andel 

akademiker i stickprovet än Energi och Handel. Resultatet i denna studie återger dock 

inget samband mellan bransch och ålder i värdering av kompetensutveckling som 

motivationsfaktor.    

 

Fysisk arbetsmiljö 

Fysisk arbetsmiljö som motivationsfaktor berör hur medarbetarna värderar en 

funktionell, säker och inspirerande arbetsplats med material och personal för att 

underlätta produktion. Fysisk arbetsmiljö hänförs till faktor fem av Katzell och 

Thompsons (1990) förändringsfaktorer. I värdering av den fysiska arbetsmiljön finns 
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det en skillnad beroende på utbildningsnivå och bransch, även en interaktionseffekt att 

det har betydelse vilken bransch individen arbetar inom och vilken utbildningsnivå 

individen har i värdering av den fysiska arbetsmiljön som motivationsfaktor.  

 

Medarbetarna inom Fastigheter är de som totalt sett värderar fysisk arbetsmiljö lägst 

som motivationsfaktor och medarbetarna inom Tillverkning värderar fysisk arbetsmiljö 

högst. Det kan bero på skillnaden av arbetsplats och arbetsuppgifter. Inom Tillverkning 

är de flesta arbetare troligen kvar på samma arbetsplats under hela arbetsdagen medan 

inom Fastigheter är det en mer rörlig arbetsmiljö med flera olika miljöer under 

arbetsdagen.  

 

Totalt sett anser de med akademisk utbildning att fysisk arbetsmiljö är en mindre viktig 

motivationsfaktor än de utan akademisk utbildning. Vilket kan bero på att de med 

akademisk utbildning i högre grad har ett stillasittande arbete med skrivbord som 

arbetsredskap och därför inte är lika beroende av den fysiska arbetsmiljön som 

ickeakademiker som i större grad har praktiska arbeten där den fysiska arbetsmiljön blir 

mer påtaglig. Intressant är att det finns ett motsatt förhållande inom Fastigheter där den 

fysiska arbetsmiljön är viktigare för akademiker än för ickeakademiker. Vilket kan vara 

en effekt av bundenheten till samma arbetsplats under arbetsdagen, akademiker inom 

Fastigheter är mer bundna till sitt kontor och därför är den fysiska arbetsmiljön mer 

påtaglig (Fischer & Atkin-Etienne, 1997). Att vara knuten till samma position under en 

längre period inverkar på engagemanget till organisationen negativt och medarbetaren 

blir mindre involverade i sitt arbete (Stevens, Beyer & Trice, 1978, refererat i Moynihan 

& Pandey, 2007). Den bransch där det inte var någon skillnad i värderingen av 

arbetsmiljön beroende av utbildningsnivå var Finans och Försäkring, denna bransch är 

den enda av stickproven som hade en större andel akademiker än ickeakademiker. 

Själva arbetsuppgifterna är troligen mindre praktiska och arbetet utförs till större del 

mer stillasittande. Tolkning av detta är att en mer praktisk fysisk och praktisk 

arbetsmiljö påverkar arbetstrivseln och arbetet i sig än på en arbetsplats med mer 

mentalt och stillasittande arbete.  

 

Skillnaderna mellan branscherna och beroende på utbildningsnivå kan bero på 

utformningen av arbetsplatserna. Är arbetsplatsen utformad utifrån medarbetarnas 

behov underlättar det kommunikation och samarbete mellan medarbetarna (Mccoy, 

2000), vilket är lättare att uppnå i ett kontorslandskap till skillnad mot en industrilokal 

som till exempel Tillverkning upplever. Uppmärksammas det från medarbetaren att 

arbetsmiljön är otillfredsställande, till exempel att lokalen är bullrig, smutsig eller dålig 

belysning, ökar betydelsen och uppfattas då som en viktig variabel. Det vill säga att den 

fysiska omgivningen snarare är ett mått på otillfredsställelse än ett mått för att mäta 

motivation (Fischer & Atkin-Etienne, 1997). Däremot om arbetsmiljön är 

tillfredsställande ökar det engagemanget till organisationen (Moynihan & Pandey, 

2007).   

 

Metoddiskussion 

Materialet som är insamlat av IC-Potential är betydligt större än det som används i 

själva undersökningen. Detta ser jag inte som en nackdel då fokus var att få ett 

hanterligt material med så lika grupper som möjligt i antalet.  På grund av det valdes 

200 personer från varje bransch, vilket slumpades från samtliga branscher och är därför 

representativt för urvalet. Variationen i grupperna av kön, ålder och utbildningsnivå 

speglar den faktiska variationen i populationen.  
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Materialet är insamlat i syfte att se vad företagen kan göra för att nå upp till 

medarbetarnas förväntningar, det vill säga förbättra företaget. Detta kan ha gjort att 

svaren som deltagarna skattar kan ha värderats högre på hur viktiga de olika delfrågorna 

är utifrån att de söker en förbättring inom ett specifikt område. Det kan även ses som en 

fördel för svaren är troligt genuina och återspeglar det som är viktigt för deras 

motivation på arbetsplatsen, då de har en specifik arbetsplats att förhålla sig till. Det 

leder in på en brist i materialet om att företagen själva har haft möjlighet att bestämma 

vilka frågor de ville ställa till sina medarbetare. Att företagen kan göra ett urval medför 

att samtliga frågor som har ställts till medarbetarna inte kan användas i denna studie. 

För att säkerställa att frågorna som har nyttjats är identiska har en granskning av 

frågorna i de olika formulären genomförts och endast de frågor som är identiskt ställda 

till samtliga medarbetare har används. Det resulterade i en stor mängd frågor som 

deltagarna har svarat på som inte har kunnat användas. Att ställa många frågor kan 

påverka motivationen och noggrannheten i svaren på frågorna. Däremot är skalornas 

tillförlitlighet god vilket visades med Cronbach´s alfa mellan 0,79 och 0,87.  

 

Resultatet visar på att det finns skillnader mellan grupperna, dock är skillnaderna mellan 

grupperna små och andel förklarad varians låg i studien. Samtliga medelvärden för 

grupperna återfanns högt på skalan vilket tyder på ett snedfördelat material vilket ökar 

risken för att övertolka signifikant resultat. Stora urval minskar risken för missvisande 

resultat dock är grupperna till antalet inom utbildningsnivå och ålder olika stora vilket 

gör att risken ökar för missvisande resultat. Detta gör att resultatet bör tolkas och 

användas med viss försiktighet. Det gäller även interaktionseffekten mellan 

utbildningsnivå och bransch, vilket kan bero på skiftande förhållanden på 

arbetsplatserna medarbetarna har inom de olika branscherna. Det kan vara så att 

medarbetarna inom samma företag och bransch bedömer olika arbetsmiljöer. 

Akademiker inom ett företag kan ha sin arbetsplats på ett annat ställe än 

ickeakademiker. Det är något som inte har kontrolleras i denna studie utan lämnar det 

för vidare forskning inom området.  

 

Avslutande kommentarer 

Resultatet visar att det finns skillnader i värderingar bland de olika demografiska 

variabler vilket går i linje med tidigare forskningsresultat bland annat av Kenfer och 

Ackerman (2000) och Eskildson, Kristensen och Westlund (2003). Att det finns 

skillnader anser jag styrker vikten av att efterfråga medarbetarnas värderingar och vad 

de eftersträvar för ökad motivation. Det är därför nödvändigt att ta hänsyn till 

individuella skillnaderna och det psykologiska kontraktet som uppstår mellan 

arbetsgivare och arbetstagare (Robinson, 2006). Det handlar om att klargöra det 

osynliga kontraktet för att korrigera orealistiska förväntningar och även möjligheten för 

arbetsgivaren att nå upp till förväntningarna och undvika brott mot kontraktet. 

Arbetsgivaren har begränsade resurser i att arbeta med motivation och att stimulera sina 

medarbetare, och därför viktigt för företagen att göra rätt val i vilka personer som ska 

anställas och befordra inom organisationen (Moynihan & Pandey, 2007). Det är även 

intressant, rent praktiskt, för företagen att förstå vad de ska prioritera för att behålla 

kompetent arbetskraft så länge som önskas. Det kan vara så att medarbetare inom olika 

branscher har olika värderingar av vad som är viktigt att prioritera för att de ska känna 

sig motiverade.   
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Beaktansvärt är även Katzell & Thompsons (1990) tankar om att det är nödvändigt att 

se till och säkerställa att medarbetarnas drivkrafter och värderingar överensstämmer 

med det arbete som ska utföras, för att öka motivationen hos medarbetarna och nå 

önskat resultat. Det är även som Vroom (1964) menar att ett positivt laddat förväntat 

resultat och strävan efter tillfredställelse ökar motivationen till att utföra uppgiften. 

Resultatet i denna studie och tidigare forskning tyder på att det är viktigt att ta reda på 

medarbetarnas värderingar för att kunna tillfredställa det som de förväntar sig.  Det är 

liknande till det som Locke och Latham (1990) menar med att arbetsstillfredställelse 

och motivation ökar när medarbetare får vad de värderar och strävar efter, det kan vara 

allt möjligt som erbjuds till exempel karriärmöjligheter, så länge det lever upp till 

förväntningarna.   

 

Motivation är ett komplext fenomen som påverkas av både inre och yttre drivkrafter 

(Locke & Latham, 2004). Denna studie har utgått från Katzell och Thompsons (1990) 

olika förändringsfaktorer som hör till yttre påverkan av beteendet. Samtidigt har studien 

undersökt medarbetarnas värdering av faktorerna. Hur medarbetarna agerar på en 

arbetsplats har arbetsgivaren begränsad påverkan över. Störst påverkan har 

organisationen på arbetsstillfredställelsen, något mindre över engagemanget från 

individens sida till organisationen och minst påverkan på medarbetarnas involvering i 

företagets framgångar och motgångar (Moynihan & Pandey, 2007). Hur företagen bör 

agera för att påverka medarbetarnas beteende är komplext då den individuella 

skillnaden kvarstår. Trots bekräftade resultat att det finns skillnader beroende av 

demografiska variationer kvarstår de individuella skillnaderna. Vissa individer har en 

starkare inre drivkraft inför arbete och andra individer en svagare inre drivkraft. De 

individerna med en lägre inre drivkraft är mer mottagliga för yttre motivationsfaktorer 

och därför lättare att påverka i sitt beteende. De med en högre inre motivation är mer 

beroende av arbetsuppgifter som överensstämmer med deras egna värderingar för att 

känna engagemang med arbetet (Hart, Karau, Stasson & Kerr, 2004).   

 

För vidare forskning inom ämnet ser jag det intressant att undersöka ytterligare faktorer 

som kan påverka motivationen i arbetslivet, men även om det går att finna något 

ytterligare mönster i värderingarna av motivationsfaktorerna. Att se om det finns ett 

mönster i värderingarna mellan de olika motivationsfaktorerna. Det är även intressant 

att se över ett längre perspektiv, hur Sveriges arbetsplatser tar hand om sina 

medarbetare och uppfyller deras förväntningar men även vilka åtgärder som vidtas i 

organisationerna (Locke & Latham, 2004). Trots år av forskning inom motivation är det 

svårt att avgöra vad det är som är viktigt att göra inom område för att motivera 

medarbetare i arbetslivet beroende på demografiska skillnader. Det kan vara så att 

frågan inte ens ska ställas, vad kan vi göra för att motivera andra? Utan att istället 

förutsätta att alla har motivationen att göra sitt bästa. Att arbetsgivarens roll endast är att 

tillhandahålla verktygen för medarbetarna att följa sin motivation inom företagets 

ramar.  
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