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Sammanfattning 

Det är ett faktum att en stor generation så smått har börjat lämna arbetsmarknaden för 
att gå i pension, nämligen 40-talisterna. In tågar nya generationer, och bland dem, 80-
talisterna, en ny stor generation som ska anamma arbetsmarknadens villkor och utma-
ningar. Samtidigt så ställer arbetsplatser och organisationer i dagens samhälle allt högre 
krav på arbetstagarna, och det är av stor vikt att rekrytera, bibehålla, utveckla och moti-
vera arbetstagarna för en lyckosam verksamhet. Just att motivera medarbetare har en 
tradition i ekonomiska medel som högre avkastning på kapital eller provision, men även 
inom området arbetsersättning sker det utveckling. 

 

Vad motiverar 80-talister till att arbeta? Den frågan är därför intressant att undersöka 
och ligger till grund för denna studie. Målet är att belysa och skapa en djupare förståelse 
kring generationens arbetsmotivation. För att undersöka 80-talisternas motiv till att ar-
beta och vad som motiverade dem inom deras arbete, genomfördes semistrukturerade 
intervjuer med heltidsarbetande, tillsvidareanställda 80-talister för att söka efter mönster 
i deras åsikter, värderingar och behov.  

Olika frågor inom kategorierna belöning, miljö och ledning var aktuella. Det framkom 
bland annat av intervjuer av 80-talister att kapitalersättning fortfarande sågs som ett 
måste, men att det var inte det viktigaste och påverkade heller inte val av arbetsplats, det 
var andra saker som variation, frihet, medbestämmande och arbetskollegor som ansågs 
viktigare. Andra tydliga mönster var att ledarskap, feedback, möjlighet till utveckling 
samt meningsfullt innehåll i tjänsten var viktiga faktorer som påverkade arbetsmotiva-
tionen. 

 

I denna studie utkristalliserades det mönster och tendenser i både likheter och olikheter i 
respondenternas åsikter, värderingar och behov gällande arbetssammanhang.  
 

De tillsynes traditionella motivationsteorierna var i högsta grad användbara för analys 
av 80-talisternas arbetsmotivation i denna studie. 
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Inledning 

Majoriteten i Sverige har idag ett arbete eller en sysselsättning, och många i Sverige stiger 

mer eller mindre upp varje dag och tar sig till sin arbetsplats, år ut och år in. Hur kan detta 

förklaras? (Zanderin, 2005). 

För de flesta människor handlar det om att överleva, tjäna så pass mycket pengar för att betala 

mat och husrum, vilket egentligen inte är ett starkt argument eftersom att Sverige idag inte 

tillåter någon att svälta eller frysa ihjäl. Däremot kan pengar vara bra att ha till annat. Men är 

det därför vi arbetar, för att kunna betala en semesterresa eller en ny bil? Andra motiv till ar-

bete kan handla om att samhället i mångt och mycket förväntar sig det, normen säger att män-

niskan ska arbeta eller handlar det snarare om att bli accepterad av andra? (Zanderin, 2005). 

 

Det har i media den senaste tiden varit en hel del rubriker kring en ny generation som enligt 

debattprogram och tidningsrappotage besitter värderingar och inställningar som både innebär 

möjligheter och utmaningar på arbetsmarknaden, det talas om 80-talisterna. Därför kommer 

den här studien söka förklaring till vad som motiverar generationen 80-taliser till att arbeta. 

Tidigare forskning kring arbetsmotivation finns representerat inom samhällsvetenskapliga 

ämnen, men inte direkt till vad som motiverar heltidsarbetade individer inom denna genera-

tion till att arbeta. Däremot finns det studier som visar på åsikter, motiv och drivkrafter för 

studerande 80-talister, men även dessa är få. 

Historik 
Organisationsteoretikerna Eriksson-Zetterquist et al. (2006) samt sociologen Wolvén (2000) 

menar att intresset för motivationsforskningen i arbetslivet tog fart med de klassiska 

Hawthorne-studierna1 på 1930-talet. Giddens (2003) framställer att industrins uppgift vid den 

tiden i hög utsträckning var att producera varor för en massmarknad till ett så lågt pris som 

möjligt. För att kunna genomföra denna utmaning var arbetet organiserat för storskalig pro-

duktion enligt Tayloristiska principer, som gick ut på att arbetarna skulle utföra enkla arbets-

                                                      
1 Ett antal studier som genomfördes av forskarna Dickson, Roethlisberger (1969) och Mayo (1933) går 

under samlingsnamnet Hawthorne-studierna. Studierna genomfördes i USA på 1930-talet och visar bland 

annat på att variation gällande ljusstyrkan i arbetssammanhang ökar produktionen. 
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uppgifter som snabbt kunde läras in och utföras. Arbetarnas motivation och engagemang ty-

nade bort (Giddens, 2003). 

Inom den svenska arbetsmarknaden handlar det idag inte om produktionsutmaningar av stora 

serier, utan snarare om kunskapsinnehåll, kompetens och erfarenhet. Kompetensen som tidi-

gare var förknippad med produktion är nu förflyttad till andra kunskapsintensiva processer 

och lösningar, så som utveckling och design (Giddens 2003). Företag har därför på ett annat 

sätt blivit beroende av sin personal. För att företag ska lyckas med sin verksamhet måste det 

finnas en strategi för att rekrytera, bibehålla, utveckla och motivera arbetstagarna enligt Eriks-

son-Zetterquist et al. 2006 samt Wolvén 2000. 

Bakgrund/problem 
Det svenska samhället är ett av det de mest ”dynamiska” i världen menar sociologerna Wol-

vén & Fjæstad (2005). Åren efter IT-kraschen, det vill säga nu, befinner sig Sverige i en om-

vandling när det gäller arbetsmarknaden. Integrering av omvärlden via EU, invandring, den 

tekniska utvecklingen är bara några aspekter på dagens arbetsmarknadsförändring, enligt 

Wolvén & Fjæstad (2005). Ett generationsskifte är också uppmärksammat i dagens medier 

och inom samhällsvetenskapen. När generationen 40-talister har börjat lämna arbetsmarkna-

den för att gå i pension tågar en ny generation ”unga vuxna” in, nämligen 80-talisaterna 

(Fürth et al. 2002). Artiklar och rappotage med liknande rubriker möter vi media: 

 

• 80-talisterna förändrar hela arbetsmarknaden. Källa: E24, 2008-06-26 

• 80-talisterkräsna och krävande. Källa: SvD, 2008-01-28 

• Camilla har redan haft åtta arbetsgivare. Carl det dubbla. 80-talisterna gör snart ett 

stopp på din arbetsplats – på sin väg till nästa. Källa: Metro, 2008-10-14 

 

Något som både sociologen, historikern och statiskern i ”80-talisterna kommer” (Fürth et al. 

2002) är överrens om är att det finns flera särdrag hos den nya generationen som bidrar till 

nya åsikter, värderingar, motiv och beteenden än tidigare, och det finns flera möjligheter att 

undersöka 80-talisternas värderingar. Man kan följa värderingar över tid (långtidsstudier) eller 

se på olika gruppers värderingar vid ett visst tillfälle (tvärsnittsstuider). Det finns också möj-
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lighet att försöka fånga tidsandan genom att följa mönster och trender i mode, kultur, musik, 

tidskrifter, det vill säga genom att läsa förändringen på ytan.  

 

I företag och myndigheters föränderliga värld är det, enligt Wolvén (2000), viktigt att ta till-

vara på de mänskliga resurserna på bästa sätt för att skapa en gynnsam verksamhet. Organisa-

tionsteoretikerna Alvesson & Svenningsson (2007) menar att trots att medarbetarnas motiva-

tion sannolikt är lika betydelsefull för organisationens resultat har den ofta en skymd plats i 

den praktiska verkligheten. När organisationens strategi läggs upp diskuteras ofta rationaliser-

ing, kalkylering eller organisationsstruktur snarare än om vilka aktiviteter som behöver 

genomföras för att stimulera medarbetarnas motivation. En orsak till det kan vara att ämnet är 

svårt och att det saknas kunskap om vad motivation är, hur den skapas, och vad den påverkas 

av (Alvesson & Svenningsson, 2007) 

 

Alvesson & Svenningsson (2007) samt organisationsteoretikerna Abrahamsson & Andersen 

(2005) menar att det kan finns flera skäl till varför det finns kunskapsbrister om motivations-

frågor. Det ena är att företagen inte alltid tillgodogjort sig den kunskap om arbetsmotivation 

som finns i forskningslitteraturen. Traditionellt sätt har motivationsfrågor varit starkt kopplat 

till materiella belöningar, något som bidragit till att motivationsfrågan utelämnar det bredare 

perspektiv som finns inom området.  

 

Eriksson-Zetterquist et al. (2006) samt Wolvén (2000) menar att den tidigare forskningen 

också har brister om arbetsmotivation. Den utgår från modeller över arbetslivet som till viss 

del inte längre stämmer. Idag ser situationen annorlunda ut. Alvesson & Svenningsson (2007) 

menar att medarbetarens roll har blivit viktigare för företaget, bland annat tack vara att tjäns-

te- och kunskapsinnehållet ökat. Exempel på det är organisationer som plattats till, och där 

besluten decentraliserats. Däremot används det historiska teorier kring arbetsmotivation, men 

några få utmanare under 80-talet som snarare modifierar de tidigare teorierna och de är egent-

ligen inga revolutionerande teorier (Wolvén, 2000). 

Varför undersöka 80-talisternas motiv till arbete? 
Följande skäl kan med fördel ses som argumentationer eller motiv till denna studie: 
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• Ett skäl är att det saknas kunskap som specifikt rör arbetsmotivation för 80-talister. 

• Ett skäl att undersöka 80-talisters arbetsmotivation är att det är en stor generation som, 

enligt flera kunniga inom området, anser att genom sina ”nya” värderingar och ”nya” 

beteenden på arbetsmarknaden är de annorlunda jämförelsevis med tidigare generatio-

ner. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa och skapa en djupare förståelse kring heltidsarbetande, 

80-talister. Hur och vad som motiverar dem till att arbeta samt vad det finns för behov i ar-

betslivet. Ambitionen är sedan att koppla denna förståelse till olika typer av kategorier som 

belöningssystem, miljö och ledarskapstil för att skapa en bild om vad som motiverar denna 

generation till att arbeta. 

 

Belöningssystem handlar om vad som anses som motiverande i arbetssammanhang och vad 

som i arbetsuppgifterna eller annat anses som en belöning. Det kan vara materiell belöning 

eller annat som ses som en form av ”ersättning” för arbetsinsatsen. 

Miljö ses både som den fysiska arbetsmiljön så som lokaler eller ergonomi, men framförallt 

den mentala arbetsmiljön, så som innehållet i tjänsten och i arbetsuppgifterna, och hur det är 

kopplat till motivation inom arbetet. 

Ledarskap handlar om hur man ser på arbetsplatsen, eller chefens påverkan på arbetsmotiva-

tionen samt hur synen är på arbetsplatsen eller chefens betydelse gällande arbetsmotivation. 

Vilken roll spelar den operativa ledningen och hur är den kopplad till motivation på arbetet. 

Frågeställning 
Vilka motivations- och behovsmönster kan man finna gällande heltidsarbetande unga vuxna? 

Underfrågor som berörs i intervjuguiden berör sociala relationer i arbetet, formen av löneer-

sättning, utvecklingsmöjligheter, generell arbetsmiljö, ledarskaps- och kommunikationsmeto-

der samt generella mål med yrkeslivet. 

 

Målsättningen med denna studie är inte att presentera ett facit på vilka motivationsmetoder 

som ska användas för denna generation, utan snarare belysa ett mönster/tendenser gällande 
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deras åsikter och uppfattningar, som i sin tur kan visa på hur 80-talister i organisationer moti-

veras och stimuleras i olika arbetssammanhang. 

Avgränsning 
Studien handlar om vad som motiverar till arbete. Därför ligger avgränsningen i arbetsmotiva-

tion, i organisationer, det vill säga det som kan utläsas i beteende, initiativkraft, att arbeta i en 

bestämd riktning, intensitet, uthållighet och arbetsprestation (Abrahamsson & Andersen, 2005 

samt Alvesson & Svenningsson, 2007). Fokus i studien är utifrån 80-talisternas uppfattning i 

organisationen, och hur, vad och på vilket sätt de motiveras på arbetet. Teorin är också av-

gränsad då den utgår från arbetsmotivation samt utifrån att vara ett förklaringsstöd för det 

empiriska materialet från 80-talisterna i diskussionsavsnittet. 

I en organisation med mänskliga resurser finns det många olika typer av faktorer som kan 

påverka motivationen. I den här studien är det medarbetarens åsikter, värderingar och behov 

inom arbetsmotivation i organisationen som är av intresse. 

Disposition 
Studien är upplagd efter kapitelavsnitt, vilket jag hoppas kommer att inspirera läsaren till att 

vilja läsa nästa kapitel. Förhoppningen är att det ska finnas en röd tråd mellan de olika avsnit-

ten och att den ena delen följs av den andra på ett naturligt och givande sätt. Studien ska präg-

las av struktur, tydlighet och detaljer. 

Begreppsdefinition 
I denna studie förkommer det ett antal begrepp som behöver definieras och innebörden bör 

förklaras för att underlätta läsningen av studien. 

• Unga vuxna samt 80-talister avser individer som är födda mellan 1980-1989 i Sverige, 

både män och kvinnor, tillhörande samtliga samhällsklasser och etniciteter. 

• Med 40-talister avses individer som är födda mellan 1940-1949 i Sverige, både män 

och kvinnor, tillhörande samtliga samhällsklasser och etniciteter. 

• Med ”motivation att arbeta” eller ”motiv till arbete” avser att vara motiverad till att gå 

till arbetet, känna att förutsättningarna, belöningen samt miljön stimulerar i arbetsupp-

giften för att göra den insats som tjänsten i sig kräver.  
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Teori 

Vad är arbetsmotivation? 
Arbetsmotivation brukar i regel användas för att förklara varför individer känner arbetsglädje, 

känner sig tillfreds med arbetet och har en hög närvaro på arbetet (Alvesson & Svenningsson, 

2007). Att finna en entydig definition av begreppet är dock mer eller mindre omöjligt. Det 

finns forskare som uttrycker att motivation är olika inre tillstånd som behov, drivkraft, lust 

och psykisk energi (Rubenowitz, 2004) medan andra är inne på att motivation handlar om 

varför människors beteende uppstår, upprätthålls och avslutas (Abrahamsson & Andersen, 

2005). En vedertagen förklaring verkar ändå gå ut på att arbetsmotivation är faktorer som 

främjar motivationen. Motivation kan utläsas i beteende, initiativkraft, att arbeta i en bestämd 

riktning, intensitet, uthållighet och arbetsprestation (Abrahamsson & Andersen, 2005 samt 

Alvesson & Svenningsson, 2007). 

Teorier om arbetsmotivation 
Teorier om motivation har en lång tradition bakom sig inom samhällsvetenskapen och socio-

login, då ett centralt mål har varit att finna en rad grundläggande behov som förklarar det 

mesta av mänskligt beteende. Teorierna om motivation varierar både vad gäller detaljer och 

generella drag. Vissa teorier är breda och välutvecklade medan andra utgör sig att vara delför-

klaringar (Abrahamsson & Andersen 2005, Alvesson & Svenningsson 2007 samt Wolvén 

2000). Motivationsteorier handlar om orsaker till olika beteenden (Bakka et al. 2006). 

Jag har valt, liksom andra, att kategorisera teorierna i fyra grupper: Behovsteorier, kognitiva 

motivationsteorier, sociala motivationsteorier samt organisatoriska motivationsteorier. Anled-

ningen till att kategorisera teorierna på detta sätt är för att det är så de ofta framställs (Wolvén, 

2000). 

Behovsteorierna utgår från individens beteende som kan förklaras utifrån vilka behov som är 

aktuella i en given situation. Den förmodligen mest använda behovsteorin är Maslows be-

hovshierarki, som behandlar fysiologiska behov och psykologiska behov (Abrahamsson & 

Andersen, 2005 samt Wolvén, 2000). Kognitiva motivationsteorier berör interaktionen mellan 

individens tankar och omgivningen. Det betyder att både yttre och inre situationer kan påver-

ka arbetsmotivationen och förmågan att känna sig stimulerad att prestera, vilket anses spela en 

betydande roll för arbetsmotivationen (Jacobsen & Thorsvik, 1998). Sociala motivationsteori-
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er speglar huruvida individen upplever motivation i samspel med andra individer. Organisato-

riska motivationsteorier handlar om arbetssituationen och egenskaper i arbetet och på vilket 

sätt dessa påverkar arbetsmotivationen (Abrahamsson & Andersen 2005). 

Behovsteorier 

De teorier som ingår i gruppen behovsteorier har som mål att beskriva individens agerande 

genom att tydliggöra och definiera mänskliga fysiska och psykiska behov (Jacobsen och 

Thorsvik, 1998 samt Wolvén, 2000). Behovsteorierna är av den karaktären att man tror att det 

är de grundläggande behoven som är utlösande faktorer och motiverar ett visst beteende (Ab-

rahamsson& Andersen, 2005 samt Wolvén, 2000). De teorier som är de mest kända inom 

denna grupp är Maslows behovshierarki, ERG teorin samt McClellands behovsteori. För att 

kunna sätta sig in i vad som motiverar till arbete ansåg jag att det är av stor vikt att det finns 

en förståelse för mänskliga behov (Rubenowitz, 2004 samt Wolvén, 2000). 

Maslows behovshierarki 

Maslow menar att vi kan dela in de mänskliga behoven i fem huvudkategorier (Maslow, 

1954), dessa kan i sin tur delas in i två huvudtyper, bristmotiv och växtmotiv. Maslow mena-

de att dessa behov är hierarkiskt ordnade, vilket kallas behovshierarki. Denna hierki innebär 

att det finns en rangordning mellan motiven, från det lägsta till de högsta typerna. En grund-

förutsättning i denna teori är att de lägsta behoven, de så kallade bristmotiven, måste tillfreds-

ställas innan högre växtmotiv kan aktiveras. Det fyller därför inget syfte att tala om ett ”moti-

verande arbete” med en individ som inte får bristmotiven tillfredsställda. Maslow menar att 

det i teorin ingår fem huvudtyper av behov: 

1. Fysiologiska behov som är de lägsta behoven i hierarkin. Dessa är helt grundläggande 

för att individen ska överleva. Behoven innehåller näring, luft, vatten och tak över hu-

vudet.  

2. Trygghetsbehov är nästa behovsnivå, och aktiveras när den första nivån är tillfreds-

ställd. Behoven innehåller trygga omgivningar som skyddar individen mot skada av 

fysisk och psykisk karaktär. 

3. Sociala behov är nästa behovsnivå och den högsta nivån av de så kallade bristmotiven. 

Behoven handlar om anknytning i form av vänner, bekanta och kollegor. Det kan ock-

så vara en partner som man kan dela livet med, med andra ord sociala omgivningar 

som innehåller stöd och acceptans. 
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4. Uppskattning är den fjärde behovsnivån och även första inom växtmotiven. Dessa be-

hov kännetecknas att de inte på samma sätt är inne på att reducera en brist av exem-

pelvis fysiologiska behov, utan de handlar i stället om individens möjlighet till person-

lig utveckling. Maslow menar att detta är första steget i den personliga utvecklings-

processen och att det handlar om att utveckla bra självkännedom och att förtjäna andra 

människors uppskattning. En strävan efter att prestera, övervinna prestige samt att vara 

framgångsrik är behov på denna nivå. 

5. Självförverkligande är den högsta nivån inom Maslows behovshierarki. Behoven 

handlar här om att kunna frigöra och nyttja den personliga potentialen som varje indi-

vid besitter, för att utveckla möjligheter, egenskaper och kompetens. 

(Abrahamsson & Andersen 2005, Eriksson-Zetterquist et al. 2006, Maslow, 1954, Rubeno-

witz, 2004 samt Wolvén 2000). 

Den empiriska forskningen kring Maslows teorier ger både bekräftelser men också en del 

tveksamheter. Kritiken grundar sig framförallt i att de lägre behoven måste tillgodoses innan 

högre behov kan relateras till. Däremot är en positiv slutsats att den grova uppdelningen mel-

lan bristmotiv och tillväxtmotiv tycks få bekräftelse (Abrahamsson & Andersen 2005, Eriks-

son-Zetterquist et al. 2006 samt Wolvén, 2000). Resultatet av en klassisk studie av Porter 

(1961) menar att människor som arbetar inom en lägre nivå inom organisationen i mångt och 

mycket bara lyckas tillfredsställa sina bristbehov genom arbetet. De som å andra sidan arbetar 

inom en högre nivå inom organisationen har betydligt större möjlighet att också tillfredsställa 

sina växtmotiv. En annan undersökning visar att kvinnor som tillbringar mycket tid i hemmet 

tenderar att ha större bristmotiv än gifta kvinnor som spenderar mycket tid och arbetar utanför 

hemmet. Dessa typer av studier ger stöd åt Maslows teori (Betz, 1982). 

ERG-teorin 

För att besvara och reda ut viss kritik som riktats mot Maslows ursprungliga teoriformulering-

ar, och för att också ta vara på betydande nya insikter, har organisationsteoretikern Clayton 

Alderfer (1969 samt 1972) ändrat om och modifierat teorin om behovshierarkin. Enligt Alder-

fer visar den tidigare forskningen att de fem grundläggande behoven kan minskas till tre. Des-

sa tre går under benämningarna existensbehov, relationsbehov och utvecklingsbehov. Mas-

lows fysiska och trygghetsbehov går under benämningen existenbehov, de sociala behoven 

går under relationsbehov samt respekt och självförverkligande utgör utvecklingsbehoven. 

Alderfer har också en annan syn på teorin än Maslows antagande om att det bara gå att röra 
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sig uppåt i behovshierarkin samt att det alltid ska finnas ett dominant behov som har indivi-

dens uppmärksamhet. Alderfer menar att behov kan vara aktiva samtidigt och vid samma tid. 

Det går också att förflytta sig både nedåt och uppåt i hierarkin (Abrahamsson & Andersen 

2005 samt Alderfer, 1969 och 1972). 

McClellands behovsteori 

Beteendepsykologen David McClelland (1990) utvecklade tidigt en motivationsteori som är 

kopplad till social tillhörighet, intellektuell utveckling och individuell jagupplevelse. Teorin 

har väckt särskilt stort intresse inom organisationsområdet. En central del i hans teori handlar 

om arbete, då frågan är vad som kännetecknar skickliga och framgångsrika affärsmän. 

McClelland menar att centrala mänskliga behov i arbetslivet kan delas in i tre huvudkategori-

er: prestationsbehov, kontaktbehov och maktbehov. Det till synes tydligaste kännetecknet för 

en individ med ett utvecklat prestationsbehov är att individen drivs och utvecklas av situatio-

ner där individen har ett och känner ett personligt ansvar för att lösa en uppkommen situation 

eller problem. En individ med tillsynes starkt kontaktbehov är mån om ett nära socialt um-

gänge med andra individer. Maktbehovet uppdagas genom en strävan efter att förverkliga 

egna idéer och åsikter. Det är viktigt att poängtera att makt i detta sammanhang inte är det-

samma som att vara överhuvud och kontrollera och styra andra individer. I teorin kan makt-

behovet tolkas som en strävan om delaktighet för att kunna skapa inflytande i en viss situa-

tion. Därför kan det ses som positiv i sammanhanget (Abrahamsson & Andersen, 2005 samt 

McClelland, 1990). 

Kognitiva motivationsteorier 

I de teorier som hittills tagits upp ses krafterna kring motivation som relativt djupa behov som 

finns hos människan mer eller mindre omedvetet, samt därmed driver individer utan att de är 

medvetna om vad det är som skapar ett visst handlande eller agerande i dagliga arbetsuppgif-

ter. Dessa krafter är för människan verkliga. Enligt kognitiva motivationsteori är människan 

en medveten, rationell, resonerande och kalkylerande beslutsfattare. I kognitiv teori poängte-

ras att handling nästan alltid är ett resultat av just dessa medvetna val. Detta skulle utifrån 

teorin vara det mest centrala i det mänskliga sättet att vara (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

Förväntansteori 

När det handlar om motivation i arbetslivet inom de kognitiva teorier, går de under beteck-

ningen förväntningsteori (Jacobsen & Thorsvik, 1998) och handlar om att det är viktigt att 

människor är motiverade att genomföra arbete när det förväntar sig kunna tillfredsställa det 
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som de förväntas få ut av sitt arbete. Förväntningen i sammanhanget innehåller en medveten 

bild om arbetets konsekvenser för belöningsönskemålen, samt hur mycket belöningen faktiskt 

betyder för individen. Det är också av vikt att poängtera att belöning i detta sammanhang har 

en mycket vid bemärkelse. De kan handla om allt ifrån yttre belöning i form av kapitallön och 

materiella värden till inre tillfredsställelse genom arbetets utförande eller förutsättningar. Den 

inre tillfredsställelsen kan kopplas till behov av uppskattning och självförverkligande. Det 

unika med kognitiva motivationsteorier är att uppfattningen är att individen medvetet styr, 

med egna medvetna föreställningar och rationella kalkyler, vad som vill uppnås (Jacobsen & 

Thorsvik, 1998). 

 

Vilka är då dessa föreställningar och överväganden som ligger till grund för individens presta-

tion och insatser i arbetssammanhang? Inom kognitiv motivationsteori utkristalliseras det tre 

föreställningstyper, subjektiva förväntningar som handlar om att insatsen ska ge resultat, in-

strumentella överväganden som syftar till om arbetsinsatsen resulterar till belöning, samt vär-

deringarna av valalternativen som syftar till belöningens, för individens subjektiva värde (Ab-

rahamsson & Andersen, 2005 samt Eriksson-Zetterquist et al. 2006). 

  

I kognitiv motivationsteori finns också en tanke om att det råder ett multiplikativt, och inte ett 

additivt förhållande mellan de tre grundelementen. Med det menas att motivationen kommer 

att vara som högst när det är höga värden på samtliga tre, medan det inte är till någon nytta 

med höga värden på två av dem, om det tredje värdet exempelvis är noll, i och med det totala 

värdet för motivation ska multipliceras, kommer den totala summan av motivation därför att 

bli noll (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

 

Inom den totala motivationsekvationen finns det också andra infallsvinklar och tolkningar. 

Det är inte till så stor nytta om individer aldrig är motiverade, ifall det inte finns tillräckligt 

med kompetens, kunskap, erfarenhet och potential som till synes krävs för ett visst arbete. 

Enligt teorimodellen påverkas också individens arbetsinsats och prestation av dennes rollför-

väntningar. Dessa förväntningar handlar om vad individen själv tror att det förväntas av dem i 

arbetssammanhang. Råder det en större brist på överenskommelse mellan arbetsuppgifter och 

subjektiva rolluppfattningar angående innehåll i arbetet, kan det innebära en problematik i 

motivationen och konflikter på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
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Målsättningsteori 

”Gör så gott du kan, mer kan vi inte begära” är något som i prestationssammanhang är ett 

förekommande uttryck. Innebörden i uttrycket representerar hos människor i allmänhet en 

mycket utbredd syn till motivationsproblematiken. Det finns ofta en inställning att inte pressa 

individen för hårt, det kan resultera i negativa konsekvenser. Och om det misslyckas finns det 

ändå en trygghet i att man i alla fall gjort sitt bästa. Men är det verkligen så? (Jacobsen & 

Thorsvik, 1998). 

Den mesta forskningen visar på att denna typ av uppmaningen är allt för övergripande, med 

andra ord är de inte tillräckligt informativa för att kunna koppla den till en förväntad presta-

tionsnivå i arbetssammanhang (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

Forskarna Latham & Locke (2007) har utvecklat målsättningsteorin och den innebär att arbeta 

mot ett uppsatt mål, vilket anses som en central drivkraft hos människan. Målet i sig talar om 

vad som behövs göras och vilket insats som krävs för att nå fram. Kontentan i sammanhanget 

är att konkreta mål gynnar prestationen på ett bättre sätt än generella mål. Även svåra mål 

bidrar till en ökad motivation om målen accepteras, jämförelsevis med lätta mål. Teorin anser 

också att närvaro av feedback leder till större prestation än om den saknas. För att kunna lära 

sig nya saker krävs konkret feedback med en tydlig vägledning, även för att ändra från ett 

beteende till ett annat (Latham & Locke, 2007). 

Tolli & Schmidt (2008) menar att ett viktig och betydande område i diskussionen om målsätt-

ning är om delaktighet av individen i målsättningsprocessen leder till bättre prestation. Forsk-

ningen visar sig ha olika syn på detta. Generellt visar det sig att deltagande i målsättningspro-

cessen ökar möjligheten att mål som sätts upp accepteras. Att målet är godkänt, accepterat 

menar Tolli och Schmidt (2008) är en grundläggande förutsättning för att ett mål ska få en 

god motiverande effekt (Tolli & Schmidt (2008). 

Inom denna teori är det två delar som förnyar de övergripande principer som tidigare tagits 

upp. Det första är att försäkra sig om att medarbetarens upplever målförpliktelse. Med det 

menas att individen känner att det är dennes plikt att följa målen som satts upp och inte på 

egen hand förändra eller frångå målen. En annan faktor är kopplad till individens självförmå-

ga. Med det menas individens upplevda kontroll vad gäller handling, det vill säga vad indivi-

den anser sig kunna prestera i förhållande till en bestämd uppgift (Latham & Locke (2007). 

Tidigare forskning menar på att individens självuppfattning rörande sin förmåga att kunna 

prestera och genomföra vissa arbetsuppgifter kan vara mer eller mindre utslagsgivande, snara-
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re än individens rent objektiva, mätbara förmågor. En individ med en med hög självuppfatt-

ning har en syn på sig själv som kunnig och skicklig inom sitt område, medan en individ med 

det motsatta, låg självuppfattning snarare är tveksam och osäker på sig förmåga att prestera 

(Bandura, 1986). 

Senare forskning av Bandura (1997), visar på att individer med låg självuppfattning tenderar 

att successivt sänka mål, eller ”ge upp”, medan det motsatts, en individ med hög självuppfatt-

ning svarar positivt och offensivt på negativ feedback. Individer med låg självuppfattning 

svarar vanligtvis negativt och defensivt. I den process som råder för att motivera människor 

till en bra arbetsinsats anser Bandura (1997) att det är viktigt att vara medveten om att när det 

handlar om individer finns det stora individuella skillnader. Ett tillvägagångssätt kan gynna 

vissa individer medan motverka andras motivation (Bandura, 1997). 

Målsättningsteorins utgångspunkter har utkristalliserats till systematiska verktyg i dagens fö-

retag och organisationer. De ses som verktyg för att både gynna framförallt två delar. Den ena 

är den enskilda arbetstagarens motivation samt prestation, och det andra är för att uppnå en 

bättre generell syn på mål inom organisationer över lag. Inom organisationen är det av stor 

vikt att målen är samordnade, samt att det finns en förståelse och acceptans mellan de olika 

delarna inom organisationen om vilka mål som man arbetar mot. Det är inte helt sällan som 

det där finns skilda åsikter. För att undvika detta bör man hålla sig till systematisk målstyr-

ning. De flesta användbara modellerna består av tre delar, nämligen: målsättning, genomfö-

rande och utvärdering (Tolli & Schmidt, 2008). 

Sociala motivationsteorier 

I det avsnitt som vi nu gått igenom om kognitiva teorier låg intresset på förhållandet individen 

till arbetsuppgiften. Sociala motivationsteorier, som detta avsnitt kommer att beröra, handlar 

om hur individens upplevelse av hur förhållandet till medarbetarna kan ha effekt på motiva-

tionen. Sociala motivationsteorier handlar generellt om syn på olika former av rättvisa, som 

utgör det betydande delarna till variationer i motiverat beteende (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

Likvärde/rättvis/jämvikt teorin 

Beteendeteoretikern J. Stacy Adams (1965) har utvecklat en teori, kallad likvärdesteo-

ri/jämviktsteorin. Den belyser temat i likvärde som motivationsfaktor. Likvärd tolkas som i 

teorin som en förutsättning med förutbestämda och starkt motiverande delar. Dessa har i sin 

tur effekter på individernas vilja att prestera och motivation i arbetssammanhang (Abrahams-

son & Andersen, 2005 samt Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
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Teorin har sin grund i att bedömning av den egna samt andras arbetsinsatser inte alltid stäm-

mer överrens med vad som faktiskt sker. Det betyder att individer kommer att jämföra den 

egna arbetsinsatsen och utbytet med andras. I denna process uppstår insats och uttagskvot 

enligt teorin. Är insats och uttagskvoten likvärdiga med andra personer eller grupper som in-

dividen ser som likvärdiga, säger teorin att det existerar ett likavärdestillstånd. Det upplevs 

alltså som rättvist och korrekt. Om en individ däremot anser att insats och uttagskvoten inte är 

i jämvikt upplever denne en likavärdeskonflikt (Abrahamsson & Andersen, 2005 samt Jacob-

sen & Thorsvik, 1998). Grundläggande i teorin är att människor vill bli behandlande rättvist 

och lika, i och med att människor i mångt och mycket jämför oss med varandra (Jacobsen & 

Thorsvik, 1998). 

Organisatoriska motivationsteorier 

I det föregående avsnittet fokuserades hur individen upplevde förhållandet till sina medarbeta-

re och hur det påverkade motivationen. Organisatoriska motivationsteorier som det här av-

snittet kommer att beröra handlar om hur egenskaper i arbetet påverkar individens arbetsmo-

tivation. Här berörs framförallt innehållet i individens arbetsuppgifter, men även hur organisa-

tionen är uppbyggd och dess innehåll (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

Herzbergs tvåfaktorteori 

En teori som på slutet av 1950-talet skapade stort intresse var de utmanande föreställningarna 

om arbetsplatsens egenskaper och dess underliggande dimensioner, utvecklade av Frederick 

Herzberg (Herzberg, 1959/1993). Herzberg genomförde i sin studie intervjuer med flera hund-

ra medarbetare och bad dem beskriva en situation som hade lett till trivsel i arbetet. Som en 

motsats till trivsel bad han dem även beskriva en situation som hade lett till vantrivsel i arbe-

tet. Herzbergs analys av studien visade på att de faktorer som ansågs lett till trivsel var andra 

än de som ansågs vara orsak till vantrivsel. Herzberg fann dessutom i studien två dimensioner 

att skilja mellan, motivationsfaktorer som främjar arbetstrivseln samt hygienfaktorer som har 

sin effekt genom frånvaro av negativa arbetsförutsättningar. 

Herzberg kunde därför dra följande övergripande slutsatser från det mönster han funnit av 

samband gällande de två grundläggande dimensionerna trivsel och vantrivsel: 

 
1. Hygienfaktorerna kan skapa vantrivsel om de inte finns närvarande. De kan däremot 

inte skapa trivsel om de finns närvarande. 
2. Motivationsfaktorerna kan skapa trivsel om de finns närvarande. De kan däremot inte 

skapa vantrivsel om de är frånvarande. 
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Hygienkategorier 

Bland de till synes viktigaste hygienfaktorerna återfinns fysiska och sociala arbetsförhållan-

den, som löneförhållanden, status och arbetstrygghet. Om dessa faktorer är goda, finns ingen 

vantrivsel. En koppling kan ses mellan Herzbergs hygienfaktorer och Maslows nedre del i 

hans pyramid där behoven om det fysiska, trygghet och det sociala finns. 

Motivationsfaktorer 

Här finns relationer som kan tolkas som nära knutna till behov som finns högre upp i Mas-

lows behovspyramid, exempelvis prestationer, uppskattning, ansvar och utvecklingsmöjlighe-

ter. När motivationsfaktorerna är frånvarande resulterar det ofta till ett neutralt tillstånd. Är de 

däremot positiva har de aktiv och gynnande effekt på nöjdhet, tillfredsställelse och effektivi-

tet. 

I Herzbergs teori betonas vikten av arbetsberikning, som har som mål att rusta upp hygien och 

motivationskategorierna i en organisation. 

Nedan följer några exempel på arbetsberikning: 

1. Att avstå från direkt kontroll av arbetstagaren. 
2. Att ge arbetstagaren mer ansvar. 
3. Att organisera arbetsuppgifter i helheter snarare än delar. 
4. Att ge mer frihet i arbetet samt bättre informationstillgång. 
5. Att se till att det finns möjlighet till utveckling för arbetstagaren. 

 
(Herzberg, 1959/1993). 

Arbetskaraktärsmodellen av Hackman & Oldham 

En väl citerad teori och modell för arbetsutformning är arbetskaraktärsmodellen, utvecklad av 

organisationsteoretikerna Hackman och Oldham (1980). Teorin är en vidareutveckling på 

Herzbergs tvåfaktorteori. Skillnaden är att Hackmans och Oldham inkluderar personlighets-

faktorer och menar att teorin lämpar sig av dem som arbetar och känner ett behov och är in-

tresserad av att vidareutveckla sig. 

Som Herzberg menar också Hackman och Oldham att arbetsmotivation till stor del beror på 

hur arbetet är utformat. För att arbetet ska innehålla en möjlighet till hög motivationspotential 

bör arbetet därför innehålla en hög grad av följande områden: 
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1. Variation, det vill säga omväxlande arbetsuppgifter, så att individen får använda så 
många färdigheter som möjligt. 

2. Helhet, att arbetstagaren får arbeta med uppdrag eller uppgifter som har en början och 
ett slut. 

3. Betydelsefullhet, att arbetsuppgifterna upplevs som betydelsefulla. 
4. Frihet, att arbetstagaren känner att han eller hon kan påverka sina arbetsuppgifter. 
5. Feedback, att arbetstagaren får återkopplig och ser resultat av sitt eget arbete. 

   
Hackman & Oldham (1980) 

Wolvén (2000) menar att dessa arbetsdimensioner ger upphov till upplevelser och tillstånd, 

som i sin tur påverkar själva resultatet i form av inre arbetsmotivation, kvaliteten på arbetsin-

satserna, arbetstillfredsställelsen samt frånvaro och personalomsättning. Ett generellt antagan-

de är därför att ju starkare upplevelser, desto bättre resultat. Det finns även andra individuella 

faktorer som påverkar motivationen, nämligen det individuella utvecklingsbehovet, individens 

kunskaper och färdigheter, samt individens tillfredsställelse med sina arbetsförhållanden. Re-

lationen innebär att ju högre individuella egenskaper, desto mer kvalificerade resultat kan 

organisationens förvänta sig. Teorin, eller snarare modellen, har en konstruktion att motiva-

tionspotentialen är ett resultat av ett förhållande mellan uppgiftsvariationen, uppgiftsidentite-

ten samt uppgiftsbetydelsen delat på tre. Därefter multipliceras resultatet med totalpoängen 

för var och en av de sista områdena. Detta gör att autonomi och feedback anses som särskilt 

viktiga (Hackman & Oldham 1980, Jacobsen & Thorsvik, 1998 samt Wolvén 2000). 

 
 
Fried & Ferris (1987) har under sina studier med Hackman och Oldhams teorin menat på att 

för att undersöka graden av motivation är det mera lämpligt att addera summan av grundom-

råderna, snarare än att multiplicera med autonomi och feedback. 

McGregors X och Y teori 

Socialpsykologen McGregor (1960) hämtar inspiration från Maslows behovspyramid i sin 

teori, men han definierar tre typer av antaganden om motivation i föreställningar om centrali-

serad ledning, nämligen styrning, samordning och kontroll av arbetstagarna. För att skapa en 

identitet för dessa antaganden valde han att kalla den här uppsättningen föreställningar för 

”teori X”. Teorin omfattar följande antaganden: 

1. Det finns för gemene man en motvilja att arbeta och kan han eller hon undvika att ar-
beta så göra man det. 

2. På grund av denna motvilja att arbeta måste människan tvingas till arbete, hotas eller 
kontrolleras genom straff för att prestera mot organisationens mål.  
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3. Gemene man föredrag att bli styrd, och vill undvika eget ansvar, men söker trygghet i 
arbetssammanhang. 

 
För att skapa ett alternativ till teori X, utvecklade McGregor teori Y, som innebär följande: 
 

1. Det finns för gemene man en vilja att arbeta och arbete kan vara en trivselfaktor om 
det ses som frivilligt. Arbetet kan också upplevas som straff och därmed undvikas. 

2. För att uppnå de organisatoriska målen är extrem kontroll eller hot inte lösningen. Om 
arbetstagaren identifierar sig med målen kan de kontrollera och styra sig själva. 

3. Att identifiera sig med organisations mål är nära kopplade till målens förverkligande. 
Den viktigaste belöningen sker dock när egot och självförverkligandet tillfredsställts 
som en riktning för att nå målet.  

4. Gemene man lär sig att acceptera ansvar, en i gynnsamma förhållanden kan också an-
svar uppsökas.  

5. Kreativitet och uppfinnerikedom är utbrett i organisationen och kan verka mot organi-
sationiska problem.  

6. I dagens samhälle nyttjas bara en del av den intellektuella förmågan inom organisatio-
ner. 

(Eriksson-Zetterquist et al. 2006, Jacobsen & Thorsvik, 1998 samt 
McGregor, 1960) 

80-talisterna 
Det finns knapphändig forskning vad gäller 80-talister. Thomas Fürth et al. gav 2002 ut boken 

”80-talisterna kommer” som bygger på omfattande undersökningar av gymnasieungdomar i 

Sverige och med elever med utgångsår 2001. Det är ett omfattande datamaterial där olika in-

riktningar på utbildning samt elever med olika kön och etnicitet finns representerade. Syftet 

med boken är att visa på mönster gällande 80-talisternas åsikter och tankar, värderingar och 

framtidssyn. Fürth et al. (2002) menar att 80-talisterna är frihets-, självständighets- och obero-

endesökande, uppskattar frihet och också undviker repetitiva uppgifter. Något som dock ver-

kar vara viktigt för 80-talisterna är deras umgängeskrets samt att främja god hälsa, men också 

något så specifikt som att resa och upptäcka världen.  

Något som också verkar vara typiskt för personer ur denna generation är att de väntar med att 

ta steget in i ”vuxenvärlden”, med detta menas att de väntar med att satsa på en högre, längre 

utbildning, samt familjeliv som stadgat förhållande, barn och ett stabilt ”levene”. Det är snara-

re frihet som prioriteras och möjligheten att välja. Boken tar också upp en eventuell anledning 

till att det dröjer innan 80-talisterna träder in i ”vuxenlivet”. Generationen har under sin upp-

växt levt mycket nära sina vänner och denna grupp har utgjort en trygghet och säkerhet, vilket 

kan bidra till att ”vuxenvärlden” upplevs som främmande, otrygg och riskfylld, och det blir 
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därför lätt att den skjuts på framtiden. Att träda in i ”vuxenlivet” är däremot fortfarande vik-

tigt men har fått en plats längre fram i tiden för många 80-talister (Fürth et al. 2002). 

Materialet i boken är inte helt relevant för denna studie, eftersom den är intresserad av yrkes-

verksamma 80-talister som i dag arbetar heltid och är tillsvidareanställda. De har med andra 

ord erfarenhet av arbetslivet, något som gymnasieungdomarna i Fürths et al. (2002) inte hade. 

 

En annan studie ”Generation Y”, handlar om 80-talister och deras inställningar, skriven av 

ekonomen Anders Parment. Resultaten som presenteras och diskuteras i denna bok är inter-

vjuer, fokusgrupper och enkätstudier från bland annat universitetsstuderande ekonomistuden-

ter. Generation Y har enligt resultaten höga förväntningar på arbetslivet och arbetsgivare. De 

karaktäriseras också som ifrågasättande och menar på att trovärdighet inte är något man får, 

det är något som ges. Vidare beskrivs Generation Y som cynisk, samt ser chefer, arbetsgivare, 

läkare och präster som servicepersonal. Men det handlar inte om att de inte har respekt för 

dem, utan snarare om att de inte gör sig mödan att söka allmän information på annat sätt (ex-

empel via internet) än att fråga (Parment, 2008). 

Materialet i denna bok är heller inte helt relevant för denna studie, eftersom boken inte under-

söker 80-talister som idag är yrkesverksamma, utan studerar, vilket inte säger något om de har 

erfarenhet av arbetslivet, något som jag ser som en förutsättning för att komma underfund om 

vad som motiverar till arbete. Finns det ingen arbetslivserfarenhet är det svårt att sätta sig in i 

vad som motiverar att arbeta. Området i böckerna och delar av resultaten i dessa studier kan 

ändå vara intressanta för denna studie, men generellt upplever jag det något problematiskt att 

applicera denna typ av studie på just yrkesverksamma, när de egentligen handlar om hur 80-

talister i allmänhet ser på världen, vilka värderingar de har och så vidare.  

Metod 

Kunskaper i metod ska inte ses som ett självändamål utan snarare som ett redskap för att lösa 

nya problem och komma fram till ny kunskap. Metod är nödvändigt när det handlar om veten-

skap och forskning och en förutsättning för att skapa en seriös undersökning. Metodlära inne-

bär grunden för systematisk och planmässigt arbete kring frågor som rör vem, vad, hur och 

varför (Holme & Solvang, 1997). 
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De individer som var av intresse i denna studie var heltidsarbetande 80-talister. Eftersom jag 

själv är född -79, har vänner som födda runt samma år samt har två bröder som är födda -81 

och -86, såg jag en möjlighet att komma i kontakt med respondenterna via bekantas bekanta. 

Jag hade en tydlig inställning i början av studien att jag inte ville vara bekant med responden-

terna, för att inte påverka resultaten och för att inta en så professionell roll som forskare som 

möjligt, något som Kvale (1997) anser är viktigt. Genom bekanta kom jag sedan i kontakt 

med lämpliga respondenter som fick förfrågan om att delta i studien. Valet av individer grun-

dade sig i kriterierna för urvalet samt förhållningssättet inom fallstudie med maximerad varia-

tion (Creswell, 2007). 

Metodologi 
Anledningen till att genomföra en kvalitativ studie och använda intervjuer som datainsam-

lingsmetod är för att denna metod intar ett förhållningssätt att undersöka ett socialt samman-

hang, en förståelse eller en upplevelse. I en kvalitativ studie försöker forskaren inta respon-

dentens situation för att skapa en djupare och mer fullständig bild över individens åsikter och 

upplevelse (Creswell, 2007). 

Genom att genomföra semistrukturerade intervjuer ges det möjlighet för respondenterna att 

själva berätta och uttrycka sina åsikter och upplevelser, exempel kan användas för att lättare 

beskriva situationen. Denna intervjuform betyder att frågorna är givna men att respondenten 

har större frihet att gå djupare in i svaret, något som andra metoder kring generaliserbarhet 

och jämförelser inte anser lämpliga. Det finns även nackdelar i öppna svarsalternativ. Det 

första är att det är tidsödande för intervjuaren, det andra är att det krävs mer av respondenten, 

det räcker ofta inte att svara ja eller nej, samt för det tredje kan dessutom bortfallet bli stort 

om respondenterna kommer in på orelevanta områden för studien (Bryman, 2002). 

 

För att undersöka arbetsmotivation och 80-talister läste jag en hel del litteratur och tidigare 

forskning innan studien började. Utifrån den tidigare forskningen och teorier tog jag fasta på 

begrepp, angreppssätt, områden och kategorier som jag ansåg var relevant rörande samman-

hanget. Denna grund utgjorde senare fundamentet i intervjuguiden. När resultatet av intervju-

erna sedan analyserades, justerades delvis de teoretiska utgångspunkterna. Studien har därmed 

använt sig av teoretiska antaganden, men inte såtillvida att dessa har varit fixerade. Det har 
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skett ett växelspel mellan den teorietiska delen och resultatet från respondenterna. De mönster 

och tendenser som framkommit under analysen av resultatet har påverkat vilken teori som 

använts. Därför har studien anammat både den deduktiva och induktiva metoden (Holme & 

Solvang, 1997). 

 

För att kunna anamma fallet som ett intensivfall behövdes en så rik informationsmassa kring 

respondenterna som möjligt. För att fallet också skulle ta formen som maximerad variation 

(Creswell, 2007), behövdes respondenter med olika kön, ålder och sektor. Anledningen till 

dessa kriterier och nivåer var att de framförallt var tillsynes högst relevanta i sammanhanget 

och genomförbara. De är dessutom berörda utifrån flertalet motivationsteorier. Att hitta indi-

vider från exempel vis olika samhällsklasser eller etnisk bakgrund kändes tillsynes svårt, och i 

kombination med valda kriterier något väl brett. Valda kriterier upplevdes också naturliga 

utifrån studien syfte. Respondenterna valdes ut efter urvalskriterierna, att var födda mellan 

1980-1989, var heltidsarbetande samt tillsvidareanställda. Löpande gjordes medvetna förfråg-

ningar för att anamma maximal variation kring kön, ålder och sektor.  

 

80-talisterna är en stor generation, utbredd och etablerad i samhället. Flera eller andra kriteri-

er, kategorier och variabler hade kunnat i sammanhanget kunnat vara relevanta i studien. Jag 

är medveten om att urvalet är litet i relation till populationen. Å andra sidan är maximerad 

variation anammat utifrån de valda begränsade kriterierna (Creswell, 2007). Antalet intervjuer 

är genomförda enligt Kvales (1997) sätt att se på hur många intervjuer som behövs i en studie, 

det vill säga tillräckligt många för att visa på att syftet är uppfyllt och frågeställningen är be-

svarad. 

 

Respondenterna fick förfrågan om att delta i studien via telefon eller mail. I mailet var studien 

generellt beskriven samt vad intervjun betydde för studien. När respondenterna allt eftersom 

tackade ja, bokades det löpande tider för intervjuer. Dessa var anpassade framförallt utifrån 

respondenternas arbetstider. Respondenterna fick ge förslag på dag, tid och intervjuplats. Den 

första intervjun genomfördes med efterföljande analys för att eventuellt korrigera, ta bort eller 

lägga till frågor eller information i intervjun. Anledningen var också för att testa den tekniska 

utrustningen. Ingen justering gjordes dock. Totalt skulle studien omfatta sex intervjuer, men 
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för att öka trovärdigheten genomfördes totalt sju, då respondent nummer sex och sju tackade 

ja samtidigt.  

 

Samliga intervjuer startade med en kort information om studien, intervjuförfarandet samt för-

hållningssätt gällande anonymitet. Informationen innan intervjun var kort och precis för att i 

möjligaste mån inte påverka respondenternas åsikter samt för att inte skapa nervositet. Infor-

mationen kring intervjuförfarandet var att gärna tänka efter innan personen svarade på frågor-

na samt att påpeka om frågan var otydlig. Vidare poängterades syftet med studien, att det 

handlade om motivation till arbete, arbetsmotivation. Gällande konfidentiellitet så informera-

des det att inga personnamn eller arbetsplatser kommer att nämnas i studien, även om det fö-

rekom under intervjun, samt att allt som kom fram under intervjun skulle behandlas konfiden-

tiellt. Frågan ställdes också om det gick bra att spela in intervjun, med andra ord användes 

diktafon. Intervjuerna genomfördes enligt respondentens önskemål gällande tid och plats. 

 

Intervjufrågorna innehöll olika kategorier som berörde formen av löneersättning, sociala rela-

tioner i arbetet (gemenskap), utvecklingsmöjligheter, generell arbetsmiljö, ledarskaps- och 

kommunikationsmetoder samt generella åsikter eller tankar kring yrkesliv, där intervjumallen 

utgjorde grunden i samtliga intervjuer. Intervjuguiden var på förhand konstruerad efter Kvales 

(1997) förslag till utformning av intervjufrågor, så som inledande frågor, uppföljningsfrågor, 

sonderande frågor samt specificerande frågor. Även tystnad och tolkande frågor förekom. 

Relevanta följdfrågor ställdes ibland i samband med vissa intervjufrågor för att förtydliga vad 

respondenten menade eller för att kontrollera tolkningen av svaret. Dagen efter varje intervju 

skrevs den ut i textform. För att arbeta för hög kvalitet i studien var Kvales (1997) kvalitets-

kriterier närvarande, då fokus bland annat var: korta intervjufrågor – långa svar, tydlighet och 

relevans i svaren, löpande tolkningen under intervjutillfället samt löpande verifiering av sva-

ren för korrekt uppfattning och analys (Kvale, 1997). 

 

Informationen från intervjuerna ansågs relevant om den besvarade studiens syfte. Vidare 

sammanfattades och analyserades materialet. Då samtliga intervjuer bidrog att besvara studi-

ens syfte ansågs de relevanta. Därför innehöll studien inget bortfall. Samtliga intervjupersoner 

är nämnda som respondenter för att inte avslöja deras namn. För att ändå visa på kriterieskill-

nader kodas k=kvinna och m=man + födelseår i resultatavsnittet. När samliga intervjuer var 
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analyserade hade det utkristalliserats mönster och teman i materialet med de generella katego-

rierna som tidigare nämnts. De citat och framställningar som på ett tydligt och målande sätt 

förmedlar de olika temana användes tillsammans med relevant teori för att beskriva de möns-

ter som visat sig relevant utifrån 80-talisters motivation till arbete. 

 

Det som jag har att poängtera gällande metodkritik är att det kan finnas en risk att jag som 

forskare kan ha kommit att påverka resultaten genom metodprocessen. Kvale (1997) menar att 

det kan finnas flera orsaker att forskaren på något sätt påverkar och har effekt på vilka svar 

som framkommit samt tolkning av resultatet. Även förförståelse kring arbete och generatio-

nen 80-taliser kan ha haft effekter på studien. Det jag kan uttala mig om är en bedömning ut-

ifrån min roll och min uppfattning, vilket är att samtliga respondenter var högst ärliga och 

generösa i intervjuerna. De beskrev och använde exempel för att på ett så tydligt sätt som 

möjligt visa på deras verklighet. Om respondenterna anges följande information: 

Född Kön Högsta utbildningsnivå  Anställd inom sektor: 

1981 Man Enstaka universitets kurser  Offentlig/Statlig 

1982 Kvinna Universitetsexamen  Privat 

1985 Man Gymnasieexamen  Privat 

1986 Kvinna Gymnasieexamen (inriktat yrke) Offentlig/Landstinget 

1986 Kvinna Gymnasieexamen  Offentlig/Statlig 

1987 Kvinna Gymnasieexamen  Privat 

1989 Man Gymnasieexamen (inriktat yrke) Privat 

 

Respondenterna var födda 1981, 1982, 1985, 1986, 1986, 1987 och 1989. Av de sju respon-

denterna var tre män och fyra kvinnor. Utbildningsnivån hos respondenterna varierar. De två 

äldsta hade högst utbildning, medan majoriteten hade som högst gymnasieexamen. Av de två 

äldsta respondenterna hade en universitetsexamen medan en hade enstaka universitetskurser. 

Tre av respondenterna tillhörde offentlig sektor (en landstingsanställd och två statligt anställ-

da) medan fyra tillhörde privat sektor.  

Samtliga sju respondenter har svenskfödda föräldrar och är själva födda och uppväxta i Sveri-

ge. Alla sju angav också att de tillhör medelklass, men även arbetarklass, i och med att de 

arbetar. 
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Resultat och analys 

Med arbetsmotivation som grund är följande relevanta områden belöningssystem, miljö och 

ledarskap intressanta att utforska. Skillnaden mellan dessa kategorier är inte knivskarpa utan 

påverkar i högsta grad varandra, något som teoriavsnittet också visat på. Det som kommer 

presenteras i detta avsnitt är hur respondenterna ser på dessa kategorier, hur relevanta dessa 

kategorier är utifrån arbetsmotivation samt vad, hur eller på vilket sätt förändringar inom ka-

tegorierna anses påverka deras arbetsmotivation, för att syftet och frågeställningen i studien 

ska besvaras. 

Belöningssystem handlar om vad som anses som motiverande i arbetssammanhang och vad 

som i arbetsuppgifterna eller annat anses som en belöning. Det kan vara materiell belöning 

eller annat som ses som en form av ”ersättning” för arbetsinsatsen. 

Miljö ses både som den fysiska arbetsmiljön så som lokaler eller ergonomi, men framförallt 

den mentala arbetsmiljön, så som innehållet i tjänsten och i arbetsuppgifterna, och hur det är 

kopplat till motivation inom arbetet. 

Ledarskap handlar om hur man ser på arbetsplatsen, eller chefens påverkan på arbetsmotiva-

tionen samt hur synen är på arbetsplatsen eller chefens betydelse gällande arbetsmotivation. 

Vilken roll spelar den operativa ledningen och hur är den kopplad till motivation på arbetet. 

Belöning och ersättning 
En grundläggande faktor till varför respondenterna i det stora hela arbetar var för att tjäna så 

mycket pengar som behövs för att ”överleva”. Samliga var mån om att tjäna så pass mycket 

för att kunna betala räkningar som hyra, köpa mat och annat som var kopplat till deras aktuel-

la livssituation. Respondenterna var tydliga med att pengar var något som var ett måste och 

behövdes för att klara av vardagen. Pengar sågs också som ett medel för att inte behöva känna 

oro inför att inte kunna betala räkningar. Pengar sågs också som en nödvändighet för att 

genomföra och delta i de sociala aktiviteter som intresserade respondenterna. Pengar sågs 

också som en av anledningarna till varför de arbetar, men för flera respondenter var detta inte 

huvudanledningen. Detta ansåg flera av respondenterna som ingick i studien och var inte di-

rekt kopplat till en speciell ålder, ett speciellt kön, sektor och så vidare. Här kan en parallell 

dras till Maslows behovshierarki om de grundläggande behoven som först måste tillgodoses 

innan ”högre” motivation som exempelvis arbetsmotivation kan relateras till. Delar i respon-
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denternas berättelser kan finna förklaring i Maslows fysiska behov, trygghetsbehov och socia-

la behov. I arbetslivssammanhang kan detta ses som till exempel en minimilön som gör det 

möjligt för individen att tillfredställa sina grundläggande behov som är kopplade till den aktu-

ella livssituationen. En av respondenterna säger:  

 

Pengar är inte allt men man behöver ju pengar för mat och husrum. K86 

 

En fråga i intervjun rörde tidigare arbete och tjänster och vad som då motiverade responden-

terna till arbete. De äldre respondenterna angav att det då i mångt och mycket handlade ute-

slutande om att tjäna pengar än vad som är fallet idag, medan de yngre ofta inte hade haft nå-

got tidigare arbete på grund av sin ålder. Ett exempel på detta är, enligt en av de yngre kvin-

norna, att: 

 

Då handlade det om provision, utöver den lön man hade, där blev vi väldig väldigt 
peppade till att sälja för att sälj genererade i pengar, mer pengar. K86 

 

Den andra viktiga ekonomiska aspekten som framkom handlade om arbetsinsatsens relation 

till lönen och tvärtom. Det framkom att det fanns en strävan efter att typ av arbetsinnehåll 

eller hierarkisk nivå på tjänsten skulle spegla nivån på ersättningen. En önskan eller snarare 

en förväntan var också att personer med samma typ av tjänst, befattning och arbetsinnehåll 

skulle få samma ersättning. Det var åsikter som framförallt kom från anställda respondenter 

inom offentlig sektor. Respondenterna inom privat sektor var tydligare inne på att det fanns en 

inre acceptansnivå hur låg lön som var acceptabel i relation till den arbetsinsats som görs, hur 

mycket planering och engagemang som måste läggas ner. Det fanns även respondenter som 

var mycket nöjda med sin ersättning utifrån svårighetsgraden på deras arbetsinnehåll, och 

hade snarare förväntat sig att lönen skulle vara lägre, det gällde framförallt de tre yngsta kvin-

norna. Högre ansvar var något som flera respondenter, var inne på skulle generera högre er-

sättning. Dessa delar var något som respondenterna förväntade sig gällande ersättning och 

rättvisa på arbetsplatsen. Relevant i sammanhanget är därför kopplingen till förväntansteorin 

samt J. Stacy Adams (1965) likavärd/rättviseteorin relevant att nämna. I arbetslivssamman-

hang kan detta ses som en balans mellan den insats som gjordes i samband med arbetet, hur 

mycket tid och engagemang som behövdes läggas ner och då därför spegla en rimlig ersätt-

ningsnivå (Adams, 1965, Abrahamsson & Andersen, 2005 samt Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

En av de lite äldre männen säger: 
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Är det en högre tjänst då anser jag att man ska få betalt för det, och det man utför så att 
säga. Lönen ska följa med uppåt om man klättrar. M81 

 

Den tredje ekonomiska aspekten som framkom gällde om respondenternas arbetsmotivation 

skulle öka om de fick högre kapitallön, där fanns det delade meningar bland respondenterna. 

Några ansåg att det framförallt var högre lön som skulle kunna öka deras motivation i arbetet, 

och som ett resultat av detta skulle de även kunna tänka sig att ta mer ansvar och sträva efter 

personlig utveckling samt tillväxt för arbetsgivaren. Andra var väl införstådda med att de valt 

yrke/bransch där lönen var mer begränsad, därför var det andra saker som motiverade dem. 

Det handlade i mångt och mycket om prioritet utifrån var respondenterna var i deras livssitua-

tion. För några var det mer viktigt att tjäna pengar, medan för andra var det semester och möj-

lighet till fri arbetstid som motiverade. Uppfattningen från respondenterna var ändå att de som 

hade sökt tjänsten, hade relevant utbildning inom området och inte skulle kunna tänka sig att 

byta arbetsgivare i dagsläget var konstant mer eller mindre motiverad, lönen var inte det vik-

tigaste skälet till yrket eller tjänsten utan andra aspekter. En av de lite äldre kvinnorna säger: 

 

Jag visste redan då jag bestämde mig och valde det här yrket och gick utbildningen 
att jag aldrig kommer uppnå en otrolig lön, redan där tog jag beslutet om att det 
inte är mitt mål, utan målet är att jobba med och där jag trivs. K82 

 

Det är viktigt att poängtera i sammanhanget att det i de flesta fall inte var pengarna som en-

bart eller uteslutande motiverade respondenterna, utan i även andra faktorer, något som kom-

mer att beröras längre fram i avsnittet. 

Miljö 

Variation 

För samliga respondenter var variation i arbetet något som var viktigt för deras motivation. 

Omväxlande arbetsuppgifter bidrog till att arbetet inte tråkande ut respondenterna samt att de 

inte blev ”less” på arbetet. När arbetsinnehållet innehöll annorlunda, ovanliga komponenter, 

utmaning, ett spännande unikt uppdrag eller fall, och inte bara rutinartade uppgifter, upplev-

des ofta en högre arbetsmotivation. Vissa respondenter möter ständigt i deras vardag en utma-

nande, dynamisk och omväxlande miljö, vilket gör att de är extra motiverade ”för jämnan” 

medan andra är mer av det rutinartade slaget med en begränsad möjlighet till variation. Där-
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emot är variation överlag något som enligt respondenterna förknippades med en positiv på-

verkan av arbetsmotivationen. Utveckling eller utbildning som bidragare till kompetensut-

veckling och ”nytänk” var något som flertalet ansåg var kopplat till variation. Att få inspira-

tion från kurser eller från andra kollegor på andra arbetsplatser var positivt för motivationsni-

vån. Det handlade om att få möjligheten att utveckla sig och skaffa sig högre eller bredare 

kompetens som i allra högsta grad hade positiv effekt på arbetsmotivationen. I dessa sam-

manhang spelade också arbetsgivaren/chefen en betydande roll, något som återkommer senare 

i avsnittet.  

Detta är något som kan kopplas till framförallt två teorier, Herzberg (1959/1993), som betonar 

bland annat utvecklingsmöjligheter kopplat till motivation samt Hackman & Oldham (1980), 

som betonar bland annat variation kopplat till motivation. I arbetslivssammanhang kan detta 

ses som att variation i det man gör på arbetet är till stor vikt för att man ska känna sig motive-

rad (Hackman & Oldham, 1980). En av männen född 1985 säger: 

 

Det är klart, får man in saker som man ska hålla på med som man tycker är roliga 
då är det ju roligare att gå till jobbet och göra jobbet. Det är ofta saker som är lite 
annorlunda jämfört vad jag har hållit på med förut. Att det inte bara är vanegrejer. 
M85 

 

I samtal om variation och extra motivation antydde flera av respondenterna att det med åren 

finns en risk att arbetet blir mer rutinartat och att motivationen därför kan gå ner. Det var 

framförallt respondenter med gymnasieexamen som högsta utbildningsnivå som tydligt po-

ängterade detta. En kvinna född 1987 säger: 

 

Det kan hända att man är mera less om några år, man går till jobbet bara för att 
avklara arbetsdagen. K87 

 

Variation verkar vara något som respondenterna upplever positivt över lag, men kan också av 

respondenterna uppfattas som en osäkerhetsfaktor, främst av dem som inte arbetat så länge på 

samma arbetsplats. Om erfarenheten inte är stor fanns det framförallt hos de yngre responden-

terna en ”rädsla” att göra ”fel”. Att genomföra en arbetsuppgift första gången är något som 

beskrivs som en osäkerhetsfaktor och något som snarare ses som ett orosmoment än en positiv 

variation. Då uppskattar respondenterna emellanåt uppdrag av det mera rutinartande slaget. 
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Rutiner, säkerhet och struktur i arbetet är något som också uppskattas av respondenterna, i 

variationens ådra och anses av respondenterna som en betydelsefull del. 

Att skapa variation genom att byta arbetsgivare är något som inte får något större gehör hos 

respondenterna. De är snarare inne på att beskriva vikten av att vara fast eller tillsvidare an-

ställd och hur mycket det faktiskt betyder för dem. Tryggheten är förknippad med att de vet 

vad som väntar en tid framöver. 

Detta kan kopplas till Maslows (1954) behovshierarki och framförallt trygghetsbehoven, då 

individen försöker undvika situationer eller miljöer som kan bidra till otrygghet. Även Clay-

ton Alderfers (1969) ERG –teori om existenbehoven är relevanta att nämna i sammanhanget. 

Att vara ”nyanställd/nybörjare” eller att göra något för första gången upplevs ofta som en 

otrygghet (Abrahamsson & Andersen 2005). Upplevelsen av bristande kunskap och förutsätt-

ningar kan också kopplas till förväntansteorin. Om individens subjektiva förväntning var att få 

stöd eller hjälp, och detta inte skedde, kan det relateras till det instrumentella övervägandet 

om rädsla eller ovissheten om prestationen ändå leder till ersättning och hur framtiden ser ut 

(Abrahamsson & Andersen, 2005 samt Eriksson-Zetterquist et al. 2006).  

 

I arbetslivssammanhang kan detta ses som, förutom de skyddsåtgärder i den fysikiska arbets-

miljön, först och främst vissheten att få behålla jobbet, som i sin tur kan vara grundläggande 

för att behovstillfredsställelsen. Exempel på detta är en av kvinnorna: 

 

...jag fick förfrågan om en fast tjänst, vilket kändes tryggt. K87 

 

En av de yngre männen säger: 

 

Jag behöver mer kött på benen, för ofta säger dom att jag ska gå och lagt en sån 
där, så har jag aldrig sett en sådan förut… M89 

 

Frihet 

Något som ofta är förknippat med variation är graden av frihet i arbetet. Herzberg 

(1959/1993), som betonar bland annat ansvar för arbetstagaren kopplat till motivation, samt 

Hackman & Oldham (1980), som betonar bland annat frihet kopplat till motivation, är rele-

vanta i detta sammanhang. Frihet i arbete menar respondenterna har att göra med att styra 
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över sin egen tid och att de själva bestämmer när de arbetar, de planerar dagen så som de pas-

sar dem. Det är inte någon chef eller teamledare som kontrollerar och styr och ”tittar över 

axeln”. Det handlar om frihet under ansvar, som över det hela taget påverkar arbetsmotivatio-

nen positivt, enligt de sju respondenterna. Samtliga respondenter har ett heltidarbete som går 

ut på att de ska genomföra något, fylla en funktion, det kommer de inte ifrån. Däremot så vi-

sar det sig att de som upplever frihet i arbetet anser det som en motivationshöjare, de känner 

sig betydelsefulla och de uppfyller en mening, medan de som inte har det snarare blir frustre-

rade och är ”less” på arbetsgivaren. De menar att det ofta inte finns motiv till kontrollen och 

att arbetsgivaren ”lägger sig i”. Genom att uppleva denna kontroll påverkas arbetsmotivatio-

nen negativt, en negativ inställning till arbetsgivare uppstår vilket leder till dessa respondenter 

ser sig om efter andra arbeten. Det var framförallt en respondent som upplevde denna kontroll 

och därför denna frustration. En man född 1985 säger:  

 

...en chef som tycker att han ska vara med och göra allt, så då blir det bara krångel. 
Jag vill ha friare händer med allt man gör. M85 

 

Frihet i arbetssammanhang är något som flera teorier tar upp när det gäller arbetsmotivation. 

Herzberg menar att tecken på frihet är frånvaro av obefogad kontroll och att det samtidigt 

finns en tro och en övertygelse på arbetstagaren (Herzberg, 1959/1993). 

Hackman & Oldham skiljer sig inte mycket från detta, och menar att graden av frihet är rela-

terat till i vilken utsträckning arbetstagaren har kontroll och ansvar över den egna arbetssitua-

tionen Hackman & Oldham (1980). 

McGregors (1960) X och Y teori är också värd att nämnas, som bland annat visar på att för att 

nå de organisatoriska målen är extrem kontroll och hot inte lösningen (Eriksson-Zetterquist et 

al. 2006). Endast en respondent upplever kontroll i sitt arbete, och anser att detta påverkar 

arbetsmotivationen negativt. Däremot anser flera respondenter att de inte upplever någon di-

rekt kontroll från arbetsgivaren, vilket de anser är positivt för motivationen. En av de äldre 

männen säger: 

 

...jag kan lägga upp min dag precis som jag vill och jag har ingen chef som står och 
kollar bara jag gör det jag ska så att säga. M81 

 

 27



 

Medbestämmande 

Något som också har med frihet att göra är möjligheten att styra över och påverka sitt arbete, 

det är något som respondenterna angivit har effekt på graden av deras arbetsmotivation. Sam-

liga respondenter uppskattar att få vara med och bestämma, lämna sin åsikt, tas på allvar och 

bli litad på. Det innebär en drivkraft att kunna påverka och bygga upp, även om det i vissa fall 

är en trög process och den faktiska möjligheten till förändring är tidskrävande, finns det i alla 

fall en chans för respondenterna att påverka. Finns det brister inom dessa områden, att åsikter 

inte tas på allvar, att det ignoreras och att upplevelsen är ”vi och dom” menar flera responden-

ter att arbetsmotivationen påverkas negativt, medan arbetsmotivationen ökar om de får vara 

med och påverka mera och vara delaktiga. Att kunna påverka arbetstider, den fysiska arbets-

miljön som respondenterna vistas i, arbetsformer och så vidare är från några respondenter ett 

önsketänkande och kanske inte realistiskt, men det är egentligen inte det som är det vikigaste. 

Respondenterna är i allra högsta grad medvetna om sina arbeten och innehållet i tjänsterna. 

Det är därför enligt dem viktigt att bli lyssnad på och att de verklighetsanknutna förslagen 

eller åsikterna tas emot. 

Det finns flera relevanta teorier i sammanhanget när det gäller att vara med, påverka och för-

ändra. McClelland (1990) tar exempelvis upp vikten av att arbetstagaren får ge uttryck av 

makt, i den formen att göra sig hörd, bli lyssnad på samt möjligt till påverkan (Abrahamsson 

& Andersen, 2005). Ett exempel på detta är enligt en av de kvinnliga respondenterna: 

 

Känna att man har något att säga till om, och att det tas upp. Det är viktigt att man 
har något att säga till om, att man har en chans. K87 

 

För några respondenter hjälpte det också att vända på frågan som handlade om vad som skulle 

kunna öka arbetsmotivationen, och istället relatera om vad som negativt påverkade arbetsmo-

tivationen. Ett exempel på detta är enligt en av männen i studien att: 

 

...det är för kontrollerat och chefen lägger sig i för mycket, jag vill göra som jag an-
ser är lämpligt. M85 

 

Det finns också en parallell som här kan dras till Maslows (1954) självförverkligande. Genom 

att ge medarbetarna möjlighet att delta i planerade och beslutsfattande rörande arbetet kan det 

utlösa starkt motiverande krafter. Människor presterar i allmänhet sitt allra mesta under såda-

na betingelser (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
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Utmanande och meningsfullt 

Intressanta, roliga, och stimulerande arbetsuppgifter är något som respondenterna värderar 

och anser som motiverade inom arbetet. Flera anser också att utmanande uppgifter påverkar 

arbetsmotivation positivt, där framförallt kvinnorna i denna studie har ett tydligt behov. In-

tressanta uppgifter i form av nya områden eller kunskaper, stimulerande uppgifter i form av 

fysiskt eller mentalt utmanande och roliga uppgifter i form av en unik plats eller tillsammans 

med en kollega är samtliga nära kopplade till utmaning och variation i arbetet. Variationen 

kan i sig också innebära att arbetsuppgifterna upplevs som stimulerande och roliga. Det finns 

en hårfin skillnad på om det är just innehållet i själva arbetsuppgiften eller variationen mellan 

uppgifterna, som anses ge högre arbetsmotivation. Relevanta teorier i sammanhanget är 

Latham & Lockes (2007) målsättningsteori. Finns det uppsatta mål i arbetet som accepteras 

av arbetstagaren upplevs det som motiverade. Det innebär att det finns en riktning på vad ar-

betet ska resultera i. Att specifika mål och svårare mål för arbetstagaren har större motiverade 

effekt än lätta mål, är igenkännande på beskrivningar från respondenterna. Ett exempel enligt 

en av kvinnorna: 

 

Extra motiverad kan beror på platsen man ska till, man kanske ska stå på en stor 
scen och tolka exempelvis en sångare, då kan det vara platsen men också tillfället 
just under de omständigheterna. K82 

 

Både män och kvinnor i olika åldrar angav också att det är viktigt att arbetet upplevs menings-

fullt och att de ”gör någon nytta”. Synen på vad som är meningsfullt och nyttigt skiljer sig en 

aning mellan respondenterna. Ändå kan det utkristalliseras ett mönster i respondenternas svar 

att det i många fall handlar om människor, en mänsklig handling eller insats. Det kan vara 

länken mellan en hörande och en döv stum, att se till att människor inte har ont och de får den 

vård de behöver, att bidra till en värdig och rättvis bedömning och så vidare. I vissa fall har 

det inte funnits någon direkt mänsklig kontakt i arbetsuppgifterna, trots detta upplevs ett gott 

syfte med arbetet. Meningsfullt och nyttigt kan också handla om att arbetstagaren faktiskt 

”gör något”, att de är ”sysselsatta” den tiden de är på arbetet. Det måste finnas en balans mel-

lan arbetstid och fritid, blir det för mycket fritid upplevs det som något negativt enligt de fles-

ta av respondenterna.  

Detta kan kopplas till Hackman & Oldham (1980) och de fem områden som arbetet bör inne-

hålla för hög motivationspotential. Nivån inom dessa områden ger sedan upphov till olika 

upplevelser och tillstånd. Dessa påverkar i sin tur själva arbetsresultatet i form av inre arbets-
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motivation, kvaliteten på arbetsinsatserna och arbetstillfredsställelsen, något som kan relateras 

till några respondenters berättelser. Teorin säger generellt att ju starkare upplevelser inom 

dessa områden, desto bättre resultat, något som kan föreställas i de fallen där upplevelsen av 

meningsfullhet och nytta är stor (Hackman & Oldham, 1980). Enligt en av kvinnorna innebär 

detta följande: 

 

Att få jobba med människor är det bästa som finns, det tycker jag verkligen, man vet 
att min dagliga insats gör skillnad. K86 

 

”Det sociala” 

Den sociala delen av att arbeta anser de sju respondenterna är av mycket stor betydelse för hur 

de trivs på arbetet. Det sociala påverkar i hög grad motivationen och hur arbetet upplevs. 

Primärt ansåg respondenterna att arbetsuppgifterna ”flyter” om de är ”beroende” av arbetskol-

legorna, då en viktig förutsättning är att samarbetet med kollegorna är bra. De respondenter 

som är beroende av sina kollegor i det dagliga arbetet anser att de i högre grad än de övriga är 

just beroende av sina kollegor, och därför att det också av stor vikt att samarbetet fungerar 

bra. Flera respondenter umgås med kollegor utanför arbetstid, vilket tyder på att de trivs i var-

andras sällskap. De som inte gör det lever i en samborelation och anser att avsaknaden av um-

gänge med kollegorna på fritiden främst beror på att det inte finns tid. Av de sju responden-

terna är fyra tydliga med att huvudanledningen till att de går till arbetet är för gemenskapen. 

Däremot är det ingen av respondenterna som inte skulle föredra kollegor på arbetsplatsen, och 

samtliga uppskattar och anser att de påverkas positivt av kollegornas närvaro och gemenskap. 

På samtliga arbetsplatser anger respondenterna att den goda gemenskapen troligtvis beror på 

att de är på arbetet av samma anledning, det vill säga för att arbeta. Däremot är det på flera 

arbetsplatser snarare olikheter hos individerna som gör att de fungerar så bra, snarare än att de 

är lika, anger de flesta respondenterna. De respondenter som däremot umgås med kollegor på 

fritiden anger att det är gemensamma intressen, det vill säga likhet som gjort att de träffas, 

och i de flesta fall är de i ungefär samma ålder. På arbetsplatsen uppmanar några att man inte 

drar jämt med alla, framförallt de två äldsta kvinnorna, men de har de å andra sidan förståelse 

för. De yngre manliga respondenterna är tydliga med att poängtera att om inte arbetsuppgif-

terna eller framförallt kollegorna ger positiv energi, skulle de inte vara kvar på arbetsplatsen. 

Detta kan kopplas till Maslows (1954) behovshierarki och det behovet av social kontakt från 

sociala omgivningar, kollegor eller kunder som förmedlar stöd och acceptans. Arbetsgivaren 

kan påverka för att ”gynna” dessa sociala behov, bland annat genom goda samarbetsförhål-
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landen samt sociala aktiviteter (Abrahamsson & Andersen 2005, Eriksson-Zetterquist et al. 

2006, Rubenowitz, 2004 samt Wolvén, 2000). Även McClellands (1990) behovsteori om be-

roendet av ett nära umgänge och kontakt med andra människor är relevant att nämna i sam-

manhanget (Abrahamsson & Andersen, 2005). En av kvinnorna säger: 

 

Framförallt gemenskapen gör ju att jag trivs väldigt bra, det är en väldigt stor 
blandning på de som jobbar där och det team som tillhör trivs jag väldigt bra i. K86 

 

Ledarskap 

Ett bra, tydligt och balanserat ledarskap på arbetsplatsen är enligt samtliga respondenter vik-

tigt. En bra chef ska lyssna på arbetstagarnas förslag och idéer, vara lyhörd och tillgänglig. 

Att synas och vara ”tillhands” är något som uppskattas av respondenterna. Några ansåg att 

ledaren fyllde en viktig funktion gällande information och kontakt, någon som hade svar på 

frågor och utgjorde en kontakt för utvecklingssamtal, beslutsfattande och struktur. De flesta 

av respondenterna är positiva till sin chef eller ledning, men menar att det finns förbättrings-

potential. Feedback och konstruktiv kritik är något som flera respondenter gärna vill se mer 

av. I de flesta fallen tenderar de negativa synpunkterna att läggas fram, snarare än de positiva. 

Endast en respondent är missnöjd med sin chef eller ledning, något som kan bero på att före-

taget respondenten arbetar på genomgått en stor förändring, som bland annat inneburit perso-

nalomsättning samt ändrad kontroll av verksamheten. Här kan förväntansteorin vara relevant 

utifrån att de förväntningar som respondenten haft på ledarskapet numera inte stämmer. Moti-

vationen påverkas negativt genom att förväntningen inte längre överensstämmer med verklig-

heten (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

Hackman & Oldhams (1980) teori är också relevant utifrån att feedback och återkoppling ses 

som en motivationshöjare i arbetssammanhang, och därmed även närvaro av arbetsgivaren. 

En av de yngre männen säger: 

 

Chefen, hösta chefen hjälpte mig skruva häromdan och det är ju jätteuppskattat 
bland alla på hela företaget, så det gör jättemycket att dom syns och att det går att 
prata med dom. M89  

 

Arbetsgivare kan alltså göra mycket för att underlätta för bra samarbetsförhållanden, men 

också genom att arrangera sociala samkväm och aktiviteter på fritiden. 
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Slump eller sökt, stanna eller gå? 

I en av de avslutande frågorna i intervjun handlade det om respondenterna hade valt arbetet 

som de har i dag eller om de mer eller mindre tackade ja för att vara sysselsatt och kunna för-

sörja sig. Frågan handlade också om de skulle föredra ett annat jobb. Av respondenterna med 

som högst gymnasieexamen och angav att de hade valt arbetet, poängterade att det hade kun-

nat vara ett helt annat arbete som de hade haft idag. De som var utbildade inom yrket (yrkes-

utbildning på gymnasiet eller universitetsstudier) verkar på ett tydligare sätt än de andra sökt 

sig till tjänsterna, och de var i dagsläget inte direkt intresserade av att byta arbete, trots att de 

flesta ändå antydde att ”men man vet ju aldrig”. De som verkligen ”hittat rätt”, vilket framför-

allt var de med universitetsstudier eller yrkesinriktad gymnasieexamen, var heller inte i dags-

läget intresserade av ett annat arbete, förutom en respondent, den yngsta mannen, som genom 

sin arbetslivserfarenhet ”kommit underfund” med vad han vill inrikta sig mot. De flesta re-

spondenterna är över lag nöjda med sina anställningar, sin motivation och sin arbetsgivare. En 

av de avslutande frågorna rörde deras arbetssituation om fem år, gällande bransch, arbetsgiva-

re och vad som kommer motivera dem i arbetssammanhang. Samtliga som inte hade universi-

tetsutbildning eller yrkesinriktad gymnasieexamen inom området de arbetade inom, trodde att 

de troligen studerar eller har studerat klart. Även den yngsta mannen, trots sin yrkesinriktade 

gymnasieexamen, tror att han har studerat färdigt. Däremot skilde det sig om de visste inom 

vilket ämne eller område de ville studera. Den yngsta mannen angav att han under de senaste 

åren ”mognat” och kommit underfund med vad som motiverar inom arbetssammanhang och 

att studier skulle kunna vara en väg dit. Kompetens och utbildning är något som samtliga re-

spondenter värderar och förstår vikten av. En av kvinnorna säger: 

 

Jag skulle kunna vara kvar med tanke på hur pass jag trivs, men samtidigt så om 5 
år tror jag att antingen så studerar jag eller så har jag studerat klart någonting. 
K86 

 

Vad gäller utbildning och personligutveckling, kan detta kopplas till McClellands (1990) be-

hovsteori om att prestera i arbetssammanhang samt till Maslows (1954) teori om vikten av 

uppskattning och behoven av personlig utveckling (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Avslutande reflektion 
Denna studie har sin begränsning i att sju respondenter av 80-talist generationen har delgett 

sina åsikter. Det innebär inte att denna skara kan representera varje 80-talists åsikter och vär-

 32



 

deringar vad gäller arbete. Jag är medveten om att andra kriterier eller kategorier kanske bor-

de ha fokuserats på ytterligare, exempelvis klass, etnicitet eller bransch. Då hade bakgrunds-

faktorer som uppväxt, ekonomiska/klass aspekter samt anledning till braschval kunnat visa på 

ytterligare skillnader eller likheter. Det är något som jag rekommenderar att undersöka i fram-

tida forskning inom området. Däremot anser jag är kriterierna kön, födelseår och sektor samt 

kategorierna belöning, miljö och ledarskap, som fokuserats i denna studie, är en bra utgångs-

punkt som har visat sig lämpliga för att uppfylla syftet samt frågeställningen i denna studie. 

Diskussion 

Syftet med studien var att belysa och skapa en djupare förståelse kring heltidsarbetande 80-

talister. Hur och vad som motiverar dem till att arbeta samt vad det finns för behov i arbetsli-

vet. Ambitionen var sedan att koppla denna förståelse till olika typer av kategorier som belö-

ningssystem, miljö och ledarskap för att skapa en bild om vad som motiverar denna genera-

tion till att arbeta. Den övergripande frågeställningen handlade om vilka motivations- och 

behovsmönster som var kopplade till heltidsarbetande unga vuxna. 

 

I den här studien visar det sig att det finns tydiga likheter vad gäller arbetsmotivation och 80-

talister, även då studien har anammat en maximal variation approach i kriterierna ålder, kön 

och sektor. För att visa på de mönster som uppdagats från respondenternas åsikter, värdering-

ar och behov, har jag funnit några ledord som summerats till sex olika fraser. Dessa anser jag i 

stora drag speglar de beskrivna sammanhangen kring arbetsmotivation från respondenterna: 

 

• Pengar faller i skuggan i behovet av en arbetsplats med goda förutsättningar. 
• Trygghet söker otrygghet i variationens ådra. 
• Ett roligt, meningsfullt arbete som präglas av frihet under ansvar och medbestämman-

de. 
• Gemenskap är A och O. 
• Ledarskap, en förutsättning för utveckling. 
• I går, idag och i morgon, tendenser med variation. 

 

Varje fras beskrivs med utgångspunkt i vad som framkommit av resultaten: 

• Pengar faller i skuggan i behovet av en arbetsplats med goda förutsättningar. 
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Samtliga respondenter är måna om att tjäna pengar för att betala sina boende, mat och andra 

kostnader som är relaterade till den aktuella livssituationen. Pengar ses som ett ”ersättnings-

medel” inom ”alla” arbeten, och tas därför nästan för givet. Däremot är det inte för en hög 

ekonomisk ersättning som majoriteten arbetar på den aktuella arbetsplatsen, utan motivatio-

nen till att arbeta är inom andra områden som kommer beskrivas längre fram. Detta kan fram-

förallt ge stöd åt Maslows teori om fysiologiska behov (Maslow, 1954 samt Abrahamsson & 

Andersen, 2005). 

Vad gäller arbetets relation till ersättning finns det en önskan, framförallt från respondenterna 

som arbetar inom offentlig sektor, att högre befogenheter och mer ansvar ska spegla nivån på 

ersättningen. Respondenterna som arbetar inom privat sektor uttrycker sig å andra sidan att de 

har en inre lägsta acceptansnivå gällande relationen arbetsinsats och ersättning. Skillnaden 

tror jag beror på olika sätt att uttrycka sig, samt speglar olikheter gällande olika möjligheter 

inom sektorerna. Detta kan framförallt ge stöd åt förväntansteori (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

med tanke på de förväntningar som ställs i samband med arbete samt J. Stacy Adams (1965) 

teori om likavärd och rättvisa i arbetssammanhang. 

Det finns delade meningar om högre ekonomisk ersättning skulle kunna resultera i högre ar-

betsmotivation. Några anser att det framförallt är en högre lön som skulle kunna öka deras 

motivation i arbetet. Andra är väl införstådda med att ersättningen inom yrket/branschen är 

begränsad, och därför är det andra saker som motiverade dem. Uppfattningen är ändå att de 

respondenter som sökt tjänsten och är generellt nöjda med sitt arbete är konstant mer eller 

mindre motiverade, medan lönen inte är det viktigaste skälet till yrket eller tjänsten utan andra 

aspekter. Det handlar i mångt och mycket om prioritet utifrån hur respondenternas livssitua-

tion ser ut just nu. För några är det viktigt att tjäna pengar, medan för andra är ledig tid, se-

mester och möjlighet till fri arbetstid det som mera motiverar. Detta kan framförallt ge stöd åt 

J. Stacy Adams (1965) teori om likavärd och rättvisa samt förväntansteori utifrån de förvänt-

ningar (Jacobsen & Thorsvik, 1998) som ställs i samband med arbete. 

 

• Trygghet söker otrygghet i variationens ådra. 
 

Det finns för samtliga respondenter en åsikt om att variation i arbetssammanhang har positiv 

effekt på motivationen. Överlag är variation förknippat med något som respondenterna upple-

ver som positivt. De kvinnliga respondenterna är tydligare än de manliga att poängtera varia-

tionens positiva inverkan för dem. Kvinnorna samt de yngre respondenterna poängterar också 

 34



 

att de är måna om att i den varierade vardagen göra en professionell insats, vilket kan bero på 

att deras arbete är synligt för medborgare som är beroende av deras insats. Om det däremot 

visar det sig finnas osäkerhet i arbetet, på grund olika anledningar, uppfattas variation snarare 

som en osäkerhetsfaktor. Det beskriver framförallt de manliga respondenterna.  

Variation i arbetsinnehållet är högst varierande i respondenternas vardag. Att skapa variation 

genom att byta arbetsgivare är något som inte får något större gehör hos respondenterna. De 

är snarare inne på att beskriva ur mycket det betyder att vara fast eller tillsvidare anställd. De 

är ändå noga med att betona att man vet ju aldrig vad som händer i framtiden. Detta kan fram-

förallt ge stöd åt Maslows (1954) teori om trygghet, Clayton Alderfers (1969 och 1972) ERG 

–teori om existenbehov samt Fürth et al. (2002) teoretiska antagande om vikten av trygghet. 

 

• Ett roligt, meningsfullt arbete som präglas av frihet under ansvar och medbestämman-
de. 

 
Respondenterna vill arbeta med intressanta, roliga, och stimulerande arbetsuppgifter. Innehål-

let i arbetet går nästan inte att ”tumma på”, detta har ett betydande värde och motiverar inom 

arbetet. Utmanande uppgifter påverkar också arbetsmotivation positivt, något som framförallt 

kvinnorna i denna studie poängterar. Intressanta, stimulerande, utmanande och roliga uppgif-

ter är samtliga nära kopplade till utmaning och variation i arbetet. Detta kan framförallt ge 

stöd åt Latham & Lockes (2007) målsättningsteori om utmanande och svårare mål i samband 

med arbete samt McClellands (1990) teori om prestationsbehov (Abrahamsson & Andersen, 

2005). Flera av respondenterna angav också att det är viktigt att arbetet upplevs meningsfullt, 

att de ”gör någon nytta”. Meningsfullt och nyttigt arbetsinnehåll varierar en aning mellan re-

spondenterna. Ändå visar det sig att det i mångt och mycket handlar om en mänsklig handling 

av något slag. Detta kan framförallt ge stöd åt Hackman & Oldhams (1980) teori kring arbe-

tetsinnehållets betydelsefullhet. 

Något som också påverkar graden av arbetsmotivation är enligt respondenterna frihet i arbe-

tet. Detta ger framförallt ge stöd åt Herzbergs (1959/1993) teori om frånvaro av kontroll, 

Hackman & Oldhams (1980) teori kring frihet i arbetet, McGregors (1960) Y teori om frånva-

ro av extrem kontroll (Eriksson-Zetterquist et al. 2006) samt Fürth (2002) et al. teoretiska 

antagande om vikten av upplevelsen av frihet. I denna frihet är det dessutom viktigt att re-

spondenternas åsikter tas på allvar och att de får vara med och bestämma. De vill gärna kunna 

påverka arbetstider, den fysiska arbetsmiljön och arbetsformerna, vilket framförallt kan ge 
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stöd åt McClellands (1990) teori om maktbehov samt Maslows (1954) teori om självförverk-

ligande. 

 

• Gemenskap är A och O. 
 
Något som påverkar hur mycket respondenterna trivs och hur hög motivationen är i arbetet är 

den sociala gemenskapen på arbetet. Respondenterna som är beroende av sina kollegor i det 

dagliga arbetet anser att gemenskapen har hög påverkan på vilket sätt arbetsuppgifterna ”fly-

ter” och därmed också har en inverkan på motivationen. En viktig förutsättning är ändå att 

samarbetet över lag med kollegorna är bra. Fyra av de sju respondenterna är tydliga med att 

huvudanledningen till att de går till jobbet är för gemenskapen, däremot är det ingen som 

skulle föredra en arbetsplats utan kollegor. På samtliga arbetsplatser anger respondenterna att 

den goda gemenskapen troligt vis beror på att de är på arbetet för att arbeta. Däremot anser 

flera respondenter att den goda gemenskapen troligtvis mer beror på olikheter hos individerna 

än likheter. De yngre manliga respondenter är tydliga med att poängtera att om inte arbets-

uppgifterna eller framförallt kollegorna ger positiv energi, skulle de inte vara kvar på arbets-

platsen, vilket jag anser tyder på en medvetenhet om hur viktigt arbetet är. Detta kan framför-

allt ge stöd åt McClellands (1990) teori om kontaktbehov samt Maslows (1954) teori om soci-

ala behov. 

 

• Ledarskap, en förutsättning för utveckling. 
 
Samtliga respondenter menar att ledarskapet har en viktig effekt på hur hög arbetsmotivatio-

nen är. De flesta av respondenterna är positiva till sin chef eller ledning, men poängterar att 

det finns förbättringspotential. Alla utom en respondent är mer eller mindre nöjda med sin 

arbetsgivare och ledarskapet. Detta kan framförallt ge stöd åt förväntansteori utifrån att för-

väntningarna inte överensstämmer med verkligheten i detta fall (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

Tydligt är det att ledarskapet har en ”ensamrätt” att ge feedback och konstruktiv kritik, och att 

detta är något som respondenter vill se mer av, vilket framförallt kan ge stöd åt Hackman & 

Oldhams (1980) teori om vikten av feedback och återkoppling. Även förväntansteori (Jacob-

sen & Thorsvik, 1998) är relevant att nämna utifrån de förväntningar som ställs i samband 

med arbete. 
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• I går, idag och i morgon, tendenser med variation. 
 
Respondenternas syn på dåtid, nutid och framtid resulterade i följande. Respondenterna som 

hade haft arbeten tidigare, motiverades då generellt av att tjäna pengar. I dag finns det ett 

”måste” enligt respondenterna att tjäna pengar för att klara av deras livssituationer, men peng-

ar som motivationshöjare är inte av primärt intresse. Respondenterna med som högst ”gene-

rell” gymnasieexamen, menar på att det hade kunnat vara ett annat arbete som de hade varit 

på idag, det valde mellan de lediga tjänsterna och det var snarare slumpen som avgjorde att de 

fick tjänsten de har idag. Detta anser jag beror på att genom sin ”generella” gymnasieexamen 

hade respondenterna inga ”krav” vad de ville arbeta inom, utan det var viktigare ”att” de arbe-

tade.  De som däremot var utbildade inom yrket (yrkesutbildning på gymnasiet eller universi-

tetsstudier) har sökt sig till tjänsterna, och de är i dagsläget inte intresserade av att byta arbete, 

men tillägger ändå att man ska aldrig säga aldrig. Respondenterna med universitetsstudier 

eller yrkesinriktad gymnasieexamen anser jag ”hittat rätt”. De är i dagsläget inte intresserade 

av något annat arbete, men undantag för en respondent, den yngsta mannen, som troligen ge-

nom sin arbetslivserfarenhet kommit på vad han vill arbeta inom. Om fem år tror responden-

terna som saknar universitetsutbildning, yrkesinriktad gymnasieexamen eller vill byta arbets-

område, att de troligen studerar eller har studerat klart. Detta kan framförallt ge stöd åt Hack-

man & Oldhams (1980) teori kring arbetets betydelse, McClellands (1990) teori om presta-

tionsbehov samt Fürth et al. (2002) teoretiska antagande om att som 80-talist vänta med uni-

versitetsutbildning. 

 

Respondenterna i denna studie är i högsta grad individer som skiljer sin inom flera områden, 

vilket jag är högst medveten om. Däremot har jag genom skapandet, analysen och framstäl-

landet av denna studie landat i en slutfras som jag hoppas summerar vad som motiverar 80-

talisterna i denna studie till att arbeta. Jag hoppas genom dessa slutord att denna studie inger 

inspiration och kreativitet till framtida undersökningar inom området: 

 

Ett roligt, stimulerande och varierande arbete i en trygg förpackning, med möjlighet till med-

bestämmande, påverkan och utveckling. Ett närvarande ledarskap som möjliggör goda förut-

sättningar till ett gott arbetsklimat mellan kollegor, i arbetsuppgifter samt i personlig utveck-

ling. 
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