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Sammanfattning 

Att arbetstagaren innehar arbetsmotivation är ett nödvändigt och avgörande fenomen inom 

alla företag runt om i världen. Forskningen kring ämnet är bred men långt i från avslutat.  

Föreläggande studie kommer endast att fokusera på de stora drag som uttalats under 1900-

talets forskning. Därför att det dels är de studierna som än i dag utgör en bas för inspiration för 

mycket forskning inom området. Samt att arbetsgivare och chefer inspireras av dessa än idag.  

Studiens syfte är att studera arbetsmotivationen på avdelning Y på företag X. Avdelning Y 

innefattar krävande arbetsuppgifter och mitt syfte är att utforska vad som motiverar just dessa 

arbetstagare. 

En stor del av den tidigare forskning som formulerats inom området utgår från en kvantitativ 

ansats, medan denna fallstudie utgår från en kvalitativ ansats. Detta för att utifrån ett subjektivt 

perspektiv förstå arbetstagarnas upplevelser. Studiens urval består ut av sex olika deltagare, 

varav två stycken är män och fyra stycken är kvinnor från avdelning Y. 

Genomförandet baseras på intervjuer med semistrukturerade frågor. Den efterföljande 

analysen följde de principer som gäller för en tematisk analys. 

Resultatet innehåller en redogörelse av respondenternas upplevelser kring arbetsmotivation. 

Denna visar att det är en blandning mellan olika inre och yttre motivationsfaktorer som leder till 

motivation hos de olika arbetstagarna. Vidare visar detta på att det inte finns en enda universell 

sanning om vad som motiverar den enskilde arbetstagaren.  
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1. Inledning 

Ordet motivation härstammar från det latinska ordet movere som betyder rörelse. 

(Latham,2007) Ordet och dess betydelse har funnits länge och de centrala antagandet var att 

individens beteende var riktat mot välbehag och njutning och bort från det onda och smärta. 

Detta för att maximera njutningen och välbehaget hos den enskilda individen. (Vroom,1964) I 

Nationalencyklopedin definieras ordet motivation som: ”De faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål”. (Nationalencykolpedin,2009) De huvudsakliga 

frågorna som ställs angående motivation handlar om vad som aktiverar individen, vilken form 

den aktiviteten tar och vilken riktning den tar.  

I denna uppsats behandlas motivation inom ramen för vad som motiverar individen till att 

arbeta. Att individen innehar arbetsmotivation är ett nödvändigt och avgörande fenomen inom 

företag. Vidare är arbetet en förutsättning för att livet och det samhälle individen lever i ska 

innehålla alla de varor och tjänster som individen behöver. För att alla dessa varor och tjänster 

ska finnas krävs det att individen infinner sig och presterar på sitt arbete.  

En rad olika teoretiska bidrag och empiriska studier om vad som motiverar en arbetstagare 

har presenterats av bland annat psykologer och organisationsteoretiker. (Latham,2007) De mest 

omtalade teorierna och studier ladesfram under 1900-talet och influerar forskare inom området 

motivation än idag. (Björklund,1991) Motivation som forskningsområde är mycket citerat och 

granskat och jag har därför valt att avgränsa avsnittet om tidigare forskning till att endast 

involvera 1900-talets primära och granskade forskning inom arbetsmotivation, med fokus på 

några olika motivationsfaktorer som tog formen av antingen inre motivation eller yttre 

motivation. 

Arbetsrollen som individen innehar kan vara utmanande och krävande på olika sätt, både 

psykiskt och fysiskt eller både och. Att jobba på en arbetsplats med krävande arbetsinnehåll 

ställer stora krav på befintligheten och inhämtandet av motivation.  

Studiens empiriska material är avgränsat till att endast involvera en specifik avdelning på ett 

företag (avdelning Y på företag X), där arbetsuppgifterna kan vara psykiskt krävande. Resultatet 

av det insamlade empiriska materialet kommer sedan att jämföras med avsnittet om tidigare.  
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Uppsatsens syfte är att studera hur arbetsmotivationen upplevs och uppnås på avdelning Y. 

Syftet är även att besvara frågan om det är den yttre eller inre motivationen som leder till ökad 

arbetsmotivation på denna arbetsplats och ge förslag till motivations höjning. 

 

Uppsatsens frågeställning växte fram ur ett gemensamt beslut av HR-avdelningen på företag 

X och migsjälv att göra en studie kring arbetsmotivation. I föreliggande studie är urvalet 

avgränsat till arbetstagarna på avdelning Y på företag X. HR-avdelningen genomför själv en 

studie kring hela företagets arbetsmotivation. Föreliggande studie kommer förhoppningsvis bidra 

till HR-avdelningens vidare studier om avdelning Y’s arbetsmotivation.  

Uppsatsen börjar med en bred redogörelse för den tidigare forskning som har gjorts inom 

området för att sedan fortsätta med en redogörelse över uppsatsens metodik. Utifrån det 

insamlade empiriska materialet presenteras sedan ett resultat som sedan övergår i en diskussion. 

2.Tidigare forskning 

Det finns en mängd olika teorier om vad som motiverar en arbetstagare. Teorierna verkar ha 

genomgått många olika faser beroende på hur management-synsättet har sett ut på 

arbetsmarknaden. Denna utveckling av teorierna behöver inte betyda att de äldre teorierna är 

inaktiva eller har slutat gälla. Det finns både arbetsgivare och chefer som tillförlitar sin tro på 

någon eller flera av dem. Många av de senaste studierna kring ämnet är baserade på 1900-talets 

tidigare forskning och teorier kring motivation.(Björklund,2001) Nedan presenteras olika grenar 

som har utvecklats inom forskningen av arbetsmotivation under 1900-talet samt några av de 

stora namnen inom den grenen. De valda teorierna är några av de mest betydelsefulla, citerade 

och granskade teorierna kring arbetsmotivation. (Miner,2000) Dessa kommer att presenteras i 

kronologisk ordning utifrån när det grundades. Detta för att se att arbetsmotivation som 

forskningsområde har utvecklats från att vara mycket simpelt till att bli mångfacetterat  
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2.1 Managementteorier 

En av det första managementformerna utformades av Frederick Taylor och kallades för 

Scientific Management. Denna managementform växte fram under 1920-talet, som utgjorde 

perioden för industrialiseringen. Arbetet inom framförallt industrin blev under denna period mer 

regelstyrt, övervakat, strukturerat och mer ekonomiskt fokuserat, I syfte att öka 

arbetsproduktiviteten och därmed vinsten. Taylor menade att människans primära motivation till 

att arbeta är pengar och talade varmt om att införa individuellt premielönesystem. (Lundh, 2002; 

Latham,2005) 

En annan välkänd managementform som växte fram under 1900-talet var Human resources 

management, HRM. Den växte fram ur Hawthorne-studien och är baserad på ett antal 

experiment och intervjuer som genomfördes mellan åren 1928 och 1943 på ett företag som hette 

Western Electric Company. Resultatet av studierna visade bland annat att arbetskollegorna eller 

arbetsgruppen påverkade beteendet hos den enskilda arbetstagaren. Studien resulterade i en 

förändring av organisationsteorin och managementteorin, från att motivera arbetstagare genom 

ekonomiska incitament till att istället motivera dem genom sociala förbättringar inom 

organisationen. (Steers, 2000) 

2.2 Behovsteorier 

Teorierna om motivation började under 1950-talet fokusera allt mer på tillfredsställelse av 

individens behov. Detta var ett resultat av att man började förstå att människan inte endast var lat 

och motiverades av pengar. Företagen behövde nu lära sig mer om att arbeta med individerna. 

Behovsteorierna visar på att de finns flera viktiga punkter som gör att människans behov är 

viktiga att förstå och varför vissa belöningar är attraktiva för människan. (Lawler,1994)  Den 

kanske mest publicerade och omtalade tillämpningen av dessa teorier presenterades av Abraham 

Maslow och Frederick Herzberg. Deras teorier utgår från att individen har ett antal behov som 

måste tillfredsställas för att uppnå arbetsmotivation. 

2.3 Personlighetsteori 

Under 1960-talet tog Douglas McGregor fram två olika teorier om arbetstagarens natur – teori X 

och teori Y.  
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Teori X består av tre antaganden om arbetstagaren. Den menar att människan har ett 

medfött ogillande av att arbeta och därmed måste de flesta arbetstagare övervakas och regleras 

för att kunna uppnå företagets mål. Vidare föredrar de flesta att slippa ansvar och vill bli ledda.  

McGregor utvecklade även teori Y, denna teori menade han var baserad på korrekta 

antaganden om arbetstagaren. Han hävdade då exempelvis att de flesta människor inte har ett 

medfött ogillande av att arbeta och att extern kontroll därmed inte är det enda medlet för att 

uppnå företagets mål. Han menade att individen själv istället kommer att utföra självkontroll och 

självstyre. För att arbetstagaren ska engagera sig i saker bör belöningar som associeras med vissa 

handlingar delas ut. (McGregor,2006) 

2.4 Kognitiva teorier 

Behovsteorierna dominerade länge forskningen och tankarna kring motivation, men under 1970-

talet kom istället  de så kallade kognitiva teorierna och kvarstår än i dag. Dessa teorier har dock 

utvecklats åt olika håll. (McGregor, 2006)  

Enligt teorierna inom området är motivation en kognitiv resurs och kan därför inte 

förklaras genom individens behov. (Latham,2007) De kognitiva resurserna som bestämmer 

beteendet hos individen är bland annat dess tro och förväntningar, med andra ord en aktiv tanke. 

(Latham, 2007) Därmed är beteendet och förutsättningen för att uppnå arbetsmotivation hos 

individer baserat på medvetna val och målsättningar. (Steers, 1991) Den kanske mest publicerade 

och omtalade forskaren inom kognitiva teorier är Victor Vroom, som utvecklade 

förväntningsteorin under slutet av 1960-talet. Ett decennium senare utvecklade Edward E Lawler 

tillsammans med Lyman Porter en förväntningsteori som baserar sig i på Vrooms 

förväntningteori. Förväntningsteorierna utgår från att en individ  kommer att välja att arbeta om 

de belöningar som han förväntar sig att få vid arbete överskrider värdet på de belöningar som han 

förväntar sig om han väljer att inte arbeta. (Vroom,1964)  

Under samma period utvecklade Edwin Locke och Gary Latham den så kallade 

Målsättningsteorin. Teorin utgår från att mycket av individens agerande är styrt av mål. 

(Locke&Latham,1994) De kognitiva teorierna har därefter utvecklats i flera olika grenar. Två av 

dessa presenteras nedan. 

2.4.1 Kognitiv utvecklingsteori 
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Kognitiv utvecklingsteori utvecklades av Edward L Deci under den senare delen av 1970-

talet och utgår från att arbetstagaren motiveras av inre krafter eller vad han kallade, inre 

motivation. Med inre motivation avsåg han individens egen vilja att arbeta och prestera. Teorin 

är baserad på flera empiriska studier om hur inre motivation påverkas av yttre belöningar. I och 

med att Richard M Ryan anslöt sig på 1980-talet, utvecklades teorin och man menade nu att 

människan drevs av en kombination av både inre och yttre belöningar. (Deci & Ryan,1985) 

2.4.2 Social kognitiv teori 

Social kognitiv teori liknar kognitiv utvecklingsteori och menar att individen varken drivs av inre 

krafter eller är formad och kontrollerad av yttrefaktorer. Teorin baserar sig på både behovsteorier 

och kognitiva teorier och grundades av Albert Bandura under senare delen av 1980-talet. 

(Latham,2007)  

Enligt behovsteorierna är det mänskliga beteendet motiverat av behov och drifter. Men 

Bandura menade att människan inte bara är en förprogrammerad individ som endast gör saker, 

utan att människan har en förmåga att styra sig själv. Individens beteende och handlingar är 

reglerade av yttre faktorer. Handlingar som leder till belöningar upprepas oftast medan 

handlingar som leder till straff eller icke belöningar tenderar att läggas ned. Trots att människans 

tankar och handlingar till störst del formas av tidigare erfarenheter så kommer medfödda faktorer 

träda fram i människans beteende. (Bandura, 1986)  

2.5 Motivationsfaktorer 

De olika presenterade områdena från 1900-talet fokuserar på olika aspekter av motivation. 

Behovsteorierna söker efter förklaring hos individen, personlighetsteorier i organisationen, 

kognitiva teorier i organisationen  men  också  i samspel med individen. 

Teoretikerna inom de olika områdena presenterar olika motivationsfaktorer som kan höja 

arbetsmotivationen. Dessa faktorer är liknande i samtliga teorier men teorierna har delvis olika 

inriktningar och de har därför mer en kompletterande än motsägande effekt på varandra. Det är 

viktigt att flera typer av faktorer belyses i studien om arbetsmotivation för att få ett så 

heltäckande perspektiv på fenomenet som möjligt. (Schou, 1991)  

Nedan behandlas de kanske mest omtalade motivationsfaktorerna som de olika presenterade 

teoretikerna ansåg var viktiga för upplevd arbetsmotivation. De presenterade 
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motivationsfaktorerna är influerade av Latham (2007) och Vrooms (1964) egna verk över olika 

viktiga motivationsfaktorer under 1900-talet. 

2.5.1 Inre och yttre motivation på arbetsplatsen  

Tidigare i avsnittet har det talats om inre och yttre faktorer eller belöningar men dessa kan 

också benämnas som den inre och yttre motivationen. Den inre och yttre motivationen är kanske 

den mest omdiskuterade distinktionen man gjorde under 1900-talets forskning. Definitionen på 

inre och yttre motivation föreslogs av bland annat Lawler & Porter (1968). Inre motivation är där 

individen utför en handling på grund av att personen finner det intressant och att handlingen i sig 

ger tillfredsställelse.  

Yttre motivation är när en individ inte finner någon tillfredsställelse av aktiviteten i sig själv 

utan av den yttre konsekvensen som uppkommer av aktiviteten. Exempel på en yttre motivation 

är finansiell belöning eller verbal belöning. För att ett uppnå total tillfredsställelse och effektiva 

prestationer på arbetet måste både inre och yttre motivation existera och komplettera varandra. 

(Latham,2007) 

Deci trodde också på en kombination av den yttre och inre motivationen men under vissa 

begränsningar, då han ansåg att inre och yttre motivation kan ha en både negativ och positiv 

effekt på varandra. Enligt studier av Deci kan yttre belöningar som exempelvis lön underminera 

de inre belöningarna medan yttre belöningar i form av positiv feedback har en tvärtom effekt på 

den inre motivationen. (Latham,2007, Deci&Ryan,1985) 

Herzberg menade att de flesta arbetstagare är motiverade av inre belöningar, som exempelvis 

intressant arbete, utmanande arbete och möjligheten att avancera och få mer ansvar. Individen 

måste däremot erhålla en lön, för att ha råd att leva, men det utgör inte den riktiga motivationen. 

(Herzberg,2003) Vidare i detta avsnitt kommer det presenteras flera inre och yttre 

motivationsfaktorer. 

2.5.2 Trivsel och tillfredsställelse  

Det kan låta självklart att en arbetstagare som är tillfreds och trivs med sitt arbete automatiskt 

innehar en inre motivation till arbetet och därmed presterar bättre, men tillfredsställelse är ett 

komplext fenomen som kan innefatta många olika faktorer och kan skilja sig åt mellan olika 

arbetstagare. För att en arbetstagare är tillfreds med lönen, behöver denne inte vara tillfredsställd 

med arbetskollegorna på arbetsplatsen.  Enligt förväntningsteorin avgörs trivsel eller 
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tillfredsställelse på arbetet av skillnaden mellan alla de saker en arbetstagare känner att han bör 

erhålla från arbetet och alla de saker han faktiskt erhåller av arbetet. Vissa faktorer har visat sig 

spela större roll för upplevd tillfredsställelse än andra, till exempel tillfredsställelse med lönen, 

tillfredsställelse med arbetsuppgifterna och tillfredsställelse med ledningen.(Lawler,1994) 

Vroom kunde visa på en svag korrelation mellan de anställdas tillfredställelse och deras 

prestationer. (Latham,2007)och menar vidare att om det inte finns en stabil eller stadig 

korrelation mellan tillfredställelse och prestation kan man ifrågasätta dess styrka på båda 

effekterna tillfredställelse och prestation eller prestation och tillfredställelse Relationen mellan 

dessa är inte enkel, det är antagligen många faktorer som påverkar storleken och omfattningen 

och riktningen på denna relation.(Vroom,1964) 

Enligt forskning inom området utförd inom HRM så var man under mitten av 1900-talet 

intresserad av arbetstagarens tillfredställelse och trivsel på arbetet. De menade att en högt 

presterande arbetstagare har positiv attityd till arbetet, det vill säga hög trivsel på sitt arbete. 

Medan Lawler och Porter menade att en arbetstagare som trivs på sitt arbete presterar mer och 

effektivare. Bandura höll med i detta och ansåg att när arbetstagaren presterar bra upplever denne 

en känsla av tillfredställelse och trivsel.  (Latham,2007)   

Herzberg trodde att de båda hade en effekt på varandra. Herzberg utvecklade en rad olika 

motivationsfaktorer och menade att om dessa var tillfredsställda så skulle det förbättra 

prestationen på arbetet, men han menade även att trivsel och tillfredställelse var en följd av 

arbetsprestationer. (Herzberg,1959)  

Vroom  kritiserade tanken att tillfredställelse leder till högre prestationer och  menade att det 

var mer rimligt att tro att effekter av prestationen leder till tillfredställelse, exempelvis om 

prestationerna leder till att individen får större belöningar, som högre lön, än om personen skulle 

prestera mindre.  

Det är tveksamt om tillfredställelse kan utgöra en motivationsfaktor då flera forskare 

likställer arbetsmotivation och tillfredställelse med varandra.  

2.5.3 Lön eller annan finansiell belöning 

Utifrån Scientific Management som utvecklades under 1920-talet var pengar den primära 

motivationen till att arbeta. Även om vi människor inte helt tror på Homo economicus som 

Taylor talade sig varm om, så kan få ignorera betydelsen av pengar.  (Vroom,1964)  Pengar är ett 
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måste för att individen ska överleva. Tidigare forskning visar att en orsak till att individen jobbar 

är pengarna som den får av att arbeta. (Vroom, 1964) eftersom den mest självklara belöningen på 

arbetet är lönen. (Lawler;1994)   

HRM som utvecklades efter Scientific management  menade att de sociala effekterna var 

viktigare än de ekonomiska effekterna. Enligt en del tidigare forskning ska dock felaktiga 

slutsatser ha dragits angående att pengar var en liten eller ingen motivationsfaktor för 

arbetsmotivationen. (Latham,2007:Scheuer,2000) 

 Herzberg underminerade värdet av pengar som motivationsfaktor men menade dock att 

lönen kan ha en stor effekt på missnöjet med arbetet men ingen effekt på tillfredsställelsen på 

arbetet Enligt Herzberg så arbetar människor mindre och mindre för mer pengar, dessa förmåner 

är inte längre belöningar utan rättigheter. (Herzberg,2003)   

Utifrån en undersökning som Herzberg mfl utförde visade man att lönen var en relativt 

oviktig motivationsfaktor i jämförelse med sociala belöningar. (Herzberg mfl, 1959) Lawler 

påvisade en varians då han några år senare utformade en liknande studie som Herzberg. Pengar 

visade sig då vara en av de tre viktigaste motivationsfaktorerna för en arbetstagare, med andra 

ord viktigare än många sociala belöningar. Med denna studie försökte Lawler påvisa att lön 

kunde vara den viktigaste motivationsfaktorn på en individs lista. Allt beror på individens 

specifika behov. Att få pengar för arbetet kan ha en stor inverkan på motivationen och 

tillfredställelsen på arbetet för den enskilde individen. (Lawler,1994)  Pengar som så kan inte 

köpa lycka, men det kan bytas mot mycket varor och tjänster som är nödvändiga för överlevnad 

och tillfredställelse. Enligt Vroom så finns det inga studier som styrker att ökad lön leder till 

ökad arbetsprestation eller att minskad lön leder till minskad arbetsprestation. (Vroom, 1964) 

Även om lönen spelar en stor roll vid beslutet att arbeta, så är det osannolikt att det är den enda 

motivationsfaktorn till att arbeta. Enligt en studie genomförd av Vroom så visade det sig att 

majoriteten av individer skulle fortsätta arbeta vid erhållandet av ett stort finansiellt arv. 

(Vroom,1964) 

Att ha ett utarbetat provisionssystem kan också utgöra en motivationsfaktor. Det finns tidigare 

forskning som menar att effektiviteten höjs om arbetstagaren förväntar sig att erhålla en 

provision för sin effektivitetshöjning.  Om arbetstagaren är likgiltig till att erhålla en provision, 

eller om de tror att chansen för dem att erhålla det inte har någon koppling till deras prestationer 
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kommer det prestera mindre effektivt än om arbetstagaren tror att erhållandet av provision är 

direkt kopplat till dess prestationsnivå. (Vroom, 1964)  

2.5.4 Social interaktion på arbetsplatsen 

Socialpsykologer menar att arbetet är en social aktivitet eftersom som så gott som alla 

arbetsroller kräver social interaktion med andra människor. Denna interaktion kan ske oftare än 

med den enskilda individens familjemedlemmar. Att erhålla inre motivation och tillfredställelse 

från social interaktion har länge varit ett välkänt mänskligt beteende. Vidare utgör denna sociala 

interaktion en viktig faktor vid beslutet att arbeta.  

HRM poängterade redan under tidigt 1900-tal vikten av den sociala interaktionen och mena 

att människans behov av att tillhöra gruppen med arbetskollegor är kanske det starkaste 

karaktärsdraget människor har och därför är den sociala interaktionen mycket viktig för den 

enskilda människan ska fungera.  (Lawler,1994) 

Detta konfirmerades vidare då Herzberg mfl i sin studie (1959) peka ut vikten av den sociala 

tillfredställelsen i arbetet. I uttrycket social interaktion ingår mycket olika typer av sociala 

belöningar, exempelvis att vara omtyckt, att andra bryr sig om dig, att bli accepterad och att bli 

sedd. Vidare kan social interaktion kännas som en belöning om personerna som interagerar får 

liknande attityder angående viktiga och relevanta saker från varandra. Detta ger en känsla av 

säkerhet och grupptillhörighet. (Latham,2007,Herzberg mfl, 1959) 

Enligt målsättningsteori kan den sociala interaktionen mellan två personer vara 

tillfredställande för båda om denna interaktion leder till att det blir lättare för det båda 

individerna att uppnå sina mål. (Latham,2007)  

Vilken tillfredställelse social interaktion skänker är olika från person till person. Vidare kan 

det skilja sig på olika arbetsplatser och i olika arbetsroller. En del tidigare forskning visar att 

arbetstagarens tillfredställelse på jobbet avgörs av hur möjligheterna för social interaktion med 

andra individer är. Vroom’s empiriska studier visar att effektiviteten sjunker på ett arbete där 

möjligheten till social interaktion minskar. (Vroom,1964) 

Maslows behovsteori utgår från fem olika behov som är placerade i en hierarkisk ordning.  

De lägre behoven i hans behovshierarki kan tillfredställas av lönen, men de högre behoven i 

hierarkin består av socialt erkännande, självuppfyllelse och självförverkligande. Det gjordes en 



10 

 

skillnad mellan de såkallade inre och yttre belöningarna, där det första var mindre viktigt än de 

senare. (Scheuer,2000) 

2.5.5 Feedback  

Feedback eller återkoppling spelar enligt tidigare forskare, som bland annat Vroom (1964), 

en viktig roll för mänskligt beteende. Feedback kan både rikta arbetet, motivera arbetet, anpassa 

arbetstagarens beteende och agera som ett stöd vid inlärning för arbetstagaren. Feedback är ett 

återkommande ämne inom forskningsområdet och kan enligt tidigare forskning vara en yttre 

motivationsfaktor och prestationshöjare. (Schou, 1991) Feedback kan yttra sig på flera olika sätt 

och existerar nästan på alla jobb. Enligt Vroom bör man därför fokusera på mängden feedback 

och hur den kan yttra sig för olika arbetstagare, inte om den existerar eller inte.  

Feedback eller återkoppling kan vara både positiv och negativ och forskare är oeniga om 

huruvida det ena eller andra resulterar i mer effektivitet hos arbetstagaren. En arbetstagare som 

får positiv feedback som exempelvis att denne har gjort ett bra jobb, kommer antingen bli 

sporrad till att prestera mer och bättre, eller så kan arbetstagaren känna att framtida framgång är 

säkrad och kan därför ta det lugnt. (Vroom,1964) 

Individen vill få och känna uppskattning eller få feedback på sitt arbete. Enligt en tolkning av 

Latham av Ashford & Blacks tankar kring feedback finns det åtminstone tre olika motiv för det. 

För det första för att uppnå mål och prestera bra, för det andra för att skydda och höja sitt eget 

ego och för det tredje för att skydda eller öka intrycket som andra individer har av en själv. 

(Latham,2007) 

Det finns olika kognitiva teoretiker som motsätter sig feedbackens betydelse för 

arbetstagaren, bland annat Latham. De menar att olika individer fördelar sina kognitiva resurser 

olika. Exempelvis kommer den arbetsuppgiftsorienterade arbetstagaren som får feedback fördela 

sina kognitiva resurser på uppgiften medan självupptagna arbetstagare som får feedback fördelar 

sin kognitiva resurs på sig själv. I och med detta är det osäkert hurvida feedback resulterar i 

arbetsmotivation och effektivitet för den enskilde individen. (Latham, 2007) 

2.5.6 Mål inom arbetet 

Under mitten av 1960-talet växte målsättningsteorin fram. Denna revolutionerande teori 

grundades av Edwin A Locke och Gary P Latham. Teorin utgår från att mycket av individens 

agerande är medvetet och styrt av mål. Grundtanken är att vissa individer presterar bättre på 
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arbetet än andra. Locke och Latham menar att det beror på att olika individer har olika mål för 

sina prestationer. (Locke&Latham,1994) Målsättningsteorin är en av de mest stabila teorierna 

om arbetsmotivation och tillämpas därför mycket inom framförallt senare forskning. 

(Björklund,1991, Locke&Latham,1994, Miner,2000)  

Betydelsen av mål inom arbetet studeras och har studerats mycket. Ett mål eller ett delmål är 

någonting som en människa försöker uppnå eller genomföra. Olika mål kan ta sig olika uttryck. 

Det kan vara nedskrivna organisationsmål men det kan också vara egna livsmål som inte är lika 

tydligt definierade. Målen leder individen i en viss riktning för att kunna tillfredställa 

organisatoriska eller personliga mål som individen har satt upp.  (Schou,1991) För att uppnå 

målen kanske en prestationshöjning krävs. När individen sedan uppnått ett mål kan detta leda till 

inre motivation.  

Locke och Latham menar att man bör kombinera mål med feedback. Med andra ord bör det 

ske en återkoppling eller feedback när arbetstagaren har uppnått ett mål för att den ultimata 

arbetsmotivationen skall uppnås. Vidare bör målet vara specifikt formulerat. Ett exempel för en 

säljare kan vara att ”försöka sälja tre varor på 30 minuter” i stället för ett vagt formulerat mål 

som att ”försöka sälja mer”. Det är viktigt att målet också är tillräckligt utmanande utifrån den 

specifika arbetstagarens förmåga. Vidare bör individen få vara delaktig vid formulerandet av sina 

mål. Givet att alla dessa förutsättningar är uppfyllda kommer bättre prestation och motivation 

erhållas. (Locke&Latham,1994)  Deci kritiserade dock målens betydelse och menade att 

Målsättningsteorien är för svag och bör innehålla mer än begreppet mål för att kunna förklara 

arbetsmotivation. (Björklund,1991) 

2.5.7 Arbetets uppgifter och innehåll 

En annan inre motivationsfaktor som har belysts i en del studier inom arbetsmotivation är att 

arbetstagaren kan känna motivation på grund av arbetets innehåll eller de arbetsuppgifter 

individen utför. Förr utformades arbetet för att uppnå positiva fördelar för företaget och 

arbetstagaren har i och med detta fått anpassa sig efter dessa utformningar. Många negativa 

effekter, däribland låg arbetsmotivation, har blivit en konsekvens. Under de senaste decennierna 

har dessa problem belysts och arbetet och dess arbetsmiljö har anpassats utifrån arbetstagarnas 

önskningar och behov. (Schou,1991) För att uppnå hög motivation bör arbetet innehålla olika 

dimensioner som exempelvis en hög grad av variation i arbetet, där arbetstagaren får använda så 
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många färdigheter som möjligt. Arbetstagarna bör också se en helhet i sina arbetsuppgifter, med 

en tydlig början och ett tydligt slut. Vidare så bör arbetsuppgifterna upplevas som viktiga och 

betydelsefulla för att hög motivation skall uppnås.Slutligen bör arbetstagaren i största möjliga 

mån ha möjlighet att själv utforma sina arbetsuppgifter. (Hackman&Oldham,1975) 

Att utföra sina arbetsuppgifter kan leda till självuppfyllelse. I Maslows behovstrappa utgör 

den femte sista nivån behovet efter självuppfyllelse det vill säga att utvecklas och växa till den 

individen är född till att vara. (Maslow,1970) Maslow menade vidare att inte alla personer 

strävar efter detta. En människa som drivs av detta känner dock stor tillfredställelse av att 

använda och utveckla sin egen kapacitet. Denna person behöver inte nödvändigtvis drivas av 

yttre belöningar, för honom är målet att bete sig på ett visst sätt eller känna en specifik känsla. 

Maslow menade att människan jobbar för att uppnå inre belöningar, såsom känslan av personlig 

utveckling. (Lawler,1994) Även behovsteoretikern Herzberg utvecklade en rad olika 

motivationsfaktorer eller behov som till exempel behovet av att prestera på arbetet, känna ansvar 

och befordras. Han menade vidare att om dessa behov tillfredställs ska arbetstagaren uppnå 

personlig tillväxt och självuppfyllelse på arbetet. (Herzberg,2003) 

 

2.5.8 Ledning på arbetsplatsen 

Det finns många studier över huruvida chefens arbete utgör en yttre motivation för 

arbetstagaren. De kanske mest citerade studierna kring chefens arbete återfinns inom exempelvis 

personlighetsteorin som utvecklades av McGregor. Teorin som presenterades i avsnittet om 

tidigare forskning utgår som sagt från att det finns två olika antaganden om arbetstagarens 

beteende och natur. 

Att förstå vad som motiverar en arbetstagare för att sedan även tillämpa detta i 

organisationen är mycket väsentligt för en chef. Flera tidigare studier visar att om chefen är 

omtänksam, stöttande och bryr sig om de anställdas tankar och känslor resulterar detta i att 

arbetstagaren blir mer motiverad att utföra ett mer effektivt jobb.  

Det finns också studier som visar på att det inte finns någon relation mellan variablerna 

omtänksamhet och effektivitet men detta kan bero på arbetsinnehållet och att det därför krävs 

olika styrningssätt beroende på hur arbetssituationen ser ut. Majoriteten av studier visar ändå på 

en positiv relation mellan omtänksamhet och effektivitet i arbetet. Men det finns problem med 
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tidigare studier då det är svårt att påvisa att just chefens omtänksamhet påverkar arbetstagarens 

effektivitet. Det kan exempelvis vara så att arbetstagarens effektivitet påverkar chefens 

omtänksamhet. Vroom menade att det behövs experiment kring chefens omtänksamhet men att 

det är svårt att genomföra.(Vroom,1964)  

2.5.9 Inflytande vid beslutsfattning 

Tidigare forskning visar på att de arbetstagare som får vara med och influera vid olika beslut 

som involverar dem själva, får högre tillfredställelse på arbetet och högre produktivitet. Det man 

vill uppnå är en känsla av deltagande och att uppmuntra arbetstagare till tillväxt och därmed en 

ansvarskänsla. (Latham,2007) 

Bland annat Vroom studerande fenomenet att vara med och influera vid beslut men menade 

att det är individuella skillnader som avgör huruvida influensen vid beslutfattning leder till 

effektivitet vid utförandet av arbetsuppgifter. Det har även påståtts att denna faktor är olika 

motiverande i olika kulturer vilket därför kan medföra att generaliseringsbarheten mellan det 

svenska företaget och de amerikanska företaget är svag då flera resultat är baserade på 

amerikansk forskning.  

Det finns även forskning som pekar på motsatsen och menar att man uppnår högre 

produktivitet vid mer enväldiga metoder, som att till exempel chefen har en enväldig auktoritet 

vid beslutsfattandet. Problemet med detta tillvägagångssätt är att chefen kan fatta beslut i en 

fråga där chefens syn på saken inte överensstämmer med arbetstagarens. Därför uppnår beslutet 

kvalitet om arbetstagarna får vara med och influera. Majoriteten av studierna kring fenomenet 

pekar på att influens vid beslutsfattning är en motivationsfaktor som ökar produktiviteten hos 

den enskilda arbetstagaren. (Vroom, 1964) 

McGregor var positiv till fenomenet men  menade dock att det kan  passa mer i vissa 

organisationer än i andra. Vidare kan det passa vissa frågor och problem men inte andra. Han 

kritiserade även de som tyckte att detta var lösningen på alla eventuella problem på 

arbetsplatsen. Vissa arbetstagare som är likgiltiga till att vara med och bestämma bör därmed inte 

vara det, menade McGregor. Om fenomenet skall tillämpas är det viktigt att besluten påverkar 

arbetstagarna som själva är med vid beslutandet. Vidare ansåg McGregor att det fanns risker med 

inflytande vid beslut och menade att en arbetstagare som har varit med och bestämt i ett fall 
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sedan även vill vara med och influera i beslut som inte handlar om honom själv. Detta var ett 

orosmoment för de ledare som hade svårt att skydda sin egen auktoritet. (McGregor,2006) 

3. Metod 

3.1 Val av fallstudie 

Fallstudien behandlar ett företag som jag i samråd med deras HR-avdelning har beslutat att 

behandla anonymt. Företaget som studien behandlar är verksamt inom logistikbranschen och 

kommer att benämnas som företag X i studien.  

Efter en förfrågan att få utföra en fallstudie på företag X beslutade HR-avdelningen och jag 

gemensamt att föreliggande studie skulle behandla arbetsmotivation. I dagsläget utför HR-

avdelningen själv en studie kring arbetsmotivationen på företaget. I och med detta hoppas jag att 

föreliggande studie kan bidra till HR-avdelningens vidare studier. 

Företag X har flera verksamma avdelningar och föreliggande studie kommer att avgränsas 

till en specifik avdelning. Avdelningen kommer att benämnas som avdelning Y. Valet av 

fallstudie föll på denna avdelning då Y dagligen möter negativ respons från kunder. Detta bör 

innebära att inhämtandet och bevarandet av motivation är en viktig del av arbetstagarnas vardag.  

3.2 Val av metod 

Större delen av den forskning som har gjorts inom ämnet arbetsmotivation är amerikansk och 

de allra flesta baserar sin forskning på kvantitativa ansatser och samlar in sitt empiriska material 

genom enkäter. På så sätt kan man samla in ett stort datamaterial som gör att man täcker flera 

individers åsikter. Den kvantitativa ansatsen är mest lämpad för att studera frågor som inte 

påverkar och väcker respondentens känslor. (Heller,1971) Föreliggande studie utgår från att 

arbetsmotivation är ett fenomen som väcker en del känslor hos respondenten. Därmed har 

studien utgått från en kvalitativ ansats och tillvägagångssättet för att samla in det empiriska 

materialet är semistrukturerade intervjuer. Detta för att utifrån ett ostrukturerat tillvägagångssätt 

erhålla intervjupersonens subjektiva upplevelser kring arbetsmotivation. (Aspers,2007) 

3.3 Urval och genomförande 
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Studien är kvalitativ och baseras på ett antal genomförda semistrukturerade intervjuer. För att 

samla in urvalet skickades ett brev ut till chefen på avdelning Y som sedan skickade detta vidare 

till alla i personalen. Endast två personer anmälde sig frivilligt, varav min kontaktperson på HR-

avdelningen pratade med avdelningschefen om att försöka få några fler att ställa upp på en 

intervju. Under månaderna april och maj år 2011 intervjuades sammanlagt sex arbetstagare, två 

män och fyra kvinnor. Åldersspannet på intervjupersonerna löpte mellan 25 och 65 och de 

intervjuade hade arbetat på avdelningen mellan ett och tjugo år.  

Då intervjuerna var av semistrukturerad karaktär var en del frågor tydligt angivna och 

ställdes genomgående till alla respondenter. Beroende på vad respondenten svarade så följdes en 

del svar upp. I början ställdes mer allmänna frågor om arbetsmotivation Vilket var ett sätt att 

sätta teorin och min förförståelse inom parantes. (Aspers,2007) Då studiens ansats är en 

kombination av deduktiv och induktiv karaktär hade redan en del frågor en tydlig formulering.  

Den tidigare forskningen som presenteras i uppsatsen har en tematisk uppdelning baserad på 

ett antal teorier och utifrån detta utformades en intervjuguide som presenteras i bilaga 1. 

Tematiseringen är uppdelad i arbetsinnehåll, lön, social interaktion, feedback, mål, ledning, 

tillfredställelse och inflytande vid beslutsfattande. Intervjuguiden var utformad så att 

intervjupersonen skulle kunna tala fritt kring de olika teman som var formulerade. Intervjuerna 

varade i ungefär 40-50 minuter vardera, intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas 

ordagrant. 

3.4 Analys av det empiriska materialet  

Kodningen har tagit form av en tematisk kodning. Detta på grund av den formulerade 

frågeställningen och den angivna forskningen i avsnittet om tidigare forskning. De olika teman 

som användes var de olika formulerade motivationsfaktorerna som presenterades i avsnittet - lön, 

social interaktion, feedback, mål, ledning, tillfredställelse, arbetsinnehåll och inflytandet vid 

beslut. Då föreläggande studie utgår från att närvarandet av flera av dessa motivationsfaktorer 

reaulterar i arbetsmotivation.  

Vid analys av det empiriska materialet tillämpades marginalmetoden för att göra materialet 

överskådligt och för att underlätta vidare analys. (Aspers,2007) 
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3.5 Problematisering av det empiriska materialet 

Att försättas i situationen att intervjuas av en okänd person måste vara osäkert och lite 

nervöst. I diskussionerna om arbetsmotivation kan intervjupersonerna ha varit måna om att det 

skulle låta så fördelaktigt som möjligt och de kan därför ha valt att inte reflektera över vissa 

faktorer eller uttrycka sitt missnöje kring olika områden. Dels kanske de ville låta fördelaktiga 

inför  mig och alla andra som läser denna studie, men främst kanske de ville låta fördelaktiga 

mot avdelningscheferna som visste om deras deltagande i intervjuerna. Detta kan ha bidragit till 

att  de svarade vad de trodde eller kände förväntades av dem.  

En annan svaghet med urvalet av de personer som skulle intervjuas var att det handplockades 

av ansvarig själv. Detta kan ha medfört att de personer som handplockades var bäst lämpade för 

granskning och intervju enligt denna person. Det kan alltså vara så att att de mest motiverade 

arbetstagarna plockades ut, eller att de som hade bäst relation till ledningen och företaget X 

plockades ut, allt detta för att få företaget eller dem själva att framstå fördelaktigt.  

En både positiv och negativ konsekvens av insamlandet av empirin var att samtliga intervjuer 

genomfördes under en och samma dag. Det negativa är att detta kan ha medfört en risk att jag 

blivit mer ofokuserad i slutet av dagen. Kanske hade andra följdfrågor ställts om det hade varit i 

början av dagen. Det positiva med att alla intervjuer samlades var att jag var väldigt involverad i 

ämnet och kom i håg vad andra sagt vilket gjorde att jag fick en bra helhetssyn över avdelningen 

och de arbetstagare jag intervjuade.  

Replikerbarheten av studien är svår att åstadkomma framförallt då studien är kvalitativ och 

utgår från personens egna upplevelser av den sociala miljön. Det krävs att nästa studie studerar 

en arbetsplats med liknande förutsättningar som denna. Det är också önskvärt att nästa forskare 

intar samma sociala roll som jag, detta för att komma fram till liknande slutsatser. 

Tillvägagångssättet i denna studie bör därför förklaras så utförligt som möjligt. (Bryman,2002) 

Som Bryman (2002) menar, är det inte möjligt att applicera studien på andra sociala miljöer, 

på grund av att åsikterna som framkom på avdelningen Y inte kan överföras på andra 

arbetstagare i världen. Däremot bör resultatet kunna generaliseras till den presenterade teorierna i 

avsnittet om tidigare forskning. Vidare kan det vara ett problem med tidigare forskning då en hög 

andel av den har sitt ursprung i Amerika. Vilket medför frågan om resultaten från föreliggande 
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studie som är genomförd i Sverige är överförbar på amerikansk kultur och amerikansk 

management? (Schou,1991) 

3.6 Etiska aspekter 

I samband med sökandet efter frivilliga intervjupersoner skickades ett brev med information 

ut där jag som forskare introducerade mig själv, syftet med studien och angav intervjuns längd. I 

detta brev uteslöts vissa detaljer om studien, då dessa kunde ha påverkat hur de eventuella 

respondenterna skulle svara på intervjufrågorna.  

Hur pass frivilligt deltagandet hos respondenterna var kan ifrågasättas då de blev 

handplockade av den ansvarige på avdelning Y. 

För dem som senare deltog i de semistrukturerade intervjuerna repeterades en fullständig 

information om intervjuns syfte, intervjuns längd och att respondenten hade fullständiga 

rättigheter att avsluta intervjun när han eller hon ville. Vidare informerades respondenterna om 

att de skulle behandlas konfidentiellt och att även företaget och avdelningen de arbetade för 

skulle behandlas konfidentiellt. Vid transkribering av materialet ändrades därför uppgifterna om 

företagsnamn, namn på personer samt andra faktorer som kunde avslöja intervjupersonernas 

identitet  

Respondenterna informerades också om att intervjun spelades in, men att detta material 

endast skulle utnyttjas av mig och eventuellt min handledare, och att materialet därefter skulle 

förstöras. (Bryman, 2002) 

4. Resultat 

4.1 Bakgrund 

Avdelningen Y är belägen i en lokal i Stockholm. På avdelningen sitter i dagsläget ungefär 30 

arbetstagare inklusive två avdelningschefer. Arbetstagarna har mer eller mindre lika 

arbetsuppgifter vilka innefattar mycket kundkontakt via email och telefon. Den arbetsroll som 

arbetet innebär medför en del kundkonflikter. Därmed bör inhämtandet och bevarandet av 

motivation vara en avgörande faktor för att fortsätta att arbeta i rollen.  
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Under intervjuerna nämndes flera olika motivationsfaktorer som är avgörande för den 

upplevda arbetsmotivationen. Nedan presenteras de olika motivationsfaktorerna som nämndes  

 

4.2 Lön eller annan finansiell belöning 

Arbetstagarna på avdelning Y får en fast månadslön, denna lön motsvarar en nivå som de är 

relativt nöjda med, men majoriteten skulle inte bli besvikna om de fick en högre lön. För 

samtliga intervjupersoner är lönen mycket viktig då den gör att individerna kan leva och 

förverkliga sina behov och fritidsintressen. Lönen kan dock inte för någon av dem ersätta den 

sociala faktorn som arbetet innebär. En intervjuperson uttryckte följande angående varför vi 

människor jobbar: 

”För att få pengar till att köpa mat. Sen är det ju naturligtvis alltså, det skulle ju vara 

himla tråkigt om man hade oändligt med pengar säger vi, och inte behöver gå till jobbet, det 

skulle bli väldigt socialt instängt.” 

Vikten av den sociala interaktionen eller de inre belöningarna som arbetet medför visade sig 

ytterligare då samtliga intervjupersoner menade att om de ärvde eller vann en stor summa pengar 

skulle de fortfarande vilja arbeta, men på sina egna premisser eller deltid:  

”Jag skulle nog inte jobba 100 procent, tror jag inte men, säg mellan 50 och 75 procent i 

alla fall” 

 Anledningen till detta ansåg majoriteten vara bristen på social interaktion som det skulle 

medföra. En intervjuperson uttryckte följande angående detta: 

”Jag skulle bli för rastlös hemma och man skulle inte ha något socialt liv, jag menar bara 

träffa gamla vanliga kompisarna och sådär, det är alltid kul att få lite mer utbyte socialt.”  

Vidare uttryckte sig en annan intervjuperson angående vikten av den sociala interaktionen: 

”Jag skulle inte bara vilja vara hemma, speciellt  inte om det är så att ens vänner, familj 

och närmsta jobbar och man sitter hemma själv, så skulle jag nog inte klara av det av enbart 

den sociala anledningen. ” 

Inom avdelningen hade man tidigare undersökt om ett provisionsbaserat arbete var möjligt, men 

man hittade ingen lämplig lösning. Åsikterna kring provisionens betydelse var delad. Det var 

någon av intervjupersonerna som tyckte att provision skulle kunna höja motivationen. ”Jag tror 

att om man jobbar efter ett annat arbetssätt, att man har provision, det tror jag skulle få mig 
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mycket mer sporrad, om jag visste att om jag gjorde ett riktigt bra jobb varje månad så fick jag 

en extra peng, det tror jag absolut skulle få mig att göra ett mer effektivt jobb än vad jag gör 

nu.”  

Men avdelning Y har varken bonus, provision eller andra ekonomiska förmåner. Den har 

dock en löneförhandling som kan leda till löneförhöjning. En intervjuperson menade att 

löneförhöjning var viktig då den var ett tecken på uppskattning. 

”Löneförhöjningar är ett tecken på uppskattning speciellt genom att vi inte har någonting 

annat, jag har ju inte som du prata om någonting provision, bonusar eller extra eller liknande 

så det är ju egentligen det enda sättet att visa det” 

4.3 Social interaktion på arbetsplatsen 

Social interaktion verkar vara en mycket viktig motivationsfaktor för samtliga 

intervjupersoner på avdelning Y. Ett ord som ofta dök upp var det positiva utbytet och glädjen 

personerna kände med sina arbetskollegor. En intervjuperson uttryckte sig såhär om sina 

arbetskollegor ”Det är underbara människor och vi har roligt, jag får ut det viktigaste, för jag 

kan inte gå till ett ställe och sitta där mellan 8 och 10 timmar om dagen och inte liksom, få det 

att funka, och det här är klockrent, vi har så bra dialog. Jag får den här sociala 

tillfredsställelsen, som jag behöver, glädjen alltså, på det sättet. Jag gör inget bra jobb och jag 

kan inte stanna på ett ställe om det inte har det här sociala, så är det i varje fall, så det är 

oerhört viktigt för mig.” 

Ett annat ord som ofta dök upp i samband med tal om social interaktion var ordet stöttning. 

Hade intervjupersonen haft ett jobbigt samtal med en kund kunde denna vända sig till en 

arbetskollega för att få stöd.”Efter ett jobbigt samtal, att man kan ventilera det liksom va, och 

dom förstår vad, ”Det här var jobbigt” eller ”Gud, va bra du, den där kunden var jobbig, men 

gud va bra du tog det där” liksom.” 

Majoriteten av intervjupersonerna kände ett gott socialt utbyte med närmaste chefen. Någon 

uttryckte även hur denna fick socialt utbyte av kunderna ”Vi har kunder som kan ringa in, som 

säger ” Nä,men hej” säger dom, ”va kul att du svara för jag har längtat efter dig” det ”make 

my day” men det säger ju inte alla, men när det händer så är det jätteroligt. Det lyfter min dag, 

kan man säga, och då blir jag väldiga motiverad och då följer ju det med till nästa samtal.” 
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4.4 Trivsel och tillfredsställelse 

Ordet tillfredsställelse dök ofta upp under intervjuerna. Uppfattningen kring vad som leder 

till tillfredsställelse varierade från olika intervjupersoner men var i stort sett lika. Samtliga 

trivdes med arbetsuppgifterna dock med vissa avvikelser som till exempel stressfaktorer. 

Samtliga intervjupersoner var också tillfredsställda med den närmaste chefen men vissa visade 

på ett litet förtroende för ledningen över närmaste chefen. Majoriteten av intervjupersonerna 

trivdes med lönen men den upplevdes inte som perfekt  

Uppfattningen kring vad som leder till tillfredsställelse varierade. Om det är på grund ut av 

prestationen som personen upplever tillfredsställelse eller om det är tillfredsställelsen som 

personen genererar som leder till högre prestationer. En del av intervjupersonerna menade att om 

de upplever känslan av trivsel eller tillfredsställelse så presterar personen bättre.  

I detta fall måste intervjupersonen trivas för att känna motivation. En intervjuperson uttryckte 

följande angående detta. 

”För att känna motivation så måste jag trivas, jag är sån att jag måste trivas med mina 

arbetsuppgifter och framförallt trivas med människorna.  Och det andra är minst lika viktigt, 

för att jag var där sist att jag inte klara av människorna, jag trivdes inte, och det funka inte för 

mig.” Samma person uttrycker sedan att det är prestationen som leder till tillfredsställelse”Jag 

har ju ganska tuffa ärenden och när jag får avslut på ett ärende som har varit ganska jobbigt, 

mycket dialoger, ja, det kan bli en enorm pajkastning, när jag vet att nu är det slut, eller över, 

jag kan stänga det, då kan jag känna inom mig, ja, jag kan gå ut och skrika JA, sånt gör jag 

ibland och känner att nu är det över liksom, då känner jag bara, då kan jag känna nästa dag 

jag går upp att, då får jag en rush.” 

För majoriteten av intervjupersonerna verkar det vara så att personen måste prestera och 

känna motivation för att känna tillfredsställelse. ”Alltså om jag känner att jag har motivation 

och jag känner att arbetet är roligt, då känner ju jag en tillfredsställelse och mår bra.” 

”När det är klart, det är väl tveklöst det stora, i och med att jag jobbar mycket med ärenden 

och ärendeavslut, då känner jag tillfredsställelsen att ”Ja”. Det är motivation!” 

En annan jämför tillfredställelesen av att prestera på arbetet med fysisk träning. 

”Man vill ju utveckla sig själv också och känna sig tillfreds med sig själv att man har gjort 

någon nytta för dagen, det gör ju att man känner lycka också, precis som när man går och 
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tränar så får man ju endorfiner för att man gör något bra för sig själv liksom. Det är ju 

samma sak med jobbet egentligen, att man känner sig duktig då man har gjort ett bra jobb 

liksom. Om man inte gör något går man in i en depression oftast.” 

4.5 Feedback 

Samtliga intervjupersoner ansåg att feedback var viktigt för arbetsmotivationen, både från 

arbetskollegor men framförallt från närmaste chefen.  

”Feedback är oerhört bra, du måste få det, för det är ju en viktig del när det gäller 

motivationen, en väldigt viktig del” 

En annan menade att ”Självklart vill man ha positiv feedback, det gör ju att man känner sig 

som en bättre människa och ökar motivationen, åtminstone för stunden” 

Feedback kan yttra sig både positivt och negativt, och intervjupersonerna ansåg att båda var 

av vikt för motivationen. Samtliga intervjupersoner ansåg att positiv feedback var ett tecken på 

uppskattning och att man blev sedd som arbetstagare. En intervjuperson gav sin beskrivning av 

positiv feedback som att: 

”Det är när någon kommer och säger att ” det där gjorde du bra” eller att ”vi är nöjda 

med ditt arbete” och sådana saker, det är det som motiverar.” 

Av samtliga beskrevs negativ feedback som en konstruktiv kritik, fast de ville inte se det som 

något negativt eller som kritik utan något positivt om det delades ut på ett korrekt sätt. En 

intervjuperson beskrev negativ feedback som: 

”Det är inte att någon ska komma och skälla på en givetvis, utan att ”här blev det lite 

tokigt, tänk så här nästa gång” eller ”gör så här istället” eller ”du borde formulera om det 

här” liknande.” 

Vidare ansåg majoriteten av intervjupersonerna att den så kallade negativa feedbacken var 

viktig då den kunde utveckla och förbättra den enskilda arbetstagarens arbete.  

”För det är ju det negativa som man lär sig utav, så man vet att ”det här måste jag förbättra”. 

Samtliga intervjupersoner upplevde att de fick feedback från både arbetskollegor och 

närmaste chef, men de överöstes inte av det. En intervjuperson nämnde bristen på negativ 

feedback. ”Vi alla är rätt dåliga här på att ge varandra negativ feedback, man rättar hellre till 

kollegans fel utan att den märker det liksom.” 
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Den erhållna feedbacken från arbetskollegorna tog formen av en positiv feedback medan den 

närmaste chefens feedback kunde ta både positiv och negativ form.  

4.6 Mål inom arbetet 

En minoritet av intervjupersonerna satte upp egna mål eller delmål för vad det själva skulle 

utföra eller utveckla på arbetet men alla var ense om ett organisationsmål som var satt, nämligen 

att de som arbetade inom en del av avdelning Y skulle slutföra ett visst antal ärenden varje dag 

medan de andra skulle slutföra ett annat antal. 

Det rådde mycket delade meningar om målens betydelse för arbetet och huruvida det 

existerade några mål inom arbetet överhuvudtaget. 

”Nä, det här är ett sådant jobb att, här har man inga mål direkt, utan det flyter.” En annan 

intervjuperson menade att ”Det är viktigt, och det kan jag säga att det gör vi här också, vi sätter 

alltid upp mål för ett år, det gör vi i samband med medarbetarsamtalen” vidare ”En person 

kanske ska klara av och jobba lite mer med vissa delar som när man skriver brev, sådana där 

mål sätter vi. Det är jätteviktigt.” 

En annan intervjuperson satte mål för sig själv för att sedan kunna uppleva tillfredsställelsen 

att få bocka av den uppgiften från en manuellt skriven lista.  

”Och skriver upp de saker jag måste göra, börjar uppifrån med det viktigaste och sen så 

jobbar jag neråt, jag tycker om att kryssa över det jag har gjort för då ser jag liksom när det är 

bortbockat på något sätt” 

Uppnåendet av ett uppsatt mål eller delmål medförde också en inre tillfredSställelse, en 

intervjuperson menade att. 

”Det är också viktigt att man uppnår målen också, då mår man mycket bättre själv också.” 

En del av intervjupersonerna såg ingen mening med att ha olika definierade mål och menade 

att arbetet inte krävde det.  

4.7 Arbetets uppgifter och innehåll 

Samtliga intervjupersoner trivdes med själva jobbinnehållet eller arbetsuppgifterna som kom 

med arbetet.  ”Varför jag trivs det är för att jag tycker om mitt jobb alltså själva jobbinnehållet 

så mycket. Det är kreativt, det är mycket, det är mycket olika delar i det, jag tycker det är 

härligt.” En annan intervjuperson jämförde med tidigare arbeten och hur viktig 
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motivationsfaktor arbetsinnehållet är för upplevd arbetsmotivation. ”Att jag har ett arbete jag 

tycker är kul att gå till, det är det som driver en, annars skulle ju det vara pest och pina, det 

har ju hänt under livets gång också att man har haft arbeten som man absolut inte, man har 

mått dåligt varje dag man har gått till arbetet, och då har man ju svårt att motivera sig själv att 

gå dit”  

En del av de intervjupersonerna ansåg att jobbet är varierande, och det berodde mycket på att 

deras arbete är kundbaserat vilket resulterar i att varje interaktion med en kund ser olika ut och 

många ärenden är olika från tillfälle till tillfälle. En intervjuperson uttryckte följande: 

”Jag tycker det är nästan nya scenarion varje dag.” Vidare menade man också att en stor 

del av arbetsuppgifterna var rutinmässiga  

En del upplevde ett tydligt slut på sina arbetsuppgifter medan andra talade om att de saknade 

att få känna att det fanns ett tydligt slut i arbetsuppgifterna.  

Till viss del upplevde arbetstagarna att deras uppgifter var viktiga och betydelsefulla, mycket 

på grund av att de kände ett ansvar gentemot kunden och andra kollegor att närvara på arbetet. 

Till viss del upplevde de också att de själva kunde utforma sina arbetsuppgifter, men 

arbetstagarna hade också tydliga riktlinjer för vad som skulle genomföras för varje dag. 

Samtliga ansåg att jobbet utvecklade vissa färdigheter hos arbetstagarna men en minoritet 

upplevde att arbetet ledde till en personlig utveckling.  

Vidare ansåg samtliga intervjupersoner att utmaningen i arbetet var viktig och att den fanns i 

denna arbetsroll. En del menade att de kommer att söka sig vidare den dag de kan allt och 

utmaningen i arbetet upphör.  

4.8 Ledning på arbetsplatsen 

Hur den närmaste chefen är var en viktig faktor för upplevd arbetsmotivation. Den största 

och viktigaste biten verkar vara att chefen ska bry sig om arbetstagarens känslor och åsikter både 

avseende arbetsrelaterade frågor men även till viss del privata frågor.  En intervjuperson 

uttryckte sig följande angående en chef som bryr sig. 

”Skulle man känna att man har, vad det än är för frågor, stora som små, arbetsrelaterat 

eller om det är med kollegorna eller liknande och man tar upp det med sin chef, och om man 

inte får någon respons på det, om man säger att det inte händer något, eller man rentutav 

ignorerar dom saker man tar upp, så påverkar ju det jättemycket hur det känns att gå till 
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jobbet varje dag. Dels i hur uppskattad man känner sig och även att då försvinner ju inte dom 

problem som du har tagit upp i så fall, utan det kvarstår ju, så att det är jätteviktigt.” 

En intervjuperson jämför sin föredetta chef med sin nuvarande chef och pekar på vikten att 

ha en engagerad chef för arbetsmotivationen.  

”Jag hade en chef innan som var raka motsatsen till min nuvarande chef, kan man säga, 

man kunde inte prata om någonting med honom och allt man sa vart man motarbetad och 

frågade man om hjälp fick man svaret ”lös problemet” och såna där grejor, det var väldigt, 

icke motiverande” 

Samtliga talade om en chef som är engagerad i arbetsrelaterade frågor men en majoritet av 

intervjupersonerna menade också att det är bra med en chef som kan relatera till arbetstagarnas 

privata del. Ett exempel på detta ges av en intervjuperson nedan: 

”Det kan ju vara så att det händer mig någonting, eller någonting, så att man är väldigt nere 

och inte orkar riktigt, att ha en chef då som vet bakgrunden och kan vara förstående för att 

det här är en period, nu får det vara som det är och så kommer man igen, igen så där.” 

4.9 Inflytande vid beslutsfattning 

Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att de kunde vara med och influera vid olika beslut 

då alla arbetstagare hade ett teammöte varannan vecka. På detta diskuterades arbetsplatsens olika 

villkor och de olika förutsättningarna som erbjöds. En intervjuperson yttrade sig som följer 

angående upplevelsen av att influera.  

”När det som gäller våran direkta arbetsplats och miljö, hur vi ska hantera saker, där 

absolut, då där får vi mycket att säga till om. Sen kanske man inte alltid får igenom det man 

vill, men att det är folk som lyssnar på ens åsikt i alla fall och tar det i beaktning och sen tar 

ett beslut kring det, det är det absolut.” I en annan intervju underströks det faktum att 

arbetstagarnas åsikter räknades men att det var osäkert huruvida deras åsikter gick igenom vid 

själva beslutsfattningen.  

”Sen om det går igenom är en annan sak men de lyssnar i alla fall och ser om det, ja, det 

känns som de lyssnar på vad man har att säga.” 

En arbetstagare kände sig lite överkörd men denna menade att det var på grund av att denna själv 

inte tog plats i en dialog. Denna person ansåg att dennas åsikter inte var viktiga i sammanhanget.  
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5. Diskussion 

5.1 Motivationsfaktorer 

Uppsatsens syfte var att studera hur arbetsmotivationen upplevs och uppnås på avdelning Y. 

Syftet är även att besvara frågan om det är den yttre eller inre motivationen som leder till ökad 

arbetsmotivation på denna arbetsplats och ge förslag till motivations höjning. 

Avsnittet om tidigare forskning är baserat på 1900-talets forskning inom arbetsmotivation. 

Därmed har en bred teoribas presenterats. Anledningen till det är att den enskilda teorin i sig inte 

är tillräcklig för att förklara arbetstagarnas arbetsmotivation. Det krävs en kombination av flera 

olika teorier för att kunna belysa skillnaderna mellan de olika arbetstagarnas subjektiva 

upplevelser. 

Arbetsmotivation upplevs av arbetstagarna på avdelning Y som något den enskilde 

arbetstagaren får eller något som lockar denna. Detta utgörs exempelvis av de olika presenterade 

motivationsfaktorerna som lön, social interaktion, hur arbetsuppgifterna är utformade, feedback, 

om individen trivs, chefen, inflytandet vid beslut och mål.  

De olika motivationsfaktorerna kan kategoriseras som inre eller yttre motivationsfaktorer. I 

detta fall utgör exempelvis lön och feedback två yttre motivationsfaktorer medan arbetsinnehållet 

och känslan av tillfredsställelse är exempel på två inre motivationsfaktorer. På avdelningen Y är 

det en kombination av både den inre motivationen och den yttre motivationen som utgör den 

totala arbetsmotivationen. I brist på någon av dessa skulle den totala arbetsmotivationen lida. 

Denna slutsats drog flera forskare under 1900-talets forskning, dock finns det en del studier som 

visar att inre motivation som social interaktion, tillfredsställelse och det upplevda 

arbetsinnehållet är mer avgörande för den totala arbetsmotivation än vad exempelvis en yttre 

motivationsfaktor som lön är. Denna tanke stöddes bland annat av Herzberg Maslow och Deci. 

 

En av de första motivationsfaktorerna som fick uppmärksamhet inom forskningen av 

arbetsmotivation var lön och annan finansiell belöning. Flera forskare betonade dess betydelse 

för arbetsmotivationen medan HRM drog slutsatsen att det var en liten eller ingen 

motivationsfaktor. Utifrån föreliggande fallstudie på avdelning Y kan HRM’s slutsats förkastas 

då samtliga av intervjupersonerna ansåg att lönen var en viktig motivationsfaktor. (Latham,2007) 
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Precis som Vroom (1964) menade så kan man inte bortse från lön som en motivationsfaktor. Det 

är en yttre belöning eller en yttre motivationsfaktor som är helt nödvändig för arbetstagarna, 

vilket här konfirmeras ytterligare i föreliggande studie.  

Vidare kunde Vrooms empiriska studie OM att de flesta arbetstagare fortsätter arbeta även 

om denne får ett stort arv eller en vinst bekräftas i föreliggande studie. Detta på grund av att 

intervjupersonen tror att den sociala interaktionen kommer att ta skada vid distinktion från 

arbetet.  

Att social interaktion är en viktig motivationsfaktor kan vidimeras av flera forskare såsom 

bland annat Herzberg, Maslow, Vroom, Latham, Bandura och Deci. Detta kunde konfirmeras 

ytterligare i föreliggande studie hos arbetstagarna på avdelningen Y. Social interaktion kan ta 

flera olika former men Herzbergs teori om att vara omtyckt, att andra bryr sig om dig och att 

individerna fann stöd hos varandra då de hade haft en svår arbetsuppgift var olika betydelsefulla 

faktorer som poängterades i intervjuerna.  

Forskare som Vroom och Herzberg menade vidare att den sociala interaktionen leder till 

tillfredsställelse. En generell tillfredsställelse av arbetet är ett komplext fenomen och kan 

innefatta många olika faktorer. En rangordning av de faktorer som gjorde arbetstagarna mest 

tillfredsställda är inte möjlig då många faktorer upplevdes som lika tillfredsställande. En 

rangordning bör ha vart möjlig vid ett större urval. 

Utifrån de tre faktorer som Lawler (1994) ansåg spela störst roll för upplevd tillfredsställelse, 

kan en rangordning göras där tillfredsställelse med närmaste chefen var den största, 

tillfredsställelse med arbetsuppgifterna den näst största och till sist tillfredsställelse med lönen. 

En del forskare tycker att prestationer leder till tillfredsställelse medan en del andra tycker att 

tillfredsställelse leder till prestationer. Upplevelsen vid intervjutillfällena var att det inte gör 

någon skillnad och att båda kan utgöra viktiga faktorer för samma arbetstagare. Vilket som 

kommer först är inte det viktiga utan tillfredsställelsen och prestationen verkar gå hand i hand för 

upplevd arbetsmotivation. Herzberg trodde att de båda hade en effekt på varandra. Dels 

utvecklade han en rad olika motivationsfaktorer och menade att om dessa var tillfredsställda så 

skulle det förbättra prestationen på arbetet. Men han trodde också att trivsel och tillfredsStällelse 

var en följd av arbetsprestationer. (Herzberg,1959)  

Feedback kan yttra sig både positivt och negativt på avdelning Y och är enligt samtliga 

intervjupersoner en viktig motivationsfaktor precis som tidigare forskning menar. Anledingen till 
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det är att bland annat att feedback både motiverar, riktar och agerar som stöd för arbetstagaren. 

Forskare är oeniga kring vad som bidrar mest åt motivationen – om det är positiv eller negativ 

feedback.  

Inom avdelning Y var man eniga om att både den positiva och negativa feedbacken var viktig 

för arbetsmotivationen men det fanns de intervjupersoner som tyckte att den negativa feedbacken 

var viktigare än den positiva feedbacken. Samtliga intervjupersoner ansåg att feedback var en 

viktig motivationsfaktor för den gjorde att individen presterade mer och effektivare. Ingen av 

intervjupersonerna upplevde någon negativ effekt av feedback vilket vissa kognitiva forskare 

menar kan uppkomma. (Vroom, 1964, Latham,2007) Detta är dock en konsekvens som är svår 

att analysera då den enskilda individens upplevelse kan vara något helt annat än hur det faktiskt 

är.  

Arbetets innehåll och uppgifter verkar vara en annan viktigt motivationsfaktor för 

arbetstagare på avdelning Y. Några av intervjupersonerna upplevde att arbetsuppgifter ledde till 

självuppfyllelse,därmed kan både Maslows och Herzbergs tankar konfirmeras. Vidare tyckte 

intervjupersonerna att arbetet var utvecklande, utmanande och ansvarsfullt vilket alla utgör 

viktiga faktorer för upplevelsen av motivation 

Det  finns två olika chefer på avdelning Y. De båda chefernas ledarstil skilde sig åt och min 

upplevelse var att den ena chefen premierade den sociala faktorn mer än den andra chefen. Vad 

som är bäst lämpat för denna avdelning är svårt att avgöra. Olika ledarstilar passar bättre för 

olika arbetsplatser. (McGregor,2006).  

Samtliga intervjupersoner trivdes med den närmaste chefen och detta menade arbetstagarna 

berodde på att cheferna var omtänksamma eller brydde sig om sina anställda. Betydelsen av 

omtänksamheten och engagemang från chefen påvisade både Vroom (1964) och McGregor 

(2006) i sin empiriska forskning. 

Målens betydelse för intervjupersonerna på avdelning Y var splittrad. En del intervjupersoner 

menade att målen hade stor betydelse för motivationen och att det sattes mål under 

medarbetarsamtalen. Andra intervjupersoner menade istället att det inte finns några mål i arbetet. 

Kanske misstolkades betydelsen av mål under intervjutillfälllet eller så var målens betydelse för 

otydligt definierade under medarbetarsamtalen. Frågan är om det går att bortse ifrån målens 

betydelse då målsättningsteorin kanske är en av de tyngst vägande teorierna inom 

arbetsmotivationens område (Bergvall,1991) 
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Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att de kunde influera vid beslutsfattning, men 

bara  avseende faktorer som påverkade deras egen arbetsmiljö och arbetssituation. Det bör enligt 

McGregor vara bra eftersom han menade att det inte är bra att arbetstagaren har för mycket 

inflytande över beslut. 

 

Sammanfattningsvis krävs en kombination av olika motivationsfaktorer för att uppnå 

arbetsmotivation.  De faktorer som nämndes mest under intervjuerna var lön, feedback och den 

sociala interaktionen.  

Vidare finns det ingen universell sanning om vad som är arbetsmotivation då åsikterna 

skiljer sig åt från individ till individ. Precis som Vroom menade ger arbetet olika mening åt olika 

människor. På grund av detta är det egentligen meningslöst med generella teorier om varför 

människan arbetar. (Vroom,1964) 

 

5.2 Förslag till motivationshöjning inom avdelning Y 

Av resultatet att döma så finns det ett problem med avdelning Y’s kommunikation. Målens 

betydelse är en motivationsfaktor som är av stor vikt inom arbetsmotivationsforskningen. 

Avseende denna motivationsfaktors betydelse verkar intervjupersonernas åsikter i störst 

utsträckning gå isär. Om olika mål formuleras under medarbetarsamtalen men ändå inte framgår 

tydligt för arbetstagaren så bör man se över dialogen. Mål ska enligt Vroom (1964) vara tydligt 

formulerade. För det fall ett mål sätts så bör målen kombineras med feedback. Det bör alltså ske 

en återkoppling till arbetstagaren när denna har uppnått ett må detta för att uppnå den ultimata 

arbetsmotivationen. (Locke&Latham,1994) I föreliggande studie framkom en viss tveksamhet 

till hur ofta man fick feedback på sina arbetsuppgifter. Detta verkar således också vara ett 

arbetsområde som kan utvecklas för att höja arbetsmotivationen på avdelning Y.   
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7. Bilaga 1 

Allmänt 

Berätta om dina arbetsuppgifter? 

Hur många år har du jobbat på denna avdelning? 

Om du skulle utforma en jobbannons om ett arbete här, hur skulle den lyda? 

Motivationsbegreppet 

Varför jobbar vi människor enligt dig? 

Vad drivs du av som arbetstagare? Vad är viktigt för dig? 

Vad är motivation för dig? Vad tycker du ordet betyder? 

Vad händer med dig då du är motiverad?  

Vad händer med dig då du är omotiverad?  

Vad krävs för att lyfta din motivation på arbetsplatsen? 

Arbetet/Organisationen 

Trivs du? Utveckla, varför? 

Tycker du att jobbet utvecklar dig som person? 

Hur ser arbetsplatsen ut? 

Har ni någon flexibilitet? Utveckla 

Har du något ansvar? Utveckla 

Är jobbet varierande? Utveckla 

Är jobbet utmanande? Utveckla, ge exempel på en utmaning. 

Vid vilka tillfällen har du varit som mest motiverad i det här arbetet? 

Vid vilka tillfällen har du varit som mest omotiverad  i det här arbetet? 

Du har haft ett jobbigt samtal med en individ på arbetet, hur går du vidare?  

Slås du ned?Tar du åt dig? Hur går dina tankar? Vad motiverar dig då? 

Lön eller annan finansiell belöning 

Vilka finansiella belöningar får du? (bonus eller andra förmåner) 

Har ni någon typ av provision?  Utveckla 
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Är du nöjd med den ekonomiska ersättningen du får? 

Om du vann eller ärvde en stor summa pengar, låt säga 50 miljoner, skulle du fortsätta jobba?  

Social interaktion/Sociala relationer 

Vad består din dagliga sociala interaktion av och hur ser den ut? 

Vad får du ut av kontakten med kunderna? 

Vad får du ut av kontaken med  närmaste chefen? 

Vad får du ut av kontakten med arbetskollegorna? 

Vilka egenskaper tycker du utmärker en bra medarbetare? 

Får du stöttning av kollegor eller närmsta chefen? 

Ledningen/Inflytande vid beslutsfattning 

Hur ser kontakten  mellan dig och närmsta chefen  ut? 

Tror du att det är viktigt med en bra chef för din arbetsmotivation? 

Är det viktigt för dig att ha en nära relation till chefen? 

Vilka egenskaper utmärker en bra ledare? 

Kunna vara med och påverka olika beslut? Eller influera på annat sätt? Är det viktigt? 

Feedback/Återkoppling/Uppskattning 

Vad innebär feedback för dig? 

Känner du att du får det? 

Hur kan det yttra sig? 

Är det viktigt för dig?  

Hur yttrar sig den bästa typen av feedback för dig? 

Får du av närmsta chefen eller kollegor? på vilket sätt? 

Mål  

Är det viktigt för sig att sätta upp mål eller delmål? Ge ett exempel 

Har ni några tydligt uppsatta mål? 

Vilka är dina mål vad gäller arbetet? 

Vilka är dina mål vad gäller personlig utveckling 

 


