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Bemanningsbranschen har eskalerat under 2000-talet och är här för att 
stanna. Branschen är enorm och avser att underlätta samhällets 
arbetssituation. För många unga är det den första språngbrädan in på 
arbetsmarknaden. Arbetstillfredsställelse och motivation är en viktig 
aspekt att ta till vara på i rekryterarnas vardag för att kontinuerligt 
behålla den goda atmosfären. Syftet med studien är att undersöka vilka 
faktorer som är utmärkande för rekryterarnas arbetstillfredsställelse. I 
denna kvalitativa undersökning deltog 10 respondenter. Studiens 
resultat beskriver hur rekryterarna upplever att arbetsmiljön, 
självständighet och flexibilitet, utmaningar och feedback påverkar 
arbetstillfredsställelsen. I rekryterarnas beskrivning av motivationens 
påverkan på arbetstillfredsställelsen, får man ta del av deras 
upplevelser kring prestation och ansvar, tillväxt av företaget, variation, 
gemenskap och arbetsliv och privatliv. Dessa resultat visar att det är 
viktigt att värna och vårda dessa faktorer för att företagets anställda ska 
uppleva arbetstillfredsställelse. 
 
Nyckelord: motivation, arbetstillfredsställelse, rekryterare, 
bemanningsföretag, välmående. 
 
 
 

Från 1935 fram till 1992 rådde det ett förbud i Sverige mot personaluthyrning och 
privata arbetsförmedlingar som var vinstdrivande. Det ansågs att arbetsförmedlingen 
enbart skulle tillhöra offentliga sektorn, men trots detta förbud förekom 
personaluthyrning inom vissa områden (Andersson & Wadensjö, 2002). 
Bemanningsföretag har aldrig varit så stora som idag. 2010 omsatte 
bemanningsföretagen tillsammans över 5 miljarder kronor. Ungefär 100 000 individer 
arbetar årligen genom bemanningsbranschen och det är tydligt att branschen har 
återhämtat sig efter lågkonjunkturen i slutet på 2008/2009 (Bäckström, 2010). 
Rekrytering, personaluthyrning och entreprenader även kallad outsourcing ingår i 
bemanningsbranschen. Individer som är anställda via ett bemanningsföretag kan ha en 
tillsvidareanställning, visstidsanställningar eller timanställningar, även kallad extra-
jobb. De som arbetar via bemanningsföretag har ofta en ambulerande tjänst vilket 
innebär att de arbetar på ett kundföretag (Näringsdepartementet, 2003).  
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Författarna till denna studie har tidigare skrivit en C-uppsats inom motivation och 
arbetstillfredsställelse men då med inriktningen mot egenföretagare (Kabuye & Loi, 
2009). Nu har författarna istället valt att rikta in sig på bemanningsbranschen som i 
dagsläget är högaktuell och med det komplettera de få studier som har gjorts på just 
bemanningsföretag. Tidigare forskning inom arbetstillfredsställelse har undersökt hur 
arbetsmiljön påverkar anställda. Stressfaktorers negativa effekter på 
arbetstillfredsställelsen har dessutom undersökts. Man har även undersökt olika faktorer 
som påverkar motivation utifrån Hertzbergs tvåfaktorsteori (Abrahamsson & Andersen, 
2005). Föreliggande studie bidrar till forskningen genom att undersöka olika faktorers 
inverkan på arbetstillfredsställelse inom bemanningsbranschen. 
 

Teori 

I början av teoriavsnittet har författarna valt att beskriva vanligt förekommande faktorer 
som är hämtade från tidigare forskning inom arbetstillfredsställelse. Motivation har en 
koppling till arbetstillfredsställelse och författarna har därför valt att beskriva 
Hertzbergs tvåfaktorsteori om motivation. Här beskrivs olika motivationsfaktorer och 
olika hygienfaktorer.  
 
Arbetstillfredsställelse 

Edwin Lockes definition på arbetstillfredsställelse är att det är ett njutbart 
känslotillstånd som infinner sig när man bedömer att det är möjligt att uppnå de egna 
arbetsvärderingarna (Weiss, 2002). När en anställd tycker att arbetet är frustrerande 
eller hindrar en från att ens arbetsvärderingar förverkligas så upplevs arbetet som 
otillfredsställande (Weiss, 2002). En individ kan uppleva positiva och negativa känslor 
gentemot sitt arbete. En individ med positiva känslor gentemot sitt arbete har en hög 
nivå av arbetstillfredsställelse medan en individ med negativa känslor gentemot sitt 
arbete upplever att arbetstillfredsställelsen är låg (Robbins, 2005). 
 
Arbetsmiljö. I en studie intervjuades och observerades anställda som var fördelade på 20 
kontor. Mer än hälften av deltagarna i studien såg till att sin arbetsyta blev personlig 
med hjälp av dekorationer (Wells, 2000). En personlig arbetsyta kunde skapa en känsla 
av något eget, en del anställda dekorerade enbart för att andra gjorde det medan några 
framhävde sin status. Det visade sig att den fysiska arbetsmiljön blev mer trivsam om de 
hade en personlig arbetsyta vilket hade en positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen 
(Wells, 2000). I en annan enkätundersökning om arbetstillfredsställelsens påverkan av 
olika faktorer undersöktes anställda inom privata och offentliga sektorn (Veitch, 
Charles, Farley & Newsham (2007). Studien visade att de anställda var nöjda med 
arbetsmiljön och att belysningen påverkade arbetstillfredsställelsen.  
 
Individer är olika och det kan därför ibland vara svårt att skapa en arbetsplats där 
individens egna villkor och behov tillfredsställs. Den som är ansvarig för arbetsplatsen 
bör se till att den är ergonomisk genom att ta hänsyn till individers olikheter. Därför är 
det viktigt att veta att individen påverkas av arbetsutrymme och rörelsemönster 
(Englund, Sandberg & Sundström, 2004). 
 
Gemenskap. Arbetstillfredsställelsen främjas av kamratanda som är en betydelsefull och 
viktig trivselfaktor för den sociala gemenskapen som de flesta vill tillhöra (Englund et 
al., 2004). Detta stöds även av en enkätundersökning gjord på fem organisationer där 
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flexibilitet, kontroll över arbetsplatsen, arbetstillfredsställelse, gruppdynamik, 
arbetsprestation, distraherande händelser och ensamarbete undersöktes (Lee & Brand, 
2005). Lee och Brand (2005) upptäckte att inom arbetstillfredsställelse påverkas 
prestationer av gruppdynamik. 
 
Arbetsuppgifter, självständighet och feedback. Om individen har ett utvecklande och 
meningsfullt arbete, är nöjd med uppgifterna och kan påverka sina arbetsuppgifter så 
bidrar det till känslan av arbetsglädje enligt Angelöw (2002). Individer trivs bättre på ett 
arbete där individens kunskap och skicklighet kommer till användning, där individen får 
feedback och har en viss frihet. Med den anledningen bör organisationen kontinuerligt 
förbättra sin arbetsmiljö (Robbins, 2005). Att självständighet inom arbetet främjar 
arbetstillfredsställelse visade sig i Nadeem och Abbas (2009) kvantitativa undersökning 
om relationen mellan arbetstillfredsställelse och arbetslivskonflikter. Undersökningens 
resultat visade även att arbetstillfredsställelsen påverkades negativt när arbetslivet och 
familjelivet störde varandra.  
 
Utmaning och prestation. Enligt Robbins (2005) bör individen ha lagom med 
utmaningar på sitt arbete för att kunna uppleva tillfredsställelse. En individ kan bli 
understimulerad och uttråkad vid för små utmaningar medan för stora utmaningar kan 
orsaka känslan av misslyckande och frustration. Individer presterar bättre när de känner 
att den psykiska och fysiska hälsan är god. Av den orsaken är det viktigt att sträva efter 
en god hälsa enligt Thylefors (2008). 
 
Organisationsstöd. AL-Hussamis (2008) kvantitativa undersökning mätte hur mycket 
olika faktorer påverkade arbetstillfredsställelsen. Resultatet visade att upplevelsen av 
organisationsstöd, organisatoriskt åtagande, utbildningsnivå, transformerande ledarskap 
och transaktionella ledarskapet (ger beröm och belöning) hade en inverkan på 
arbetstillfredsställelsen. Stöd från organisationen visade sig även ha en stark relation till 
arbetstillfredsställelsen. Studien kom fram till att de anställdas produktivitet och 
effektivitet ökar ju mer engagerade de är i organisationen. Att vara tillfredsställd med 
jobbet i sig och att ha en stark lojalitet till organisationen var viktiga faktorer för 
arbetstillfredsställelsen och organisatoriska åtaganden. 
 
Stress, överbelastning och krav. Hög sjukfrånvaro kan orsakas av stress om de anställda 
har en hög arbetsbelastning enligt Angelöw (2002). Genom att ha rimliga arbetstimmar, 
en övertidsbegränsning och balans mellan arbete och fritid får de anställda en rimlig 
arbetsbelastning. Malik, Waheed och Malik (2010) utförde en kvantitativ undersökning 
inom den privata banksektorn där syftet var att undersöka hur arbetstillfredsställelsen 
påverkas av rollöverbelastning, rollkonflikt och känslomässiga engagemang. Resultaten 
visade att arbetstillfredsställelsen påverkas negativt av stressfaktorerna 
rollöverbelastning och rollkonflikter och att även dessa två faktorer i sin tur påverkade 
det känslomässiga engagemanget. I ytterligare en studie om organisationens 
engagemang, stress och arbetstillfredsställelse visade studien att det fanns större chans 
att drabbas av arbetsstress om individen upplevde sin arbetsroll som överbelastad. Detta 
innebär att arbetsstress bidrar till att arbetstillfredsställelsen minskar (Lambert, Hogan 
& Griffin, 2007). 
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Stressorer är faktorer från miljön och andra yttre stimuli som kan vara skadliga för 
individen (Thylefors, 2008). En individ som utsätts för stress drabbas av överbelastning 
där påfrestningar blir för stora för individen. Effekten av dessa stressorer kan påverka 
både socialt, psykiskt och fysiskt (Thylefors, 2008). Vanliga stressorer i arbetsmiljön är 
tidspress och deadlines, arbetsbelastning och otydliga krav. I en del fall kan det även 
handla om arbetskamrater eller chefer. Individer kan uppleva sin arbetsmiljö på olika 
sätt. En individ kan exempelvis stimuleras av de krav som ställs inom arbetet, medan en 
annan individ upplever dem som stressande. Detta varierar utifrån en individs egna 
känslor, förutsättningar och behov (Thylefors, 2008). 
 
   Hertzbergs tvåfaktorsteori om motivation 
Frederick Hertzberg menar att viljan att utföra saker och ens agerande styrs av 
individens inre drivkraft. Detta innebär att det är individens inställning som avgör 
skillnaden mellan framgång eller misslyckande. Denna process kallas för motivation 
enligt Passar et al. (2009). 
 
Hertzberg var den som utvecklade tvåfaktorsteorin om motivation (Abrahamsson & 
Andersen, 2005). Denna teori innefattar motivationsfaktorer och hygienfaktorer. I 
motivationsfaktorer ingår hur arbetet upplevs, tillväxt av företaget, prestationer, ansvar, 
erkännande och befordran.  Dessa motivationsfaktorer bidrar till trivsel. Brist på en eller 
flera av dessa faktorer bidrar dock inte till vantrivsel (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
Faktorer som kan leda till vantrivsel men aldrig till trivsel hittas bland hygienfaktorer. 
Dessa kan vara ekonomisk ersättning, trygghet, arbetsförhållanden och förhållanden 
mellan anställda på företaget, hur ledarrollen och organisationen fungerar, status och 
privatliv (Abrahamsson & Andersen, 2005).  
 
   Motivationsfaktorer 
Ansvar, erkännande, utveckling och samhörighet. I en litteraturundersökning undersökte 
Nadeem (2010) sambandet mellan organisationens produktivitet och motivation, 
arbetstillfredsställelse och engagemang. Nadeem (2010) kom fram till att det fanns ett 
positivt samband mellan dessa faktorer. Anställda är mer engagerade, nöjda och 
motiverande när de får genomgå utbildning. På så sätt känner de anställda samhörighet 
med organisationen och känner sig som en tillgång till företaget. De anställdas 
arbetstillfredsställelse leder till ökad produktivitet och ökad omsättning för 
organisationen. Detta minskar även risken att de anställda byter arbetsplats. Även i 
Ahmed et al., (2010) kvantitativa undersökning visade resultatet att de anställda 
motiveras och får högre arbetstillfredsställelse av arbetet i sig, ansvar, erkännande, 
utveckling inom arbetet, möjlighet till engagemang och bra känslor för organisationen. 
Denna undersökning syftade till att analysera effekten som motivationsfaktorer har på 
de anställdas arbetstillfredsställelse. 
 
Självständighet. En individ vill gärna ha frihet och kontroll och anser att detta är viktiga 
motivationsfaktorer. Genom att individen själv har möjlighet att styra arbetstakten, 
kunna planera och kan känna ansvar så ökar motivationen enligt Englund et al., (2004). 
 
Prestationsfaktorer. Analoui (2000) utförde en kvantitativ studie för att ta reda på 
motivationsfaktorerna för att öka effektiviteten och prestationen. Studien visade att 
effektiviteten ökade med hjälp av arbetet i sig, erkännande, ansvar, uppskattning och 
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prestationsbehov. Faktorer som motiverade till ökad prestation var visad uppskattning, 
erkännande för sina insatser och ekonomisk stimulans.  
 
Att organisationer påverkas av anställdas prestationer är en självklarhet. Grant (2008) 
undersökte bland annat uppgiftens betydelse för arbetsprestationen. Resultatet visade att 
arbetsuppgifternas betydelse kan göra att prestationen inom arbetet ökar för både 
anställda som är nybörjare och anställda som har jobbat länge. I ytterligare en studie om 
prestation undersökte Grant och Sumanth (2009) sambandet mellan chefens 
trovärdighet och faktorerna prosocial motivation och prestation. Resultatet från studien 
tyder på att när chefer sänder en signal till deras anställda om deras ansträngningar 
kommer ha en positiv inverkan på mottagarna så är prosocial motivation mer sannolikt 
att förutsäga prestationsförmågan.  
 
En kvantitativ undersökning utfördes av Sinha, Singh, Gupta och Dutt (2010) där syftet 
var att undersöka vilken påverkan arbetskulturen har på dominerande motivationsnivå i 
dagens konkurrenskraftiga och dynamiska miljöer. Resultaten visade att 
företagskulturer influerade motivationen. För att kunna främja motivationen för de 
anställda så skall organisationen sträva efter att utveckla och vårda rätt typ av kultur 
eftersom de anställda kommer att bli en konkurrensfördel. Resultatet visade även att när 
organisationer engagerar sig så stiger de anställdas engagemang och motivation i 
företaget, som i sin tur leder till en ökad prestationsförmåga.  
 
   Hygienfaktorer 
Arbetsliv och privatliv, och belöning. Om individer vistas i arbetsmiljöer som anses vara 
dåliga under en längre tid, kommer en reaktion visa sig i form av både passiva och 
aktiva beteenden såsom resignation eller ilska. Det som upplevs på arbetet kan spridas 
så att individen känner sig mindre tillfredsställd med andra delar av livet (Thylefors, 
2008).  
 
Tippet och Kluvers (2009) utförde en enkätundersökning på not-for-profit 
organisationer för att förstå hur inre belöningar jämfört med yttre belöningar uppfattas 
som motivationskällor. Resultaten framhävde att inre belöningar såsom balansen mellan 
arbete och privatliv var en viktig faktor. Resultat kopplade till de anställdas klienter och 
att kunna ha roligt på sitt arbete också var viktiga motivationsfaktorer. 
 
Manalopoulos (2007) syfte med enkätundersökningen var att få insikt om relationen 
mellan organisatorisk prestanda och arbetsmotivation i den offentliga sektorn. 
Undersökningen kom fram till att den offentliga sektorn är bättre på att ge yttre 
belöningar (pengar eller beröm från chefen) än inre belöningar (känsla av kontroll i sin 
arbetssituation). Det visade även att inre belöning relaterade till bättre organisatorisk 
resultat. Men belöning är inte alltid bra. Gagné och Deci (2005) utförde en teoretisk 
undersökning om arbetsmotivation som självbestämmande teori och dess innebörd för 
teorier om organisatoriskt beteende. Forskarna kom fram till att användningen av 
betydande yttre belöningar kan vara skadligt för motivationen, framförallt när det gäller 
att motivera beteendet i arbetet. Detta kan då få negativa konsekvenser. Men forskning 
klargjorde även att det går att använda sig av materiella belöningar utan att skada 
motivationen. Därtill har forskningen visat att yttre och inre motivation är relaterade till 
tillfredställelse, välbefinnande, resultat och tillit på arbetsplatsen. 
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Hygieniska faktorer som långa arbetsdagar, låga löner, ansvar utan befogenheter och 
sämre arbetsvillkor var faktorer som försvårade ökningen av effektivitet och prestation i 
Analouis (2000) undersökning om motivation. 
 
Missnöje. Leshabari, Muhondwa och Mbembati (2008) utförde en studie på 
sjukhusanställda för att mäta hur nöjda sjukhuspersonalen var med sina arbetsuppgifter 
och att finna faktorer som bidrar till låg motivation. Resultatet visade att brist på 
nödvändig utrustning och material, låga löner och otillräcklig utvärdering av 
prestationer var bidragande faktorer. Även avsaknad av att få delta i beslutsprocesser, 
dålig kommunikation och brist hos anställdas välbefinnande var faktorer som bidrog till 
minskad motivation. Detta gör det ännu viktigare för organisationer att genomgå en 
förändring tillsammans med de anställda för att försöka öka deras motivation. Ibland är 
detta nödvändigt för att kunna uppnå en hälsosam arbetsplats (Angelöw, 2002). 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som är utmärkande för rekryterarnas 
arbetstillfredsställelse. Studien avser att besvara följande frågeställningar: Hur ser 
arbetsmiljöns inverkan på arbetstillfredsställelsen ut och finns det andra faktorer som 
utmärker sig? Vilka faktorer ur Hertzbergs tvåfaktorsteori om motivation är utmärkande 
för rekryterarnas arbetstillfredsställelse? 
 
 

Metod 
Deltagare 
Det undersökta bemanningsföretaget grundades av en driven entreprenörskvinna i 
oktober 2007. I samband med att företaget grundades infördes RUT-avdraget som 
möjliggör avdrag för hushållsnära tjänster, något som väger tungt för det undersökta 
företaget. RUT är ett begrepp för rengöring, underhåll och tvätt och är ett avdrag för 
hushållsnära tjänster (Sveriges riksdag, 2003). Med RUT-avdraget har familjer i detta 
fall råd att anlita barnvakter för att avlastas i hemmet. Bemanningsföretaget har vuxit i 
rasande fart. Företaget fick sina första kunder redan första veckan och omsatte cirka 3 
miljoner första året. I dagsläget har företaget 14 anställda, 350 betalande kunder, 500 
barnvakter och omsätter ca 15 miljoner kronor. Företaget har sedan starten haft en 
kraftig tillväxt och verksamheten finns i både Stockholm och Göteborg. 
 
Samtliga respondenter arbetade i Stockholm och var mellan 19-32 år gamla. På det 
undersökta företaget hade 10 av de 14 anställda möjlighet att delta i denna 
undersökning. Författarna selekterade bort två anställda utifrån kriterier om att enbart ha 
med anställda som hade arbetsuppgifter kopplade till kunderna eller barnvakterna. Detta 
resulterade i ett bortfall på två anställda. Av respondenterna som deltog i studien var 6 
kvinnor och 4 män. Samtliga respondenter valdes ut genom ett homogent urval, vilket 
innebär att författarna har fokuserat på rekryterare på ett bemanningsföretag som även 
har en specifik profil. Företaget kontaktades vid första tillfället via telefon och tillfällena 
efter det har kontakten skett via mejl. Ett samtycke för varje enskild person erhölls efter 
att de hade tagit del av det missivbrev som innehöll författarnas syfte med 
undersökning, kontaktuppgifter, etiska reglerna om konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet, informationskravet och samtyckeskravet och även kontaktuppgifter. 
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Efter att respondenterna tagit del av missivbrevet fanns möjligheten att ställa frågor 
ända fram till att intervjuerna påbörjades innan de gav sitt samtycke.  
 
Material 
För att vara säkra på att få med allt material och öka validiteten så spelades intervjuerna 
in för att kunna transkribera det insamlade materialet. En strukturerad intervjuguide 
användes under samtliga intervjuer. Frågor om arbetsmiljön och arbetstillfredsställelsen 
inspirerades av främjande och hämmande faktorer (Angelöw, 2002; Englund et al., 
2004; Robbins, 2005; Thylefors, 2008; Wells, 2000). Exempel på frågor är: ”Berätta om 
vad som främjar din trivsel i din fysiska arbetsmiljö” och ”Vad har utmaningar för 
betydelse för din trivsel?” Frågor om motivation inspirerades från Hertzbergs 
tvåfaktorsteori genom att ställa frågor kopplade till motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer (Abrahamsson & Andersen, 2005).  Exempel på frågor är ”Hur upplever 
du tillväxten av företaget och hur påverkar det din motivation?” och ” Vad har du för 
ansvar och hur påverkas motivationen av den?”. 
 
Procedur 
Kontakten med det undersökta företaget genomfördes i god tid, det vill säga fyra 
månader innan undersökningen skulle utföras. Dag och tidpunkt bestämdes utifrån när 
författarna hade möjlighet att utföra intervjuerna och när företaget hade möjlighet att ta 
emot besök. Ett missivbrev delades ut en vecka innan intervjuerna genomfördes för att 
ge tid för eventuella frågor och funderingar. Författarna turades om att intervjua 
respondenterna och dessa intervjuer tog ca 30 minuter. För att undvika störningar 
utfördes intervjuerna i ett avskilt rum med stängd dörr. För att respondenterna skulle 
känna sig bekväma med att uttrycka sig så genomfördes intervjuerna var för sig.  
Intervjuernas utförande säkerställdes genom att båda författarna närvarade vid samtliga 
intervjuer.  
 
Databearbetning 
Transkribering av samtliga intervjuer utfördes och lästes igenom ett antal gånger. 
Tematisering användes för att få en förståelse av det insamlade materialet. Vid läsning 
av materialet antecknas nyckelord vid sidan av texten för att kunna hitta teman. För att 
ge svar på frågeställningarna användes ett induktivt tillvägagångssätt (Patton, 2002).  
 

Resultat 
 
Arbetsmiljöns inverkan på arbetstillfredsställelsen har både positiva och negativa 
effekter. Självständighet och flexibilitet, utmaningar och feedback är ytterligare faktorer 
som påverkar arbetstillfredsställelsen. Följande faktorer ur Hertzbergs tvåfaktorsteori är 
utmärkande för rekryterarnas arbetstillfredsställelse: prestation och ansvar, tillväxt av 
företaget, variation, gemenskap och arbetsliv & privatliv. 
 
Arbetstillfredsställelse 
Arbetsmiljö. Arbetsmiljön påverkar olika människor på olika sätt och för en del har den 
en stor betydelse medan för andra så är den inte av stor betydelse. Respondenterna anser 
att arbetsmiljön gärna får vara modernt inredd. Det är viktigt att luftcirkulationen är bra 
så att de inte blir trötta och känner sig sega. Det får gärna vara ljust på arbetsplatsen och 
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det är bra om den känns luftigt. Det är även bra att kontoret har öppna ytor för att det 
inte ska känns inskränkt. Respondenterna tycker att det är en väldigt trevlig miljö på 
arbetsplatsen och de fina tapeterna livar upp kontoret, då det höjer trivseln i miljön.  

”Det är en skön miljö här, att det är schyssta tapeter med lite liv i och att det inte bara är trist 
och tråkigt gör jättemycket.” 

 
Att arbetsplatsen består av ett öppet kontorslandskap där alla respondenter sitter 
tillsammans och arbetar bidrar till att respondenterna har lättare att kommunicera med 
varandra. Det finns även tillgång till ett kök på arbetsplatsen vilket skapar en känsla av 
att vara hemma. Ytterligare en viktig faktor för att respondenterna ska trivas på jobbet 
är att kollegorna ska kunna ha roligt tillsammans. 
 

”Jag tycker faktiskt att det är väldigt skönt med öppet kontorslandskap, speciellt eftersom jag 
sitter och håller kontakt med kunder och barnvakter vilket mina närmaste också gör så kan man 

kommunicera mycket med dem.” 
 
För respondenterna är ergonomin en viktig del i arbetet. För att kunna utföra ett bra jobb 
är det viktigt att ha en bra och bekväm stol för att kunna sitta på ett bra sätt. Detta är 
viktigt för att minska risken för att få ont i ryggen, då det är ett stillasittande jobb. Det är 
även viktigt att tekniken som används i det dagliga arbetet är bra och fungerar som den 
ska för att arbetet ska flyta på smidigt. 
 
Förutom den fysiska arbetsmiljön tycker respondenterna att det är viktigt att 
arbetsmiljön består av trevliga kollegor. Atmosfären på arbetsplatser bör innehålla 
positivitet och problemlösarinställning. Det är även viktigt att alla är hjälpsamma och 
ser till att finnas till hands och hjälpa till om någon kollega behöver hjälp. 
Respondenterna bör vara öppna för nya idéer då företaget är i en konstant 
förändringsfas. 
 
”Att man har ett klimat där man är öppen och hjälpsam och faktiskt ser till att hjälpa varandra 

om det behövs.” 
 
Arbetsmiljön påverkas negativt om respondenterna är omringade av negativitet och 
pessimistiskt tänkande eftersom detta inte bara påverkar arbetsuppgifterna utan även 
gemenskapen och den stämning som företaget vill ska genomsyra arbetsplatsen.  
 
Ytterligare en sak som påverkar negativt är när det är mycket prat. Det gör att ljudnivån 
kan bli tämligen hög vilket medför att det kan bli svårt att koncentrera sig. När detta 
händer förlorar respondenterna fokus. För att undvika att förlora fokusen finns det 
möjlighet att sätta sig i ett enskilt rum om det skulle behövas. Det är väldigt viktigt att 
respondenterna har en positiv miljö.  

 
”När det är mycket ljud samtidigt så tappar man lätt fokus.” 

 
Ytterligare en faktor som har en negativ inverkan på arbetet är när saker och ting inte 
riktigt fungerar som det borde. Ett exempel är när ett datasystem nyligen har byts så tar 
det en liten stund innan respondenterna vänjer sig. Detta kan då leda till att 
respondenterna upplever frustration och irritation.  
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”Det är sådana saker som inte fungerar som man vill, nu har vi bytt datasystem till exempel och 
då tar det ju ett tag innan man lär sig och vänjer sig vid det, då blir man lite frustrerad och 

irriterad.” 
 
Självständighet och flexibilitet. Att vara självständiga är viktigt för respondenterna. Att 
varje individ får vara med och bestämma lite själv genom att styra deras egna 
arbetsrutiner, ta egna initiativ och ibland skapa egna uppgifter värdesätts högt. 
Självständigheten är viktig för respondenterna, som upplever det som svårt att trivas när 
någon hackar på dem och vill styra och ställa.  När respondenterna är självständiga kan 
de utföra sina arbetsuppgifter på sitt eget sätt.  
 
”Jag tycker väldigt mycket om när jag kan få styra min tid, här är det mycket självständigt jobb, 

samtidigt som stödet finns där ifall att man behöver det. Jag trivs bra när jag kan få planera 
min dag själv.” 

 
Självständighet är en form av frihetskänsla som många respondenter trivs med. Att ha 
frihet under ansvar uppfattas som härligt och givande. Respondenterna har frihet inom 
givna ramar och ser till att ta ansvar över den friheten. Självständigheten får 
respondenterna att trivas eftersom de själva kan bestämma över hur arbetsuppgifterna 
ska utföras. 
  
Självständigheten har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna. Att få sköta om sitt 
eget och känna att ansvar över det som utförs bidrar till deras välbefinnande. Även fast 
det finns checklistor och manualer som ska följas så finns det ändå utrymme till ett eget 
arbetssätt så länge det faller innanför ramarna.  
 

”Det är kul att få bestämma lite själv och inte bara vara under någon och få arbetsuppgifter 
tilldelade.” 

 
Respondenterna tycker att det är skönt att kunna styra över vilken ordning uppgifterna 
görs på. Flextiden möjliggör att respondenterna kan börja tidigare eller senare om det 
skulle behövas. Flexibiliteten upplevs som härligt, då respondenterna kan planera sin tid 
själv. Har man mycket att göra en dag på jobbet så kanske respondenterna stannar och 
jobbar över och är det mindre och göra en annan dag så finns det möjlighet att gå hem 
lite tidigare. Flextiden påverkar trivseln positivt då respondenterna får bestämma själva 
när de ska börja och sluta på jobbet så länge de ser till att jobba sina 8 timmar per dygn. 
Det är även nödvändigt att se till att det alltid finns någon på kontoret. Om en 
respondent måste utföra ett ärende och behöver gå tidigare så finns den möjligheten, så 
länge det inte påverkar arbetet. Om det på något sätt skulle påverka arbetet så går det 
oftast att ta igen.  
 

”Det är väldigt fritt och väldigt flexibelt och det är ett utav företagets främsta styrkor och jag 
tror att det är därför många trivs väldigt bra.” 

 
Respondenterna trivs som sagt med frihet under ansvar och känner att det skulle vara 
jobbigt om någon kontrollerade dem hela tiden. Respondenterna ser alltid till att utföra 
sitt jobb på ett bra sätt. Det är inte bara de egna arbetsuppgifterna som respondenterna 
ansvarar för utan det sker mycket samarbete mellan kollegorna. Detta upplevs som bra, i 
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kombination med att ha eget ansvar samtidigt som de inte är ensamma eftersom 
kollegorna finns där när hjälp behövs.  
 
Utmaningar. Utmaningar är en faktor som respondenterna anser behövs för att de ska 
fortsätta känna sig tillfredsställda på arbetsplatsen. Utmaningar bidrar även till att 
arbetet fortsätter att vara roligt och spännande. När respondenterna klarar dessa 
utmaningar så upplever de arbetstillfredsställelse. 
 
När respondenterna har något att sträva efter så är detta utvecklande. De har även en 
chans att bli bättre på det arbete de utför. Att ha utmaningar och mål är viktigt då 
respondenterna får en klar bild av vad som förväntas av var och en och det får 
respondenterna att må bättre.  
 
”Utmaningar är en chans att utvecklas. Har man någonting att sträva efter och vill bli bättre på 

så har man bara roligt.” 
 
Utmaningar är en drivkraft som många behöver och tycker är mycket viktigt. Om 
utmaningarna tar slut blir det tråkigt. Respondenterna känner sig utmanade när de får 
något nytt att göra. Det är viktigt att känna av dessa utmaningar eftersom det ger en 
chansen att utvecklas och bli bättre när dessa utmaningar väl är avklarade.  
 
En utmaning är inte bara en drivkraft utan är även lärorikt och spännande. Utmaningar 
ger respondenterna chansen att lära sig saker ifrån situationer som respondenter tidigare 
inte har upplevt. 

 
”Utmaningar tycker jag är väldigt lärorikt, utmaningar är spännande och det är ju som att 

utvecklas, så att det tycker jag har väldigt stor inverkan på hur jag trivs. Jag tycker om när det 
är många bollar i luften.” 

 
Utmaningar kan vara både stora och små och leda till olika saker. De samtal som 
kommer in till företaget eller de samtal som de själva ringer ut kan ibland upplevas som 
en utmaning, eftersom de stöter på olika situationer hela tiden. När en respondent är ny 
på företaget så är varje uppgift en utmaning i och med att det är första gången de utför 
uppgifterna. När respondenterna upplever att det är för mycket utmaningar så kan det 
kännas tungt men när de har lärt sig att handskas med uppgifterna så utförs det 
problemfritt.  
 
Respondenterna anser att nya utmaningar är bra eftersom det ställer krav på dem och det 
gör att de inte utför samma saker dagligen. Eftersom respondenterna jobbar med 
människor så händer det något nytt varje dag.  
 

”Man lär sig saker och utvecklas och det är nya saker som ställs som krav på en så att det är 
viktigt att känna att man inte står och stampar och gör samma sak varje dag.” 

 
Feedback. Respondenterna anser att feedbacksamtal är effektivt och värdefullt. Genom 
att ha feedbacksamtal får respondenterna reda på sina styrkor och även vilka punkter 
som behöver arbetas lite mer på. Det som är bra med dessa feedbacksamtal är just att 
feedbacken inte enbart kommer ifrån ledningen utan ifrån alla kollegor. Detta innebär 
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att alla har fått chansen att anonymt lämna feedback om varandra och på så sätt skapas 
en bättre helhetsbild.  

 
”Feedback är ju fantastiskt viktigt, att man kan ge varandra återkoppling” 

 
Feedback är betydelsefullt för respondenterna eftersom det är viktigt att få bekräftelse 
på det arbete som utförts. Det ses som väldigt positivt att få beröm när något bra har 
gjorts. Respondenterna värnar om den feedbacken som de får i det dagliga arbetet och 
under de feedbacksamtal som hålls. Att få in mer feedback i företaget ses bara som 
positivt och att det bidrar till utveckling. 
 

”Att få veta att man är uppskattad och gör ett bra jobb är centralt för att man ska må bra.” 
 
Det är viktigt att respondenterna får respons på det som utförs. Respondenterna har då 
lättare att känna sig uppskattade på arbetsplatsen. De mår bra av att veta att de är 
uppskattade och har då lättare att utföra ett bra jobb. Men feedback är inte bara till för 
att lyfta fram det som är bra, utan det är minst lika viktigt att få feedback när något fel 
begåtts. Detta är för att kunna undvika att samma fel i framtiden. Det går alltid att lära 
sig från sina misstag, så länge man förstår varför det har blivit som det har blivit och hur 
det går att förhindra. 
 

”Är det något som inte riktigt fungerar kan man även ta sådana saker och det tycker jag är 
väldigt bra på den här arbetsplatsen måste jag säga, för här är det väldigt mycket feedback.” 

 
Det är en fördel att förmedla feedback i samband med att respondenterna har utfört 
något bra. Om det dröjer allt för länge innan respondenten får sin feedback så påverkas 
inte de lika mycket.  
 
Det som är bra med just denna arbetsplats enligt respondenterna är att de får feedback 
väldigt ofta. Respondenterna har ett samtal varje vecka med chefen och det anses vara 
viktigt. Dessa samtal är bra för att få respondenterna att känna att de är på rätt spår eller 
att de kan ta upp något som är på väg och hända innan det blir värre än vad det behöver 
bli. Respondenterna känner även att de har väldigt bra samtal med chefen där de går 
igenom hur veckan har varit och även allmänt om hur det går med arbetet. På så sätt får 
respondenterna en insikt om hur de ligger till och vad som förväntas av dem. I sådana 
här situationer underlättar det att det finns en närhet till både chefen och kollegorna.  
 
”Det är jätte viktigt att få respons på det man gör, då känner man sig mer delaktig i arbetslaget 

och man känner att man uppskattas på sin arbetsplats vilket gör att man trivs.” 
 
   Motivationsfaktorer 
Prestation och ansvar. Ansvar över delar av sina arbetsuppgifter bidrar till att jobbet 
blir lite roligare. Det finns möjlighet att frivillig ta på sig ett ansvarsområde om det är 
något specifikt som intresserar en. Genom att ta sig an saker som intresserar en skapas 
inte bara variation i arbetet utan även en känsla av att det man gör är värdefullt och att 
detta förhoppningsvis visar sig i form av uppskattning från kollegor. 
 
Respondenterna känner att de har kontroll över sina arbetsuppgifter när de blir tilldelade 
ansvar. När arbetsuppgifterna utförs väl ökar motivationen och det visar sig i viljan att 
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leverera bra resultat. Men det gäller även att ha lagom mycket ansvar på jobbet så att 
man klarar av sina uppgifter. För mycket ansvar kan leda till att respondenterna inte 
klarar av att handskas med arbetsuppgifterna och då kan det vara svårt att utföra ett bra 
arbete. Om det är svårt att klara av det egna ansvarområdet så kan det blir tungt men så 
länge man gör bra ifrån sig så påverkas motivationen på ett positivt sätt. När 
prestationen är bra så blir respondenterna mer manade att fortsätta prestera bra vilket 
skapar en positiv cirkel. Om inget ansvar finns sjunker motivationen och prestationen. 
Eftersom leverans av bra resultat ligger i allas intresse gäller det att prestera bra. 
Ansvaret ligger hos respondenten själv, gör de ett bra jobb går det bra för företaget.  
 

”Jag känner att när det går bra och man får mycket gjort så blir jag motiverad.” 
 
Motivationen ökar när respondenterna presterat bra och arbetsuppgifterna har flutit på 
utan problem. Då blir de motiverade att prestera lika bra kommande arbetsperiod som 
den föregående. Prestation är en viktig del av motivationen. Motivationen ökar när 
respondenterna känner att de har presterat och gjort bra ifrån sig i sina arbetsuppgifter 
och när de känner att de har lyckats med någonting som planerat. Respondenterna 
strävar efter att göra ett bra jobb och bra resultat. Detta gäller även om de har haft en 
dålig dag. Det gäller att ha inställningen att dagen kommer att blir bättre ifall morgonen 
har börjat dåligt. Rätt inställning är viktigt för att kunna prestera och leverera. 
 
”Prestation är viktigt för mig, Jag kan inte göra saker halvdant, gör jag något så vill jag göra 

det bra och det är väl klart att det motiverar mig när jag gör saker bra och man får 
återkoppling för det.” 

 
Tillväxten av företaget. Tillväxten av företaget upplevs som väldigt positivt av 
respondenterna. Företaget har växt otroligt fort sedan det startades. När företaget 
fortfarande var litet så var det charmerande, den tillväxt som företaget haft har upplevts 
som rolig och positiv. Respondenterna tycker att det är kul att se när företaget går åt rätt 
håll. Det ses som positivt att respondenterna får vara med och följa utvecklingen som 
företaget går igenom.  
 

”Jag har vart med från början här och det har gått så himla bra från dag ett och det känns ju 
jättekul att man är med från början och är med i ett team.” 

 
De respondenter som jobbat i företaget en kort tid tycker att det är kul att få vara en del 
av ett företag där det finns framtidsmöjligheter. Att antalet anställda har fördubblats på 
en kort tid ses som trevligt och det upplevs som skönt att den personliga stämningen 
fortfarande finns kvar även när nya personer tillsätts i företaget. Respondenter som 
arbetat i företaget under en längre period tycker att det har gått bra för företaget och att 
det har varit härligt att få ha varit med så länge och känna att det är en resa som alla 
upplever tillsammans.  
 
Att kunna få vara med och medverka till att företaget växer och blir större är även något 
som respondenterna tycker är bra. Det ger en känsla av att de tillsammans är starka, att 
de är på väg mot samma mål och kan hjälpas åt på vägen. Företaget har växt enormt på 
grund av att kundkretsen har ökat vilket märks genom att fler kunder har hört av sig till 
företaget. Att företaget har exponerats i tidningar och på Internet är även en bidragande 
faktor till tillväxten. 
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”Det är ju fantastiskt att få vara med och bidra till att det växer och det här företaget har ju 
gått väldigt snabbt på grund att vi har fått väldigt mycket kunder och väldigt många kunder 

kommer in på rekommendation.” 
 
   Hygienfaktorer 
Variation. Variation i arbetsuppgifter är viktigt för att respondenterna inte ska tröttna. 
Detta är även viktigt för att orka jobba och hålla sig motiverad. Att behöva utföra 
samma arbetsuppgifter dag ut och dag in kan vara tråkigt i det långa loppet eftersom 
respondenterna inte får tillräckligt med stimulans. 
 
”För mig är variation jätteviktigt, sitter jag med en uppgift för länge så har jag en tendens att 

tröttna ganska snabbt så för mig är det viktigt att känna att man har flera uppgifter.” 
 
Variation behöver inte nödvändigtvis ske hela tiden utan det räcker med att få variera 
sig ibland för att undvika tristess. Variation kan vara bra i måttliga mängder och det kan 
ibland vara skönt att göra samma sak. Det som kan upplevas som jobbigt är att bli 
tilldelad många uppgifter som är olika varandra. Detta kan då påverka så att 
respondenten upplever att arbetsuppgifterna aldrig riktigt blir helt klara. En annan 
nackdel är att det är monotont att sitta och arbeta med samma arbetsuppgift hela tiden 
och det leder till att uppgifterna utförs på rutin vilket i sin tur kan leda till att 
motivationsminskning. 
 

”Om man sitter här och jobbar med samma sak hela tiden så då blir man helt slut, då tänker 
man inte längre, utan då gör man bara det av ren vana och då blir man inte riktigt lika 

motiverad längre.” 
 
Det som är positivt är att respondenterna tycker att det finns en viss variation i 
arbetsuppgifterna. Det går att utföra vissa arbetsuppgifter på förmiddagen och andra går 
att utföra på eftermiddagen. Det är väldigt betydelsefullt att ha varierande 
arbetsuppgifter för att minimera risken att respondenterna tappar suget. 
 

”Sitter jag med en uppgift för länge så har jag en tendens att tröttna.” 
 
Även om många av arbetsuppgifterna är repetitiva så finns det en variation när 
respondenterna samtalar med människor. Detta har att göra med att varje kund och 
barnvakt är olika individer med olika behov vilket gör att varje samtal med en ny person 
blir unikt. 
  
Gemenskap. Gemenskapen på företaget upplevs som väldigt bra. Det finns en positiv 
stämning på arbetsplatsen och enligt respondenterna är sammanhållning svår att finna 
på andra arbetsplatser. Respondenterna trivs bra med varandra och känner sig delaktiga 
i den gemenskap som finns. De kan ha en öppen dialog med varandra vilket är bra både 
för gemenskapen och kommunikationen. Respondenterna har inga problem med att 
fråga varandra om råd och det går även bra att vända sig till chefen om det behövs. 
Detta gör att respondenterna upplever att arbetsplatsen känns unikt då den erbjuder 
närhet både till kollegorna och chefen. Ytterligare en sak som upplevs som positivt 
bland respondenterna är att kollegorna är glada, positiva och hjälpsamma. Det är även 
bra att respondenterna trivs bra tillsammans trots att de är väldigt olika som individer.  
 



14 

 

”Det är ju jättebra här tycker jag, vi är ganska många i samma ålder ungefär och man sitter 
nära varandra här på kontorslandskapet och kan alltid fråga varandra.” 

 
Respondenterna umgås med varandra genom att delta vid frukostmöten som företaget 
håller i varje måndag-morgon. Respondenterna försöker även gå ut och äta lunch 
tillsammans varje fredag och ha en after-work en gång i månaden för att se till att 
uppehålla gemenskapen med varandra. Gemenskapen stärks genom att umgås utanför 
arbetet eftersom respondenterna lär känna varandra på det privata planet. Istället för att 
enbart ha vetskapen om vad alla har för arbetsuppgifter och arbetsåtaganden så får 
respondenterna även reda på vilka som har familj, vilka intressen var och en har och 
vart respektive person bor. Trots att det finns en del aktiviteter utanför arbetstid, så finns 
det en liten önskan att exempelvis umgås en liten stund utomhus en varm eftermiddag 
så att alla kan vara med. Något som kanske inte är möjligt vid after-work.  
 

”Oftast ligger aktiviteterna utanför arbetstid vilket gör att många väljer att inte delta och det 
förstår jag verkligen.” 

 
Rent arbetsmässigt så är gemenskapen väldigt bra och kollegorna har trevligt när de 
sitter och skojar mellan samtalen, pratar om privata saker och om hur mötena var. 
Många respondenter har olika intressen vilket gör att det blir svårt att umgås utanför 
arbetet. Gemenskap har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna till en god 
arbetstillfredsställelse och skulle gemenskapen på arbetsplatsen vara dålig, så är det en 
faktor som skulle påverka respondenternas trivsel negativt och öka viljan att söka sig 
vidare. Att ha bra kollegor som man trivs bra med har en stor betydelse för trivseln på 
en arbetsplats. 
 
”Om man inte känner att det är en avslappnad stämning och att man träffar kollegorna och kan 

prata med dem så tror jag att det skulle vara mycket jobbigare att gå till jobbet.” 
 
Arbetsliv och privatliv. Att hitta en balans mellan arbetslivet och privatlivet är lättare för 
vissa än andra. Hur respondenterna balansera privatliv och arbetsliv är väldigt 
individuellt. Det är viktigt att det finns en gräns mellan privatliv och arbetsliv för att 
kunna koppla bort. Ibland görs ett medvetet val att ta med sig jobbet hem men när det 
inträffar så är det av fri vilja och oftast går det att koppla bort arbetet. Respondenterna 
upplever att de har en bra avgränsning mellan arbetslivet och privatlivet och tycker att 
det funkar bra att hålla dessa två ifrån varandra. För att få en balans mellan arbetslivet 
och privatlivet så gäller det att kunna göra upp en plan för att veta hur de ska gå tillväga 
för att det ska funka.  
 

”Det är ju väldigt viktigt och ha båda delar och ha en jämn balans där emellan och det är 
verkligen någonting som man försöker och tänka på. Det är ju mycket frihet under ansvar, att 

man får styra mycket själv. ” 
 
Respondenterna värnar om företaget och vill att företaget ska gå bra och då är det 
viktigt att de själva mår bra vilket innebär att respondenter både behöver ha ett bra 
arbetsliv och ett bra privatliv. Det är viktigt att skilja på arbetslivet och privatlivet 
genom att exempelvis inte ta med sig jobbtelefonen eller datorn hem och enbart läsa 
jobbmejl när respondenterna befinner sig på jobbet. På så sätt slipper respondenterna ta 
med sig jobbet hem vilket minskar risken att de sitter hemma och läser jobbmejl eller 
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behöver ta emot ett kundsamtal. Då finns det en risk att respondenternas fritid blir 
påverkad just för att de inte har hittat balansen mellan arbetslivet och privatlivet. Det 
gäller helt enkelt att lära sig att släppa det som är jobbrelaterat när man lämnar 
arbetsplatsen efter en lång dag.  
 

”När jag åker till jobbet så jobbar jag och när jag går härifrån så stänger jag av.” 
 
När mycket av arbetsuppgifterna är nya så är det lätt hänt att respondenterna tar med sig 
jobbet hem, inte alltid rent fysiskt utan de fortsätter att tänka på sina arbetsuppgifter när 
de kommer hem. Det kan ibland bero på att respondenterna inte har hunnit skapa egna 
rutiner och då är risken stor att de fortsätter att bearbeta saker i tankarna även när de har 
lämnat arbetsplatsen. Men ju mer trygg och avslappnad respondenterna känner sig i sina 
arbetsuppgifter, desto lättare är det för respondenterna att koppla bort jobbrelaterade 
saker.  
 
Att det inte finns några jourtelefoner bidrar till att respondenterna på ett lättare sätt kan 
hålla arbetslivet ifrån privatlivet. På så sätt är det lättare att koppla bort arbetet när 
respondenterna är hemma och de behöver då inte känna press på att de måste utföra 
arbete på ledig tid.  
 

Diskussion 
    
Arbetsmiljö. För de flesta respondenter är arbetsmiljön viktigt men för somliga är det 
andra faktorer som påverkar mer. I den fysiska arbetsmiljön var det vikigt att det är bra 
cirkulation i luften, det får gärna vara öppna ytor och bra belysning vilket påverkar 
arbetstillfredsställelsen enligt Veitch, Charles, Farley och Newsham (2007).  
Respondenternas kontor upplevs luftigt och har även utmärkande mönstrade tapeter som 
är färgglada vilket många respondenter uppmärksammade. Att skapa en personlig yta 
enligt Wells (2000) som detta kontor har gjort i form av unika tapeter skapar en trevlig 
miljö, vilket har en positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen. Att respondenternas 
lokal är trevlig och inte enbart har kala väggar har gjort att trivselfaktorn har höjts. 
Eftersom respondenterna under stora delar av dygnet vistas i sin arbetsmiljö så är det 
viktigt att olika faktorer inte rubbar denna trivsamhet. Respondenterna verkar dock inte 
uppleva några större problem med sin arbetsmiljö. 
 
Att en stol har en så stor betydelse kan vara svårt att tro, men spenderar respondenterna 
större delen av tiden i samma position så är denna produkt värd att satsa extra mycket 
på. Stolarna är ergonomiska vilket respondenterna uppskattar eftersom det är ett väldigt 
stillasittande jobb. Kontoret är stort och väldigt modernt inredd. Enligt Englund et al. 
(2004) ska den som är ansvarig se till att ergonomiska behov och andra individuella 
behov tillfredsställs vilket det har gjorts på detta företag. 
 
Arbetsmiljön som respondenterna befinner sig i kan liknas med en trevlig hemmiljö. 
Alla har tillgång till kök, alla arbetsytor och miljön präglas av positiva nytänkande 
arbetskamrater. En negativ faktor är att ljudnivån ibland kan bli hög vilket leder till att 
det blir svårt för respondenterna att koncentrera sig. 
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Självständighet och flexibilitet. Att ha frihet och kontroll är viktigt för motivationen 
eftersom individen har möjlighet till att ta ansvar, kunna planera efter eget behag och 
styra sin egen arbetstakt. Detta är något som anses vara viktigt för individer enligt 
Englund et al. (2004). Detta verkar stämma bra på respondenterna som upplever att 
självständighet är nödvändigt för att de ska trivas. Självständighet upplevs som en frihet 
där man kan ha kontroll över sina egna uppgifter, när och hur de ska utföras och att ha 
möjligheten att göra det på sitt egna sätt. Självständigheten är otroligt viktig för 
respondenterna och det verkar som att om de vore utan denna självständighet, så finns 
det en risk att jobbet inte skulle passa respondenterna. Att de även har flextid bidrar till 
att det går att planera sin egen tid. Respondenterna verkar trivas bäst med frihet under 
ansvar. Detta är även något som Angelöw (2002) har lyft fram, att meningsfulla och 
utvecklande uppgifter där man framförallt kan påverka sina egna arbetsuppgifter bidrar 
till arbetsglädje.  
 
Utmaningar. Vid för liten utmaning minskar individernas stimulation och om individen 
upplever för stor utmaning så kan känslor av misslyckande och frustation framhävas. 
Därför är det viktigt att det finns lagom med utmaningar för att individerna ska uppleva 
arbetstillfredsställelse enligt Robbins (2005). Detta visades sig även hos respondenterna 
som uttryckte att utmaningar bidrog till deras arbetstillfredsställelse. Utan utmaningar 
tappar de intresset för arbetsuppgifterna. Utmaningar behövs för att de ska vara 
utvecklande, behålla drivkraften och spänningen. Respondenterna upplever det som 
negativt om det är för mycket utmaningar då det kan bli svårt att hantera men känslan av 
att bemästra en utmaning beskrivs som makalös. Det är viktigt att hålla respondenterna 
utmanade för att de ska utföra sina arbetsuppgifter till bästa förmåga och att de ska 
stanna inom företaget.  
 
Feedback. En individ som får möjlighet att använda sin skicklighet och kunskaper 
känner trevnad på sin arbetsplats och därför är det viktigt med feedback. Organisationen 
ansvarar för att kontinuerligt förändra och förbättra arbetsplatsen (Robbins, 2005). För 
att respondenterna ska kunna använda sina färdigheter och kunskaper så är det viktigt 
med feedback. Detta upplever respondenterna som värdefullt då de får veta sina styrkor 
och svagheter. Respondenterna anser att det är positivt att få feedback från ledningen 
men även från arbetskamraterna. Feedback är en form av bekräftelse på väl utfört arbete 
men finns även till för att förhindra potentiella misstag. På det undersökta företaget 
synes feedback vara naturligt och väl inarbetat i organisationen. Vikten av att få beröm 
är stor för respondenterna. Feedback är ett centralt inlägg i vardagen för att se till att allt 
fungerar som det ska och hållas insatt i vad som händer.  
 
   Motivationsfaktorer  
Prestation och ansvar. Faktorer som ökar prestationen kan variera. Enligt en 
undersökning gjord av Analoui (2000) är uppskattning, ekonomisk uppmuntran och 
erkännande faktorer som påverkar prestationen. Respondenterna upplever det som 
positivt att få uppskattning från sina arbetskamrater när de har utfört något värdefullt. 
När arbetsuppgifterna flyter på så ökar motivationen. Motivationen hos respondenterna 
stiger när de anser att de har presterat bra vilket visar på att arbetsuppgifterna har en 
betydelse för om prestationen ökar eller inte (Grant, 2008). Respondenterna vill prestera 
väl. Om respondenterna är arbetstillfredsställda så är det lättare att prestera.  
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 Hygienfaktorer 
Gemenskap. Trots att respondenterna är olika som individer och har olika intressen 
fungerar de väl tillsammans. Respondenterna är glada, lättsamma, positiva och 
hjälpsamma. Att ha en bra kamratanda bidrar till en ökad arbetstillfredsställelse då det 
är en betydelsefull trivselfaktor för den sociala gemenskapen (Englund et al., 2004). 
Även en undersökning gjord av Lee och Brand (2005) visade att individernas 
prestationer påverkas av gruppdynamiken bland arbetskamraterna. Gemenskapen på det 
undersökta företaget är förvånansvärt bra och respondenterna upplever och känner sig 
delaktig i den positiva gemenskapen som finns. Att respondenterna trivs på 
arbetsplatsen är en viktig faktor för att de ska vilja jobba kvar på företaget. Den positiva 
gemenskapen som finns gör att respondenterna pratar öppet med varandra, frågar och 
hjälper varandra när det behövs. Att den öppna kommunikationen även sker mellan 
kollegorna och chefen och inte enbart kollegorna emellan ses som en positiv sak. Att det 
är en sådan bra gemenskap kan ha att göra med att de sitter i ett öppet kontorslandskap 
som gör det möjligt att kommunicera mycket och även att de deltar i aktiviteter ihop när 
det är möjligt. Vad skulle hända om något ruckade på denna fridfulla gemenskap? 
Eftersom gemenskapen är en extremt viktig faktor för respondenterna så är det viktigt 
för företaget att både vårda den och veta hur konflikter eller störningar ska hanteras. 
Utan denna gemenskap skulle respondenterna inte trivas lika bra.  
 
Arbetsliv och privatliv. Det kan ibland finnas en tunn linje mellan arbetsliv och 
privatliv. En del har lättare att hitta en balans mellan dessa medan andra finner det svårt. 
Om individer upplever negativitet och inte är tillfredsställda inom sitt arbetsliv eller sitt 
privatliv så finns det en risk att det sprider sig utanför det området där negativitet och 
otillfredsställelsen upplevs (Thylefors, 2008). De flesta respondenter har funnit sin 
individuella balans mellan arbetsliv och privatliv och känner sig tillfredsställda med 
balansen. Det som kan vara svårast för respondenterna är att inte ta med sig 
jobbrelaterande tankar hem. För respondenterna inte ska uppleva stress så är det bra om 
denna balans hålls. 
 
En viktig motivationsfaktor för inre belöning är enligt Tippet och Kluvers (2009) 
balansen mellan arbete och privatliv. Hur man balanserar dessa två skiljer sig från 
respondent till respondent. För att respondenterna själva ska må bra inombords så är det 
viktigt att de är tillfredsställda i både i arbetslivet och i privatlivet för att det inte ska ha 
någon negativ påverkan. 
 
Undersökningens validitet 
Genom den undersökta studien har författarna lyckats besvara frågeställningarna. 
Antalet deltagare för det undersökta företaget var hög då det endast var ett litet bortfall. 
Dock kan det vara svårt att generalisera resultatet på grund av att det undersökta 
företaget är relativt litet i förhållande till medelstora och stora organisationer. 
Författarna närvarade vid samtliga intervjuer för att underlätta analysarbetet. För att 
stärka validiteten intervjuades respondenterna var för sig i samma rum för att minska 
yttre påverkningar.  
  
Framtida forskning 
Författarna har förstått att det finns mycket forskning inom arbetstillfredsställelse och 
motivation men ytters lite forskning inom samma område med inriktning på 
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bemanningsbranschen. Eftersom bemanningsbranschen är etablerat och oerhört aktuellt 
så finns det anledning till att bidra med mer kunskap inom denna inriktning. Eftersom 
arbetstillfredsställelse är ett brett område kan framtida forskning välja att fördjupa sig i 
endast en faktor, exempelvis utmaningar. Det vore intressant att undersöka om 
arbetstillfredsställelse och motivation på bemanningsföretag skiljer sig i jämförelse med 
företag i andra branscher. Kan även vara av intresse att undersöka om 
arbetstillfredsställelsen och motivationen påverkas av företagets storlek. 
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