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VAD MOTIVERAR DEN ENSKILDE INDIVIDEN OM ARBETSPLATSEN 
ERBJUDER UTVECKLINGSMÖJLIGHETER ELLER EJ? 

 
Katarina Sörqvist 

 
För nästan hundra år sedan började motivationsteorierna spira vilket 
innebar att hög produktivitet skulle belönas med hög lön följt av bland 
annat arbetsmiljöns påverkan samt inre och yttre drivkrafter. Även hur 
utökat ansvar och hur högt satta mål kan motivera oss i arbetslivet 
varför syftet med denna studie var att få en bild av vilka faktorer som 
motiverar den anställde om arbetet erbjuder utveckling eller ej. 
Fördelat i två grupper intervjuades totalt sex personer och det 
transkriberade materialet analyserades tematisk. Resultaten pekar på 
att utan möjlighet till utveckling finns fortfarande en önskan om 
utveckling och lärande. Av störst betydelse för motivationen är uttalad 
uppskattning och den sociala omgivningen. Finns möjlighet till 
utveckling blir en av de främsta motivationsfaktorerna ytterligare 
utveckling och att nå allt högre mål medan medarbetare kan ses som 
en faktor som bibehåller en hög nivå av välmående och trivsel. 

 
I dagens arbetsliv verkar det som att var organisation har en egen motivationsstrategi 
hur de skall maximera trivsel och prestationer, uppmuntra till ansvar och få självgående 
och drivna anställda. Allmänt vet de flesta att det är uppskattat med en klapp på axeln, 
vikten av att säga tack och bra jobbat men forskningen verkar ha förbisett att faktiska 
arbetsförutsättningar och omständigheter kan komma att spela in vid diskussioner om 
vad som motiverar. Detta eftersom de som vill utvecklas inte alltid har möjligheten till 
det varför frågan om vad som motiverar i situationer som sådana bör undersökas 
ytterligare. Idag finns det inga eller möjligtvis ett fåtal studier som undersöker hur 
motivation kan se ut och uppfattas om den anställde inte har fått ett erkännande för sitt 
arbete och avancerat i tjänst och ej heller fått ett utökat ansvarsområde. Givetvis finns 
det teorier som berör hela motivationsområdet och ger generella slutsatser eller studier 
som exponerar vissa aspekter inom organisationen, såsom att de som föredrar att ha 
andras behov i åtanke, uppvisar altruism samt nyttjar sin karriär för att hjälpa andra 
anammar en mer optimistisk syn på framtida arbetsliv (Duffy & Raque-Bogdan, 2010). 
I denna studie är det alltså fokus på att få en bild av vad som motiverar anställda både 
på arbetsplatser som ger utrymme för utveckling samt organisationer som inte gör det. 
 
Ett av mest centrala bidragen till organisationsteorin är signerat F. W. Taylor som redan 
i början av 1900-talet observerade att människor kunde bidra med en stor ansträngning 
när de var arbetsuppgiften hängiven men att de vid mindre hängivna tillfällen istället tog 
avstånd. Han uppfattade detta som ett motivationsproblem och kom fram till att man 
kunde motivera de anställda genom att koppla lön till prestation. De som var effektiva 
och producerade fler enheter fick alltså mer betalt än en person som producerade färre 
enheter. På detta sätt kunde arbetstagaren själv påverka sin lönenivå medan 
arbetsgivaren fick ökad produktivitet i verksamheten och Taylor menade att man då 
uppnått en ”win-win situation” där de involverade parterna båda tjänade på upplägget. 
De som var motiverade presterade högre och belönades på så vis med mer pengar 
medan de som inte bidrog med en lika hög ansträngning sålunda fick mindre betalt 
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(Taylor, 1998 [1911]). Senare studier går i linje med Taylors tankar och visar att de som 
mottar ekonomiska incitament presterar bättre (Reidel, Nebeker & Cooper, 1988) samt 
att de som sporras av uppmärksamhet från överordnande även levererar vid monetära 
belöningar för prestationen vilket skulle vara ett bättre sätt att motivera då 
överordnandes uppmärksamhet och uppskattning gentemot den anställde inte går att 
garantera (Dur, Non & Roelfsema, 2010).  
 
Efter Taylors idé om prestationsbaserad lön som drivkraft fortsatte intresset för 
motivation och påverkan att växa och för att undersöka huruvida arbetsmiljöfaktorer 
skulle kunna influera produktiviteten inleddes 1926 den första delen i vad som kallades 
Hawthornestudien. Ett av fynden i studiens första del var att när de anställda slutade att 
uppfatta chefen som en överordnande upplevdes arbetsmiljön som mer fri och trevlig 
varpå de anställda motiverades till att producera mer. Studiens andra del ägde rum 
mellan 1928 och 1930 och bestod av över 21 000 intervjuer som bland annat 
behandlade frågor såsom vad de anställda tyckte om företagsledningen, om 
arbetsförhållandena och om själva arbetet samt att de lät de anställda tala fritt om något 
de ansåg vara viktigt. Ett intressant bidrag i denna del var intervjun med en kvinna där 
hon beklagade sig över maten som serverades på arbetet varpå hon några dagar senare 
återkom för att tacka intervjuaren för att denne framfört hennes klagomål till ledningen 
som åtgärdat problemet. Intervjuaren hade dock inte framfört något alls men kvinnan 
hade upplevt en förändring trots status quo, vilket låg i linje med andra intervjuade som 
uttryckte en tillfredställelse med att få prata av sig, att någon lyssnade på just deras 
problem och åsikter (Roethlisberger & Dickson, 1939, refererat i Eriksson-Zetterquist et 
al., 2006, sid 94-103). Studier har även pekat på att individer som upplever att de kan 
framföra sina åsikter till överordnande uppvisar mer motivation och tillfredsställelse 
samt värderar sin egen prestation högre än de som upplever att de bland annat inte kan 
tala fritt (Kamer & Annen, 2010). 
 
I den tredje och sista delen av Hawthornestudien kombinerade forskarna intervjuer med 
observationer av det sociala beteendet. Forskarna hade märkt att lönesystemet inte 
längre var effektivt eftersom det fanns informella grupper som utövade grupptryck och 
kontrollerade produktiviteten och då någon ansträngde sig mer än vad gruppen 
godkände utsattes denne för bestraffning. Ett problem vad dock att om chefen närvarade 
följdes reglerna strikt vilket ledde till att ledningen aldrig fick veta vad som försiggick i 
gruppen. Studien avbröts i mitten av 1932 på grund av arbetsbrist men har gett upphov 
till termen Hawthorneeffekten. Denna innebär att om anställda väljs ut och behandlas 
som om de vore speciella ökar produktiviteten (Roethlisberger & Dickson, 1939, 
refererat i Eriksson-Zetterquist et al., 2006, sid 94-103). En annan tolkning av ovan 
nämnda effektterm är att personer tenderar att agera annorlunda när de vet att de blir 
observerade (Landsberger, 1958, refererat i Forsyth, 2006, sid 37).  
 
En tid efter att Hawthornestudien avbrutits arbetade Herzberg, Mausner och Snyderman 
(2010 [1959]) fram en tvåfaktorsteori som liksom Taylor inkluderade lönen som 
påverkande kraft men att den inte alls är lika avgörande eller uteslutande som Taylor 
menade. Tvåfaktorsteorin innebär att individer kan påverkas av motivationsfaktorer 
eller hygienfaktorer vilket innebär att det finns två sorters anställda; de som påverkas av 
hygienfaktorer fokuserar på sådant som ligger utanför själva arbetsuppgiften däribland 
lön, kollegor, ledning och arbetsförhållanden. Vidare kan de inte motiveras, men 
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negativa aspekter av hygienfaktorer kan leda till missnöje vilket i sig innebär att så 
länge faktorerna hålls på samma nivå eller höjs förhindrar man en försvagning av 
prestationen. De som påverkas av motivationsfaktorer drivs däremot av viljan att nå 
individuell utveckling uttryckt i prestation, utökat ansvar, erkännanden och möjligheter 
till karriär med mera. Vidare är dessa dessutom beroende av varje enskild individ och 
påverkas av denne individs egna önskemål. De bestämmer på så vis individens grad av 
tillfredsställelse vilket motiverar till att få mer av detta, men målet kan endast nås om 
det inom arbetet ges utrymme till det (Herzberg et al, 2010 [1959]). Men individer som 
strävar efter utveckling och avancemang kan påverkas av medarbetare som redan har 
avancerat och som på grund av strukturella processer inte arbetar för att ta bort 
eventuella hinder utan istället hjälper till att återställa de hinder de själva överkommit. 
På så vis exkluderas utrymmet och möjligheten till utveckling vilket kan motverka 
medarbetares motivation och sänka benägenheten till att utvecklas och prestera (Cech & 
Blair-Loy, 2010). 
 
Utifrån Herzbergs tankar kunde Hackman och Oldham (1976) definiera termerna job 
enrichment och job enlargement där den förra är en sorts vertikal utveckling där 
arbetsuppgifter utvecklas med ansvar för bland annat planering. Den senare är av 
horisontell art där den anställdes uppgifter istället utökas med liknande uppgifter. Deras 
studie visar att individer som har ett lågt behov av att ta sig an mer komplexa och 
krävande uppgifter kan reagera negativt vid job enrichment på grund av att de inte 
värderar det kommande resultatet eller att de blir alltför psykologiskt ansträngda. 
Sålunda kan man se att det även i Hackman och Oldhams studie finns en grupp som vill 
utvecklas och en grupp som inte uppvisar intresse för utveckling, dock saknas en 
närmre förklaring till vad som orsakat det låga engagemanget samt vad dessa individer 
upplever som motiverande. Vid en högre grad av engagemang har det av Rich, Lepine 
och Crawford (2010) påvisats att individer tenderar att anstränga sig mer och prestera 
högre samt att de även är involverade i organisatoriska frågor. De var dessutom mer 
hjälpsamma, mådde bättre och fick högre omdömen av sina överordnanden. 
Engagemang ökar alltså bredden av aktiviteter eftersom engagerade individer inte 
skiljer mellan aktiviteter som reflekterar uppgiftsprestation och organisatoriskt beteende 
när de avgör vad de skall lägga sin energi på. Anser de att något kan bidra till deras 
effektivitet blir de helt enkelt engagerade i att utföra det. 
 
Men vid ett behov att utvecklas krävs det mer för att motivera än att bara avancera den 
anställdes uppgifter. Om job enrichment inte inkluderar högre och mer specifika 
målsättningar än vad icke berikade arbeten gör har denna vertikala utveckling nämligen 
ingen effekt på produktiviteten eller engagemanget att utföra det (Latham & Locke, 
1979). Vidare visade denna studie att deltagare som hade svåruppnåeliga mål var 
motiverade till att prestera betydligt bättre än de som hade medelsvåra eller enkla 
målsättningar. Ytterligare fann de att deltagare vars mål var specifika och utmanande 
presterade bättre än de som fick vagt formulerade mål såsom ”gör ditt bästa”, samt att 
feedback på prestationen ledde till förbättrat utförande under förutsättning att 
incitamenten fick individen att sätta ännu högre mål. Latham och Locke (1979) 
genomförde ett experiment gällandes målsättningar och detta replikerades med snarlika 
resultat, nämligen att specifika produktionsmål kombinerat med överordnandes närvaro 
medförde en signifikant ökning i produktiviteten. En nackdel med studien är att den 
undersöker typiska arbetarroller och hur dessa arbetare presterar med en överordnande 
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(tjänsteman) närvarande men inte hur de överordnande presterar eller hur 
målsättningarna påverkar deras motivation på arbetet. På en generell nivå gäller 
målsättningsteorin om målen är realistiska men svåruppnåeliga, utmanande och 
specifika samt att överordnanden, men även medarbetare, har lärt sig att ge samt faktiskt 
ger varandra konstruktiv feedback. 
 
I modern tid är det lätt att anse det uppenbart att om en individ på en arbetsplats aldrig 
mottar feedback och inte vet om att denne gör fel eller att arbetssättet inte är optimalt är 
det svårt, för att inte säga närmast omöjligt, att förändras. Argyris och Schön påpekade 
redan på 70-talet att feedback i form av synpunkter om vad tidigare handlingar gett för 
resultat skulle vara det främsta sättet för människor att lära. Märker individen att 
kunskapen brister eller att arbetet skulle kunna utföras mer effektivt söker denne efter 
ytterligare kunskap för att kunna utföra arbetsuppgiften på ett bättre, mer lönsamt eller 
mer effektivt sätt. Att på så vis begrunda handlingens utgång för att nästa gång utföra 
liknande uppgifter på ett bättre sätt är vad som kom att kallas singellooplärande, 
alternativt singelkretslärande (Argyris och Schön, 1974). Om individen vid senare 
handlingstillfällen får information om att denne utför uppgiften fel, på ett mindre 
önskvärt eller ineffektivt sätt, förbättrar sitt utförande och senare mottar positiv 
feedback gynnar och uppmuntrar detta dubbelkretslärande till ett fortsatt 
förfiningsarbete och beteende (Argyris, 1976). Dessa är även några av de vanligaste 
samtida sätten för att utvecklas och prestera bättre, vilket syns bland annat i form av 
uttryck som ”gör om gör rätt”, under förutsättning att feedback levereras och utrymme 
till lärande finns. 
 
Men i dagens organisationer är det inte fullt så enkelt som att feedback alltid leder till 
förbättringar. En nackdel med att få återkoppling påvisades i en senare studie som 
indikerar att andras åsikter som är neutrala eller stöder den egna uppfattningen om 
prestationen värderas högre än vad kritik eller åsikter om sämre utförda uppgifter gör 
samt att deltagarna föredrog att ha en ensidig framför en balanserad argumentation 
(Stanovich & West, 2008). Lam, Huang och Snape (2007) pekar på att det utöver de 
som faktiskt vill prestera bättre och förfina sitt utförande även finns en grupp som söker 
feedback från överordnande för att förbättra dennes intryck av en. Gråzonen och det 
avgörande i detta är hur den överordnande uppfattar beteendet, nämligen om det 
upplevs som en prestationsförbättrande ansträngning eller en imageförbättring. Med 
andra ord: om den anställde vill förbättra sin prestation och därför söker feedback och 
dennes överordnande uppfattar detta som inställsamhet och därmed inte ger den 
feedback som eftersträvas kommer beteendet troligtvis inte att upprepas i framtiden. Å 
andra sidan, om den överordnande uppfattar beteendet (oavsett den anställdes faktiska 
motiv) som en vilja att förbättra sin prestation och sitt yrkesutförande bidrar detta till en 
förbättrad relation dem emellan samt att den anställde mottar ett bättre socialt stöd, fler 
resurser samt mer hjälp för framtida karriärutveckling.  
 
Har en god relation etablerats och utbytet mellan arbetstagare och överordnande är högt 
bidrar det enligt Bowler, Halbesleben och Paul (2010) till en ökad tilltro, respekt och en 
högre grad av åtaganden. Ett problem är dock de anställda som befinner sig runt om 
kring denna relation eftersom deras attityd gentemot det etablerade arbetsförhållandet 
blir mycket negativ och de upplever det som att den anställde försöker ställa sig in hos 
den överordnande. En trolig konsekvens av en sådan kritisk inställning blir att de 
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överordnande straffar dessa anställda genom att ge sämre omdömen samt via de beslut 
de tar angående eventuella befordringar då de kritiska medarbetarna enligt de 
överordnandes inte ansträngt sig och gjort det där lilla extra. Då det är svårt för en 
medarbetare som har en sämre relation med arbetsgivaren att förbättra denna är risken 
stor att självuppfyllande profetior skapas i form av att ett dåligt omdöme sänker 
arbetsmotivationen samt försämrar den anställdes prestation ytterligare. 
 
Men för att möjligheten till att våga säga ifrån, framföra klagomål och synpunkter om 
eventuella förbättringar skall existera och via det verktyget skapa, dela och bibehålla 
kunskap måste detta implementeras i organisationskulturen (Alvesson, 2002). Denna 
kultur är inte något konkret utan ger sig till uttryck via strategiska förändringar, i hur 
ledarskapet nyttjas, hur de anställda tänker och resonerar med mera. 
Organisationskulturen är alltså den mentalitet som finns på en arbetsplats och som 
hjälper till att förstärka lojaliteten hos de anställda men även förtroendet arbetsgivare 
och arbetstagare emellan. Denna kulturterm används vidare för att förklara de kollektivt 
delade värderingar, normer och regler som existerar på en arbetsplats och som har 
fungerat tillräckligt länge för att antas vara giltiga varpå de lärs ut till nya medlemmar 
som ett korrekt sätt att bete sig på. Om arbetsgivarna uppvisar omtanke och intresse för 
hur klimatet bland de anställda utvecklar sig har studier (Takeuchi, Chen, Lepak, 2009) 
visat att detta binder samman högpresterande arbetssystem med hur nöjda individerna är 
med sina jobb samt hur förpliktigade sina uppgifter och sitt arbete de upplever sig själva 
att vara. 
 
Forskning som genomförts inom området av attityder och motivation (Xenikou, 2005) 
visar att individer som vill möta omgivningen, är öppna för nya erfarenheter samt inte 
backar vid utmaningar och som uppvisar en positiv attityd gentemot de arbetsmässiga 
resultaten bibehåller sin motivationsnivå. De som däremot exponerar drag av pessimism 
och systematiskt tilldelar arbetsresultat negativa attribut och beskyller globala faktorer 
uppvisar en alltmer bristande arbetsmotivation. Detta beteende uppmärksammas 
dessutom av medarbetare och kan på så vis komma att sänka även deras 
motivationsnivå. Vidare resultat pekar på att individer som varit anställda på en 
arbetsplats i mer än fyra år var speciellt mottagliga för den typen av negativa attityder, 
och att dessa attityder relaterade negativt med arbetsmotivation i frånvaro av positiva 
attityder. Närvaron av positiva attribueringar hindrar dock de negativa attityderna från 
att sänka motivationen och får alltså en skyddande funktion på den anställdes attityd och 
motivation. Alltså kan man se det som att om den anställdes arbetsmiljö domineras av 
en positiv anda minskar detta effekten av negativa attityder. Trivselfaktorn i uttryck av 
kollegor samt hur nöjd den anställde är med sina uppgifter kan därför ses som 
avgörande krafter på motivationen, främst om arbetsgivaren vill att de anställda skall 
stanna kvar i organisationen i mer än fyra år. 
 
Men oavsett vilka förväntningar arbetstagare och arbetsgivare kan ha gentemot varandra 
är detta outtalade utbyte knappast ett outforskat område. Detta brukar vanligtvis 
härledas till Argyris (1960) tidiga arbeten och betecknas som det Psykologiska 
Kontraktet och är i sig just de oskrivna förväntningar på ansträngning och utdelning 
som uppstår mellan enskilda arbetstagare och arbetsgivare. Utifrån arbetstagarens 
synsätt handlar det, enkelt uttryckt, om hur den anställde behandlas av arbetsgivaren 
samt den anställdes grad av ansträngning. En arbetslivsstudie från 80-talet bidrog till en 
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annan aspekt vilket var den anställdes subjektiva upplevelse och benämner det istället 
som Osynliga Kontraktet. Detta innebär en sorts överenskommelse att den anställde 
ställer upp och anstränger sig för jobbet, arbetskamraterna, chefen och organisationen. 
Men detta kommer inte gratis utan i gengäld skall den anställde få tillbaka precis samma 
lojalitet av ovan nämnda omgivning samt att det ger denne en känsla av att ha uträttat 
något, uppskattning samt en god stämning på arbetsplatsen (Zetterberg et al., 1984). 
Detta osynliga kontrakt blir alltså en fin balansgång mellan vad arbetstagaren förväntar 
sig av sin arbetsmässiga omgivning och vad samme arbetstagare tänker bidra med via 
ansträngning och produktivitet. Har företaget däremot inte samma uppfattning av vad 
detta kontrakt innebär eller om företaget bryter mot kontraktet genom exempelvis 
påtvingade förändringar är den anställde inte alls lika villig att dra sitt strå till stacken 
(Chaudhry, Schalk & Wayne, 2009; Coyle-Shapiro & Kessler, 2000). 
 
Parker, Bindl och Strauss (2010) bidrar med en annan syn på motivation, vilken är att 
om anställda ser brister och förutser kommande problem och arbetar för att lösa dessa 
innan de uppstår motiverar det dels till ett försök att ändra den nuvarande arbetsmiljön 
men även individens framtid. Detta i kombination med attityder såsom ”jag kan göra”, 
”jag har anledning till att göra” och ”jag har lust att göra” identifieras som motiverade 
tillstånd som gynnar önskan att nå mål. Men denna tro på sig själv, denna 
självöverskattning så att säga, är inte alltid en fördel. Kwan, John, Robins och Kuang 
(2008) menar att de individer som uppfattar sig själva bättre än vad andra gör tenderar 
också att uppvisa defensivitet, narcissism, sämre social förmåga med mera. Denna tanke 
undersöktes ytterligare och ledde till att överskattning såväl som underskattning kan ha 
negativa konsekvenser (Kim, Chiu & Zou, 2010). Individer som överskattar sig själva 
vill inte veta att de presterar sämre än vad de tror men vid insikt om detta kan de få 
minskat välmående. De som enligt omdömen presterar bättre än vad de tror kan vid 
insikt om detta motiveras att prestera sämre för att möta den egna, lägre uppfattningen 
av sin prestation men då denna studie behandlade universitetsstudenter blir det svårt att 
applicera resultaten på anställda samt att räkna in arbetslivets förutsättningar som 
påverkande krafter på motivationen. 
 
Syftet med denna undersökning är att få en fördjupad förståelse för hur motivation 
upplevs samt vilka faktorer som motiverar den enskilde individen att prestera på 
arbetsplatsen sett utifrån två perspektiv; om arbetet ger möjlighet till utveckling kontra 
om arbetet inte ger möjlighet till utveckling. Med utveckling avses internutbildning, 
karriärutveckling, breddning eller fördjupning av ansvars- och arbetsområde och 
liknande. 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Tre män och tre kvinnor rekryterades från eller via bekantskapskretsen och var som 
följande: en man i 30-årsåldern, med gymnasial utbildning och arbetade fastanställd 
som vaktmästare på en mycket stor arbetsplats inom vården i Stockholm. Han hade varit 
anställd hos arbetsgivaren i över tio år och dåvarande tjänst var på samma nivå, dock ej 
inom samma område som starttjänsten; en man i 25-årsåldern, hade viss akademisk 
utbildning men främst erfarenhet och bred kunskap via praktiskt tekniskt arbete. Han 
hade fast anställning som IT-tekniker på ett statligt ägt företag i centrala Stockholm och 
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arbetat med samma yrke för samma arbetsgivare i fem år, dock fördelat på två olika 
arbetsplatser; en kvinna i 25-årsåldern med gymnasial utbildning och sedan länge ett 
brinnande intresse för sitt nuvarande branschområde. Hon var fastanställd som 
butiksbiträde på 75 % och arbetat för samma arbetsgivare i drygt ett år i en butik i en av 
Stockholms närförorter. Befordran, breddning av arbetsområde eller annan utveckling 
har aldrig varit aktuellt för någon av ovanstående. Dessa gruppdeltagare kommer i 
resultatet att refereras till som grupp ett, alternativt den första gruppen och 
avgränsningen har gjort på grund av att deltagarna vid intervjutillfället hade samma 
arbetstitel, alternativt arbetsnivå, som vid anställningens början. 
 
Grupp två, alternativt den andra gruppen består sålunda av; en man i 30-årsåldern med 
gymnasial utbildning som varit anställd inom vårdbranschen hos samma arbetsgivare i 
knappt tio år och varierat mellan två olika arbetsområden som dock var på samma nivå 
innan han för drygt ett år sedan avancerade till arbetsledare; en kvinna i 50-årsåldern 
som arbetade som juristassistent på en medelstor advokatfirma i centrala Stockholm. 
Vid starttjänsten som sekreterare för över fem år sedan var högsta avslutade utbildning 
gymnasial men på eget initiativ lästa distanskurser i juridik följt av uppmuntran och 
delvis betald lön vid frånvaron kunde ytterligare kurser läsas på dagtid varpå hon 
avancerade i tjänst; en kvinna i 35-årsåldern med akademisk examen som på den över 
tio år långa anställningen hos advokatfirman i flera steg avancerat från trainee till 
delägare. 
 
Datainsamlingsmetod 
Denna kvalitativa undersöknings empiriska del bestod av semistrukturerade intervjuer 
(se intervjuguide) med öppna svar för att ge utrymme för spontana följdfrågor samt 
intervjupersonernas egna konkreta exempel. Intervjuguiden var uppdelad i fem 
frågeområden och detta för att belysa motivationsfrågan utifrån olika aspekter och för 
att bidra till så bred förståelse för intervjupersonens situation som möjligt. De tillfrågade 
informerades om undersökningens syfte samt att allt material skulle behandlas 
konfidentiellt. Utöver detta upplystes de om att dem som individer inte skulle kunna gå 
att identifiera i vare sig anteckningar eller rapport. 
 
Tre av intervjuerna ägde rum på respektive intervjupersons arbetsplats varav en intervju 
på vederbörandes kontor och de andra två efter ordinarie arbetstid då de övriga anställda 
gått hem och intervjuerna kunde genomföras ostört i respektive deltagares personalrum. 
De övriga tre intervjuerna ägde rum hemma hos vederbörande intervjuperson, i en tyst 
och lugn miljö där datorer, musikanläggningar och andra potentiella bakgrundsbrus var 
helt avstängda (Trost, 2005) samt att i de fall intervjupersonen levde i ett 
flerpersonshushåll ombads de övriga familjemedlemmarna att ej störa under intervjuns 
gång. Intervjuerna tog cirka 30-40 minuter vardera och fem av dessa intervjuer spelades 
in samt transkriberades, medan den sjätte och sista intervjupersonen ej ville spelas in 
varför intervjun istället flitigt antecknades. 
 
Analys 
Intervjuguiden bestod av områden som berörde generella arbetsfaktorer såsom trivsel, 
kollegor, lön och dylikt och dessa hade öppna frågor med rum för spontana följdfrågor 
och materialet sorterades under teman som rubricerades beroende på 
intervjupersonernas svar varför studiens analysmetod bör ses som tematiskt induktiv. 
Men då övergripande områden var bestämda som utgångspunkter har analysmetoden 
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även deduktiva inslag (Langemar, 2008). I de transkriberade intervjuerna var 
intervjupersonerna så gott som avpersonifierade och deras angivna konkreta exempel 
hade omformulerats något för att få en mer generell typ av situationer. 
 
Transkriberingarna och anteckningarna lästes igenom flera gånger och det av störst 
relevans gulmarkerades med överstrykningspenna och varje intervju sammanfattades 
var för sig. Dessa sammanfattningar lästes igenom och då upptäcktes det att flera av 
intervjupersonerna återkom till vissa ämnen, varpå dessa sattes som rubriker och 
transkriberingarna sorterades igen men denna gång efter satta rubriker. Då de olika 
intervjupersonernas främsta motivationsfaktorer på en mer övergripande nivå 
behandlade ungefär samma sak omformulerades temana för att inkludera och ge 
perspektiv från andra arbetssituationer. Resultatets teman blev som följande: kollegor 
och det runt omkring; upplevt ansvar och skyldigheter; att lära, hjälpa till och känna sig 
behövd; självständigt arbete och kontroll; feedback; uppskattning och erkännande; 
utmaningar samt lön. 
 

Resultat 
 
I det insamlade materialet upptäcktes åtta övergripande teman vilka är presenterade i 
storleksordning och inleds med det största. Omfånget avgjordes beroende på hur ofta 
intervjupersonerna återkom till ämnet, alternativt hur stor del som kunde tillskrivas 
respektive tema. 
 
Kollegor och det runt omkring 
Samtliga intervjupersoner menar att det är viktigt på en generell och på en trivsel- och 
motivationsnivå att tycka om och komma överens med sina kollegor samt att bemöta 
och bli bemött på ett trevligt sätt. I grupp två uttrycks det att den sociala omgivningen 
påverkar på så vis att om den fungerar bra och folk är trevliga fås möjligheten att lägga 
energi på saker som är viktiga och orken att genomföra det. Att småprata direkt på 
morgonen, under fikarasterna eller spontant i korridoren samt att ta sig tid för varandra 
och uttrycka sig i positiva ordalag är alla små faktorer med kraftigt uppmuntrande 
påverkan. Resultatet pekar även på att det är roligare att komma till en arbetsplats där 
man uppskattar sällskapet eftersom deras närvaro motiverar till att arbeta hårdare. 
 
Grupp ett menar att kollegorna hitintills varit den avgörande faktorn i huruvida 
respondenterna stannat kvar på arbetsplatsen eller ej. Vidare menar de att den sociala 
omgivningen ökar arbetsmotivation och trivsel främst via faktorer såsom bra 
sammansätting, liknande humor och samtal om sådant som inte berör jobbet eftersom 
det bidrar till en avslappnad stämning utan formella krav. En av respondenterna berättar 
att om denne får arbeta med omtyckta kollegor påverkas humöret och detta ses som en 
sorts belöning, ”man får en liten moralboost och så blir man glad och då kanske det 
smittar av sig och så går det vidare.” En annan av gruppens respondenter menar att 
omgivningens påverkan kan ge sig till uttryck vid ovanligt låg arbetsbörda då 
kollegorna motiverar varandra till olika sysselsättningar vilket bidrar till att om det varit 
en dålig dag blir det till slut en ganska bra och fartfylld dag. Vidare betonas även att om 
dagen inkluderat flertalet otrevliga händelser skulle motivationen påverkas negativt 
varför kollegorna uppskattas då de kan peppa upp, klappa en på axeln och i vissa fall 
även trösta.  
 
Vidare berättar en av respondenterna i grupp ett att om konstruktiv kritik formuleras 
angående dennes svagare sidor, att beteendet är eller uppfattas som fel skulle denne 
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ändra på det eftersom det är viktigt att vara trevlig och bemöta folk på ett bra sätt. 
Denne är medveten om att ett hett temperament tidigare har ställt till med problem men 
att denne idag är mer öppen och har lättare för att ta kontakt med folk än förut samt det 
uppskattas att få höra och ta del av deras historier. 
 

”… man kanske börjar tänka på ett annat sätt. Jag känner att jag blir visare av 
folks historier, av hur de tänker för då kan jag ta till mig lite av deras problem och 
bolla med det och sen kanske jag kommer på en lösning på mina problem.” 

 
Är omgivningen däremot negativ menar en av respondenterna i grupp två att man inte 
orkar och ej heller är motiverad till att prestera på maximal nivå då den energin man 
vaknar med på morgonen slösas på negativa saker. Som exempel på detta ges ”kollegor 
som är sura och gnäller” och respondenten menar att sådant är trist, bidrar till irritation 
och drar ner humöret avsevärt och påpekar att de istället borde ge lösningsförslag och 
inte bara framföra klagomål. En annan syn på kollegornas negativa inverkan på trivsel 
och motivation är om en medarbetare är på dåligt humör, då en av respondenterna 
undrar vad denne gjort för fel, alternativt undviker den personen eftersom den sortens 
beteende gör att respondenten inte är motiverad till att jobba lika effektivt som annars. 
En av den andra gruppens respondenter medger även att denne känner och blir påverkad 
av om kollegorna är stressade och en negativ aspekt som uttrycks i båda grupperna är att 
kollegor som inte håller samma tempo sänker motivationen och bidrar istället till en viss 
irritation samt ger upphov till stress. I grupp två berättas det att om kollegor inte sköter 
sitt jobb får respondenten reprimander eftersom kollegorna delvis är dennes 
ansvarsområde. En av intervjupersonerna i grupp ett uttrycker det som följande: 
 

”Jag tycker om att gå upp i ett högt tempo och märker jag att de inte hänger på i 
samma tempo (…) eller att de verkar komma lite sent (…) i min planering kan jag 
känna att jag blir arg, lite grann, på dem.” 

 
Vidare påpekar denne att det inte är tung arbetsbörda som bidrar till stress utan när 
denne ser att kollegorna inte tar på sig lika mycket att göra eftersom det då upplevs som 
att alltfler uppgifter hamnar på respondenten själv, varpå denne även kan uppvisa lite 
irritation gentemot dem. En av respondenterna menar att man istället borde försöka att 
hjälpa till, men när medarbetarna inte gör det dras motivationen ned och denne menar 
att arbetsviljan då sinar och ”man rycker på axlarna och skiter i allt.” I sådana tillfällen 
menar respondenten att denne inte vill anstränga sig för att en kollega ska få det varken 
bättre eller lättare på jobbet och påpekar även att det är trist att komma till jobbet när 
kollegor beter sig illa och förstör samt lämnar disk och skräp efter sig. 
 
Upplevt ansvar och skyldigheter 
En av personerna i grupp ett menar att denne lämnar jobbet på jobbet, att det är rätt lätt 
att koppla bort arbetsdagen när man går hem, men att negativa såväl som positiva 
händelser kan påverka humöret. Gruppens två övriga personer berättar att de på eget 
initiativ arbetar hemifrån utanför arbetstid för att arbetet upplevs som roligt och att detta 
är för att under arbetsdagen kunna arbeta bättre. En av personerna menar att detta är för 
att effektivisera och bygger därför egna system för att minimera att det blir problem för 
arbetsgivaren. Vidare menar respondenten att denne ställer upp och gör mer än vad som 
krävs: 
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”vilket innebär att jag när som helst, mitt i natten som hände förra året att jag tog 
en taxi in klockan 01 eller var det var, och räddade alltihop från att brinna ner 
ungefär, och det ingår ju inte i mina arbetsuppgifter alls”. 

 
Eftersom sådana insatser ej är beordrade eller ger övertidsersättning nyttjar 
respondenten istället sin flexibla arbetstid. Grupp två påpekar att övertid går i perioder 
och att detta utgör ett stressmoment men att arbetsgivaren inte kräver att de anställda 
ska ställa upp, men om möjligheten finns gör man det ändå. Vidare berättas det att 
övertiden är en del av hur lojal arbetsgivaren anser den anställde att vara, hur väl denne 
anses ha utfört sitt arbete samt huruvida denne ställer upp i alla lägen och att dessa 
faktorer även ligger till grund vid eventuella lönehöjningar. Denna lojalitet är inte och 
ses inte som monetärt betingad utan respondenten påpekar att de överordnandes främsta 
skyldighet är gentemot kunden. Har kunden då gett en tidsram får de arbeta utifrån den 
och ge en högkvalitativ slutprodukt eftersom ”om vi inte gör ett bra arbete gentemot den 
här [kunden] kanske den här [kunden] inte kommer tillbaka till oss, och då tappar vi den 
[kunden].” 
 
De som haft möjlighet till avancemang menar att det inte handlar om vad man ansvarar 
för utan att man har möjligheten och förtroendet att överhuvudtaget få ansvara. Genom 
att vara driftig och visa framfötterna menar en av respondenterna att man även blir 
uppmärksammad av cheferna. Detta leder vanligtvis till utökade arbetsuppgifter men en 
av de tyngre fördelarna skulle vara att detta även innebär mer ansvar och att cheferna 
uppvisar tillit. Vidare berättas det om ett system som en av respondenterna nyligen fått 
ansvar för och att detta från första början var varierande och spännande att få arbeta 
med eftersom det var något nytt, men idag är det i större omfång och då är det roligt på 
grund av hur stort det är. Respondenten påpekar att det egentligen är tillit och ansvar 
man strävar efter då man genom dessa två faktorer kan avancera och klättra uppåt och 
ser det därför inte som en omöjlighet att i framtiden ansvara över större områden och ta 
över någon av chefernas jobb. 
 
Gruppen bidrar även med en annan aspekt av motivation, vilken är då det man ansvar 
för fungerar som det ska samt att det upplevs som roligt om det är en bra dag där de 
personer som man ansvarar för har jobbat lagom mycket och hållit ungefär samma 
tempo samt att förseningar inte uppstått. En av intervjupersonerna menar att sådana 
dagar är målet och om man haft en bra dag vill man ha fler sådana dagar och detta 
motiverar till ansträngning. Om följande dag blir kaos blir respondenten på dåligt humör 
och beskriver detta som en ”hänga-med-huvudet-känsla”. I och med detta behövs inte 
feedback från dem respondenten ansvarar för och menar att det är omotiverande och 
tråkigt av att tvinga kollegorna att slita för att någons statistik ska se bra ut. Denne vet 
sålunda hur arbetsdagarna sett ut redan innan det nått kollegorna, oavsett om det gått bra 
eller inte. 
 
Att lära, hjälpa till och känna sig behövd 
I grupp två berättar en av respondenterna denne valt att stanna kvar på arbetsplatsen 
främst för att den utveckling som enligt denne måste finnas och som eftersträvades 
erbjöds medan en annan åsikt är att det även handlar om chefernas vilja att lära ut och 
att det utgjorde grogrunden för att viljan till utveckling skulle växa fram. Respondenten 
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menar att för att kunna göra ett bättre jobb skulle ytterligare kunskaper komma väl till 
hands och som belöning för sina arbetsinsatser får denne nya arbetsuppgifter där de 
förvärvade kunskaperna kan appliceras och denna utveckling upplevs höja 
arbetsmotivationen. En av respondenterna i grupp ett ger ett annat perspektiv på lärande 
och förklarar att om det under arbetsdagen dykt upp en fråga som denne inte kunnat 
besvara letar denne vid hemkomsten reda på svaret. Detta eftersom det upplevs som 
intressant att veta och dels eftersom viljan att lära är närvarande men även för att kunna 
svaret nästa gång någon frågar. En av deltagarna i grupp ett berättar också att genom att 
effektivisera arbetet blir det tid över till att läsa på om andra saker, lära sig mer och 
kunna utvecklas och säger att det än så länge är roligt att växa som person, men att de 
närmaste kollegorna verkar ha tröttnat på den ständiga utvecklingen. 
 
I båda grupperna understryks vikten av att få dela med sig av sina kunskaper och 
glädjen av att få se folk runt omkring ta åt sig, att få inspirera, se folk växa samt 
utvecklas. I grupp två menas det att detta är den största motivationsfaktorn, en kärnfråga 
och drivkraft som ger en liten egotripp och jämför det med när man var liten och hade 
lärt sig något och det bästa som fanns då var att få lära någon annan det man själv precis 
lärt sig. I grupp ett framkom det att det uppskattas att få dela med sig när det finns ett 
intresse och att någon tar åt sig och lär sig något nytt men även om man under 
arbetsdagen möter folk med problem och att det då är upp till respondenten att ge råd 
och tipsa om de bäst lämpade produkterna: 
 

”rådgivning och informationsdelen är väl egentligen den jag tycker är viktig i och 
med att jag har kunskap om en produkt så kan jag informera folk om den och på 
så sätt göra livet bättre för dem. (…) Jag känner att jag gör en bra sak för dem.” 

 
Att avlasta kollegor och ta på sig lite av deras arbetsuppgifter menar en av 
respondenterna i grupp två är motiverat av att göra kollegan glad, men även för att öka 
variationen med uppgifterna medan en av deltagarna i grupp ett gör det med vetskapen 
om att denne kan lösa uppgiften på ett bättre sätt. Vidare berättas det att det är roligt att 
få hjälpa till, att få förklara, att lösa problem så fort som möjligt och att göra det bättre 
för sina medarbetare samt att denna möjlighet att hjälpa andra väger tyngre än monetära 
belöningar. I grupp ett uttrycks en uppskattning för medarbetare som arbetar på ett 
liknande sätt och en av respondenterna menar att om denne hjälper sina kollegor vid ett 
tillfälle kanske de återgäldar hjälpen vid ett annat tillfälle och fortsätter med att om alla 
strävar efter det som respondenten strävar efter ökar glädjen av att komma till jobbet. 
Denne menar att folk blir behandlade såsom de behandlar respondenten och att denne 
uppvisar omtanke vid utförande att uppgifter utanför sitt arbetsområde såsom att hjälpa 
folk med att hålla upp dörrar och dylikt. 
 
 
 
 
Självständigt arbete och kontroll 
Intervjupersonerna menar att de arbetar snabbt och effektivt under arbetsdagen för att 
med god arbetsvilja hinna göra så mycket som möjligt. En av respondenterna i grupp 
två berättar att arbetet aldrig tar slut vilket gör att denne inte kan sätta upp dagliga mål 
såsom ”de här 200 ska jag göra idag sen kan jag gå hem, då hade man ju försökt beta av 
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dem så fort som möjligt för att få gå hem.” I grupp ett har en av respondenterna däremot 
lite större möjlighet till att sätta just sådana mål då dagliga rutiner ingår i 
arbetsuppgifterna, men utöver dessa brukar denne skriva ner sysslolistor på det som 
också skall hinnas med under dagen för att på ett effektivt sätt kunna stryka dem. 
Deltagaren menar att moroten i att bocka av sysslorna är vetskapen om att det blir rent 
och fint efteråt, och upplever det vara motiverande att veta att de har mycket varor i 
butiken och att dessa är presenterade på ett säljande sätt. Att ha mycket att göra och att 
göra mycket på samma gång uppskattas varför denne frivilligt tar på sig ytterligare 
uppgifter. Grupp två har en annan åsikt, vilken är att om man jobbar effektivt betyder 
det oftast att man får jobba mer eftersom det alltid finns något mer att göra. En av 
respondenterna i den första gruppen förklarar att motivationen till att arbeta effektivt är 
som följande: 
 

”Jag gör det mest för att det känns skönt att vara en av de bättre. Jag ser mig själv 
som en klass för sig på jobbet, för att vi har folk som jobbar och bara gör det de 
blir tillsagda, vi har folk som sätter sig emot allt och inte gör så mycket jobb utan 
undrar mest varför. Jag är mer att vi har det här jobbet att göra, vi måste göra det, 
hur gör vi det bäst, hur går det snabbast? (…) Att vara ett snäpp bättre än de andra 
helt enkelt.” 

 
I första gruppen menar en av deltagarna att en fri arbetsmiljö uppskattas och att 
arbetstrivseln var högre i början av anställningen eftersom det då fanns en möjlighet till 
att bygga upp struktur i en kaosartad enhet. Respondenten fortsätter med att ”när man 
fick välja själv hur vi ska lösa problemen och klura ut nya lösningar på saker, då blev 
det betydligt mycket roligare. För det är lite min grej (…) och att skapa struktur, det 
tycker jag, det är underbart.”. Vidare berättar denne att när mer och mer av den kontroll 
och de rättigheter som arbetsenheten tidigare haft försvinner upplevs en hjälplöshet 
eftersom denne bevittnar system kollapsa utan att kunna göra något åt det. Denna brist 
på kontroll är något som även grupp två diskuterar men då i form av att det upplevs som 
psykiskt påfrestande att ansvara utan möjlighet att påverka sin arbetssituation. I de fall 
när arbetsbördan blir för tung och telefonerna ringer non stop skulle respondenten helst 
inte vilja ge sina kollegor lunchrast ens. Vid andra tillfällen upplever deltagaren att 
arbetsuppgifterna är roliga, att denne blir involverad och att det är kul att kunna påverka 
sina uppgifter bland annat i form av att byta ut system. En respondent i första gruppen 
upplever inte det faktiska arbetet som särskilt varierande, men uppskattar ändock den 
självständiga, fysiska aspekten. 
 

”Då känns det som att jag har gjort något när jag kommer hem. Jag skulle aldrig 
kunna sitta på ett kontor, det är inte jag. Jag måste göra något med kroppen, 
någonting, röra, lyfta, gå, annars känns det bara som att jag blir dum i huvudet.” 

 
 
 
Feedback 
I båda grupperna nämns det att feedback och åsikter bör framföras direkt, dels för att 
man som anställd inte kan veta hur ett korrekt utförande ser ut vid nya eller främmande 
arbetsuppgifter, men även för att det drar ner motivation och trivsel av att få veta sådant 
långt senare. I den andra gruppen berättar en av deltagarna att sen kritik innebär att man 
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gjort om samma misstag då denne inte vetat om hur det rätta sättet ger sig till uttryck. 
Om feedback framförs direkt kan varje problem, stort som litet, åtgärdas varpå den 
anställde i framtiden kan göra ett bättre jobb. Vidare menar en av respondenterna i den 
första gruppen att negativa åsikter på eller aspekter av ett beteende måste framföras så 
att den berörda individen vet vad som uppfattas som felaktigt eller stötande. 
 

”När vi ändå är [antal] viljor [på arbetsplatsen] kan vi lika gärna sitta och prata 
ihop oss om hur vi ska göra för att fungera bättre. Annars kan det ju bli så att man 
går omkring och grämer sig över något som man lika gärna kunde tagit upp med 
den andra personen, och att lägga sådana saker på hög kan ju sänka effektivitet, 
motivation, sämjan och allting.” 

 
Respondenterna i den andra gruppen styrker denna åsikt då en dem berättar att denne tar 
åt sig av kritiken och tänker på det och håller med om att det är svårt att förändras om 
man inte vet om vilka delar av ens beteende eller prestation som uppfattas negativt. 
Ytterligare en av deltagarna i grupp två uttrycker att det är bra att någon framför kritik, 
och en sak i det hela som gör respondenten glad är att någon vågar lägga fram detta. 
Själv upplever denne att feedback är sällsynt varför negativ såväl som positiv kritik 
värderas högt. Vidare ser respondenten sig själv som en person som är rakt på sak och 
vill att alla kontinuerligt ska kunna säga vad de tycker, och denna öppna dialog är något 
som även nämns av en av personerna i grupp ett. Detta dock i sammanhang av att om en 
kollega har en synpunkt vet respondenten om att det framförs direkt vilket stärker 
förtroende och tillit samt gör att de vet var de har varandra och innebär att trivsel- och 
motivationsnivån ökar. 
 
En av respondenterna i grupp två menar dock att detta inte behöver ske på daglig basis 
eftersom denne har årliga utvecklingssamtal där omdöme på prestationen som helhet 
utdelas. En av gruppens andra medlemmar påpekar att det inte finns något behov av 
individuell feedback och att detta beror på att enhetens prestation prioriteras varför det 
är viktig att åsikter från de närmaste cheferna angående hur enheten skött sig måste 
förmedlas och tas emot med öppna armar. 
 
Uppskattning och erkännande 
Grupp ett såväl som grupp två uttrycker sig positivt gällandes uppskattning och 
erkännande, men dessa faktorer verkar väga tyngre för den första gruppen. En av 
respondenterna förklarar att det är skönt med uppskattning för det man gör men även att 
medarbetarna skall förstå att denne gör ett bra jobb och visa någon typ av tacksamhet, 
men att detta ofta uteblir. En annan respondent menar att det är cheferna som skall visa 
uppskattning i form av en liten rast efter flera timmars slit, och skulle de göra det menar 
denne att motivationen till att fortsätta arbeta på det sättet skulle öka. Även småsaker 
såsom en längre lunch eller en eftermiddagsfika skulle förbättra lusten till att arbeta, 
men respondenten berättar att detta inte är något som cheferna går med på och eftersom 
sådana erkännanden och uttryckt uppskattning uteblir menar respondenten att denne blir 
besviken och omotiverad till att arbeta. Vidare berättas det att denne har ett mer logiskt 
arbetssätt och presterar bättre än många av medarbetarna, men att denne ändå får sämre 
omdöme än vad kollegorna får och ställer sig frågandes till motiv bakom ansträngning 
om denne i slutänden i alla fall få samma omdöme som någon som jobbar sämre. 
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I grupp två anses det vara närmast uppenbart att medarbetare ska säga till varandra att 
de gjort ett bra jobb och detta skall gå i samtliga led och riktningar eftersom alla ska 
känna sig uppskattade. De uppvisar ett betydligt mer positivt synsätt då en av 
respondenterna beskriver det som att arbetsgivaren sett den enskilda prestationen och 
uppskattar initiativet att utvecklas varpå arbetsgivaren kan tillskriva respondenten 
annorlunda och mer varierande uppgifter än tidigare. Denne upplever att de senaste 
löneförhöjningarna är ett bevis på uppskattning från arbetsgivaren och att de anser 
denne prestera önskvärt och värderar arbetet denne utför.  
 

”men om man nu får en löneförhöjning för att man gått en utbildning och 
arbetsgivaren uppskattar prestationen och inser att de kan ta tillvara på den 
kunskap som en arbetstagare har och då vill visa sin uppskattning genom att ge 
högre lön så är ju det klart att det alltid är roligt.” 

 
Vidare klargör respondenten att vid de tillfällen som överordnande visar uppskattning 
och bekräftelse på arbetsutförandet gör att respondenten utvecklar en känsla av 
kompetens, och påpekar att om man engagerar sig i arbetet och på arbetsplatsen tjänar 
man mer på detta via uppskattning och positiv anda än om man avstår från att anstränga 
sig extra. 
 
Utmaningar 
Respondenterna i den andra gruppen berättar att oväntade händelser gör arbetet 
oförutsägbart och på så vis även varierande, och en deltagare hoppas på att stöta på 
konstiga problem som ligger utanför det egentliga området av arbetsuppgifter. Detta 
eftersom respondenten själv försöker lösa problemet på snabbast möjligast sätt 
alternativt hänvisa det vidare till rätt person och menar att genom att hålla ett högt 
tempo, att stundvis stressa, upplevs även dessa situationer som något av en utmaning. 
Vidare menar en annan respondent att dessa annorlunda problem och uppgifter antas 
som utmaningar eftersom denne är lite rädd för dem på grund av osäkerhet huruvida 
denne kommer att klara av det eller ej. Oavsett om det handlar om intellektuella, 
känslomässiga eller personliga utmaningar berättar respondenten att denne anstränger 
sig och göra sitt bästa men betonar vikten av att gå efter sin egen måttstock och inte 
efter andras vilket gör att en utmaning kan ses som väl gjord om man bara haft modet 
att genomföra den även fast själva uppgiftens resultat inte blev maximalt. 
 
I grupp ett berättar en av respondenterna att det vid frågeställningar där denne inte 
direkt vet hur eller vad som skall besvaras eller göras upplevs som roliga situationer, 
”för mig blir det lite som en nöt att knäcka, som att nu ska vi fasen klura ut vad det här 
är, så för mig blir det (…) en liten utmaning som jag känner att jag vill ta del i”. Vidare 
menar respondenten att denne vill ge så bra tips och förslag som möjligt för att 
maximera möjligheten att kunden återkommer, men brukar även påpeka för att de gärna 
får komma tillbaka och berätta huruvida råden och förslagen hade någon effekt. Om 
kund återkommer och meddelar att effekt uteblivit berättar respondenten att denne i så 
fall har möjlighet att ge ett nytt förslag som förhoppningsvis fungerar bättre, men 
understryker att kunder som är ointresserade av att lösa problemen i fråga och bara 
rycker på axlarna ogillas. En annan deltagare i gruppen uppskattar tillfällen då denne får 
försöka lösa uppgifter på ett annorlunda sätt än det normala tillvägagångssättet som är 
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brukbart bland kollegor och då få arbeta ”fritt, man får tänka, hitta nya vägar att gå, inte 
vara så mainstream”. 
 
Lön 
I grupp ett upplever en av respondenterna att denne inte får skäligt med betalt för att 
anstränga sig till hundra procent samt att chefernas motivationsförsök och anledningar 
till ansträngning helt enkelt är otillräckliga. Gruppens övriga medlemmar menar att en 
högre lön inte skulle ge någon effekt på prestationen eftersom de redan gör sitt bästa, 
men en av respondenterna anmärker att då denne är yngst på arbetsplatsen, utför mest 
arbete och tjänar minst skulle denne vilja ha en lön som motsvarar det arbete som denne 
utför och att kollegorna skulle få löner som motsvarar det arbete de utför. Vidare 
medges det att eftersom hårt arbete inte leder till lönehöjningar ”gör att man blir lite, 
vad fan ska man jobba för?” men att denne då fokuserar på att det främst handlar om att 
de runt omkring skall få det bättre. Första gruppens tredje deltagare skulle gladeligen ta 
på sig fler arbetsuppgifter och då även motta en högre lön medan en av respondenterna i 
grupp två anser att genom att arbeta över varje dag, på helgerna och på semestern skulle 
snarare en bättre balans mellan pengar och fritid uppskattas, men ställer sig frågandes 
till hur mycket fritid en person egentligen behöver. 
 
Den generella åsikten i grupp två är att lönemängden inte riktigt är relevant i koppling 
till motivation. Respondenterna berättar att en högre lön rent impulsmässigt skulle 
upplevas positivt men att detta inom kort skulle avta och glömmas bort, utan att 
prestationen för den delen skulle påverkas. En av dessa respondenter medger att om en 
kollega med samma tjänst tjänade mer skulle detta upplevas som en ”moralsänkare” 
men i stort verkar samtliga intervjupersoner överens om att kollegornas löner inte har 
någon effekt på egen ansträngning, prestation eller motivation. En av gruppens 
deltagare förklarar att lönen inte påverkar då denne tycker ganska bra om sitt jobb, har 
trevliga kollegor, en lön som gör att denne klarar sig och en bra balans mellan arbete 
och fritid då det finns utrymme att hinna med vad som nu önskas utanför arbetstid. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det i grupp ett finns vissa som vill nå utveckling 
och andra vill det inte. De anstränger sig utanför arbetstid, vill ansvara och ha mer att 
göra under arbetsdagen samt att när de inte kan få utveckling uppvisar de en stark 
önskan om att i alla fall få ett erkännande, bekräftelse och uppskattning. Grupp ett 
menar att de skulle ge en positiv respons vid högre eller mer rättvis lön samt att 
kollegorna innehar en så gott som dominerande kraft på trivsel och motivation och har 
hitintills avgjort att respondenterna stannat kvar på arbetsplatsen. Den andra gruppen 
menar att kollegor istället bibehåller en hög trivsel och motivationsnivå men att det som 
driver dessa respondenter och utgör anledningen till att de stannat kvar hos 
arbetsgivaren är det ges utrymme och möjlighet till lärande, personlig utveckling, utökat 
ansvar och utmaningar. 
 
 

 
Diskussion 

 
Denna undersöknings syfte var att få en fördjupad förståelse för hur motivation upplevs 
och att undersöka vilka motivationsfaktorer som är relevanta för individer på 
arbetsplatser som inte ger möjlighet till utveckling samt för individer som haft möjlighet 
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till arbetsutveckling. Resultaten visar att de två grupperna främst motiveras av och 
lägger fokus på olika faktorer eller olika aspekter av samma faktorer varför de två 
grupperna diskuteras var för sig för att få en så enhetlig bild av respektive grupps 
motivationsupplevelser som möjligt.  
 
Resultaten pekar på att de som inte haft möjlighet att avancera längtar efter utveckling, 
variation eller mer avancerade uppgifter och ansvar och uttrycker detta vid tillfällen de 
märker att kunskaperna brister då de läser in detta på fritiden för att nästa gång kunna 
nyttja kunskapen och även förmedla den vidare (Argyris & Schön, 1974). Men när de 
inte får denna utveckling i arbetet och detta behov förblir otillfredsställt skiftar fokus 
istället till det kringliggande. De berättar att de finner det engagerande och glädjande att 
få hjälpa och lära andra vad de själva redan lärt sig. Att få förklara, lösa problem samt 
att frivilligt ta sig an och utföra annat som egentligen inte ingår i arbetet tyder utöver 
engagemang även på en på egen hand konstruerad berikning av arbetet (Hackman & 
Oldham, 1976) och upplevs väga tyngre än monetära belöningar. Med andra ord: får de 
inte utveckling, skapar de det själva var än de kan hitta det genom att exempelvis utan 
ersättning arbeta hemifrån, utföra uppgifter utanför arbetsområdet, ta över kollegors 
sysslor, åka in till arbetsplatsen mitt i natten för att lösa en kris med mera. 
Respondenterna menar att de vid sådana tillfällen skulle uppmuntras av att få någonting 
tillbaka för sina insatser, att medarbetare och överordnande tackar för den hjälp 
respondenterna bistått med samt visar uppskattning varpå det Psykologiska (Argyris, 
1960) såväl som det Osynliga kontraktet (Zetterberg et al, 1984) skulle anses vara 
uppfyllt. Detta verkar vara den faktor som respondenterna upplever som mest viktig för 
motivationen men problemet är dock den bristande balansen mellan vad respondenterna 
ger och vad de faktiskt får tillbaka vilket ges till uttryck i att uppskattning näst intill 
alltid uteblir och innebär i sin tur att arbetsgivaren bryter mot kontraktet. En berättar att 
denne vill att medarbetare ska inse att respondenten gör ett bra jobb medan en av 
gruppens andra deltagare påpekar att det skulle upplevas som mycket motiverande att få 
någon typ av belöning i form av några minuters rast när denne ansträngt sig till max i 
flera timmar. 
 
En förklaring på varför denna till synes enkla uppskattning uteblir är att när 
respondenterna söker efter feedback på sin prestation, såsom uppskattning, uppfattar 
den överordnande detta som inställsamhet (Lam, Huang & Snape, 2007). Detta bidrar 
till en sämre relation dem emellan och när respondenterna vill ha uppskattning och att 
de överordnande skall se respondenterna i nytt ljus uppfattar den överordnande återigen 
detta som inställsamhet varför respondenterna inte mottar den uppskattning de så gärna 
vill ha samt behöver för att motiveras till att arbeta (Bowler, Halbesleben & Paul, 2010). 
 
En annan aspekt är Herzbergs et al (2010 [1959]) hygienfaktor som uttrycks tydligt i 
gruppen då de berättar att en av de största anledningarna till varför de är kvar hos 
arbetsgivaren är eftersom omtyckta kollegor stannat kvar. De talar om vikten av att 
behandla andra väl, att bemöta och att bli bemött samt att uppfattas på ett trevligt sätt, 
vilket kan ses som att då arbetet inte leder till utveckling och sålunda blir monotont 
upplevs det perifera, kollegor och omgivning, som allt mer centralt och tillskrivs allt 
större innebörd. De förklarar att kollegorna påverkar i fråga om uppmuntring och 
genom det goda humöret kan respondenterna föra detta vidare vilket kan tolkas som ett 
försök till att marginellt höja motivationen eller i alla fall bibehålla den nivån som 
föreligger.  Med detta påtalas det att även kommunikationen är essentiell då flera av 
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respondenterna betonar vikten av att direkt framföra synpunkter på beteenden som 
uppfattas som opassande eller stötande då den goda stämningen och sämjan är något de 
verkar hålla varmt om hjärtat. 
 
En annan aspekt är hur bräcklig motivationen verkar vara för de som påverkas mest av 
hygienfaktorn. Det påpekas vid vad som kan uppfattas som småsaker såsom att 
kollegorna lämnar disk efter sig, inte hjälper till, beter sig illa eller uppvisar en negativ 
attityd (Xenikou, 2005) i form av de helt enkelt ger upp menar respondenterna att 
arbetsviljan sjunker drastiskt. Detta kan tolkas ligga i linje med Xenikous (2005) studie 
då den pekade på att de som varit anställda på en och samma arbetsplats i mer än fyra år 
var speciellt mottagliga för den typen av negativism. Då respondenterna i denna studie 
reagerar kraftigt på medarbetares mindre positiva kommentarer och påpekar att deras 
motivation dras ned så pass intensivt kan anses styrka ovan nämnda studie såväl som 
Herzbergs hygienfaktor. 
 
Men trots omgivningens starka påverkan berättar respondenterna att de upplever 
irritation om medarbetarna inte håller samma höga tempo samt om de inte tar på sig lika 
mycket att göra. Även att de vid låg arbetsbörda motiverar varandra till att sysselsätta 
sig med annat, vilket tolkas som en sorts omvänt resultat än det som hände i 
Hawthorneexmerimentets tredje del gällandes de informella grupperna (Roethlisberger 
& Dickson, 1939, refererat i Eriksson-Zetterquist et al., 2006, sid 94-103). Då handlade 
det om att gruppmedlemmarna bestraffades om de presterade mer än vad gruppen hade 
satt som norm, medan idag framstår det som att den satta normen istället är att göra så 
mycket som möjligt under arbetsdagen. Detta kan dock delvis förklaras av att denna 
grupp inte haft möjligheten till utveckling, varför en strävan efter att få utvecklas, vikten 
av att göra ett bra jobb alternativt även att få utökat ansvar ger sig väl till uttryck i ett 
överraskande starkt engagemang (Rich, Lepine & Crawford, 2010). Bland annat i form 
av en uttalad längtan efter att få utökade arbetsuppgifter motiverat av att de finner det 
roligt och att de är intresserade av vad de arbetar med men även som redan nämnt att de 
verkar se det som en skyldighet att ställa upp för arbetsgivaren i alla lägen. Detta starka 
engagemang framstår precis som hygienfaktorn (Herzberg et al, 2010 [1959]) som 
något spröd då motstånd eller ifrågasättande drar ner den egna motivationen. 
 
Första gruppen skulle i hög grad även påverkas av ytterligare en aspekt av 
hygienfaktorn (Herzberg et al, 2010 [1959]) – pengar. Respondenterna ger dock tre 
olika skäl till dess motiverande kraft då en anser sig få otillräckligt betalt för sin bästa 
prestation vilket alltså, i enlighet med Herzberg et al, istället motiverar till att inte göra 
sitt bästa. Resultaten indikerar även att en mer rättvis lön troligtvis skulle ge en bättre 
prestation i gengäld. En annan respondent menar att denne inte skulle motiveras av 
pengar i sig utan snarare om denne fick fler uppgifter att göra och på det sättet erhöll en 
högre lön, ett resonemang som går i linje med Taylors (1997 [1911]) tankar att om man 
producerar mer än en kollega får man även mer betalt än den kollegan, en sorts 
betalning per utförd uppgift. Den tredje respondenten fortsätter på ett liknande spår, 
men menar att denne inte får en rättvis lön då denne gör mest på arbetsplatsen men 
eftersom denne är yngst erhålls även lägst betalning. Respondenten menar därför att det 
skulle uppskattas om denne fick betalt för det arbete denne utförde och att kollegorna 
fick betalt för det arbete som de utförde. Detta kan tolkas som att en Tayloristisk 
lönesättning skulle gynna respondentens produktivitet speciellt då en av respondenterna 
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påpekar att då hårt arbete varken leder till utveckling eller lönehöjning ställer sig denna 
frågandes till varför man ska jobba överhuvudtaget. 
 
Den andra gruppen verkar mena att kollegor inte påverkar alltför mycket utan snarare 
gör att respondenterna bibehåller en redan hög motivationsnivå och påverkas betydligt 
mer av den andra halvan av Herzbergs et al (2010 [1959]) tvåfaktorsteori – prestation, 
erkännande, avancemang med mera. Detta kan tolkas att då avancemanget var önskat 
och har uppnåtts kan respondenterna fortsätta att fokusera på det som drivande kraft, 
varför kringliggande faktorer inte prioriteras men positiva aspekter av detta uppskattas 
och underlättar för respondenterna att lägga fokus på arbetet i sig. 
 
En av respondenterna berättar att denne stannat kvar hos arbetsgivaren så pass länge just 
tack vare att denne fått utrymme och möjlighet till önskad utveckling. Respondenterna 
berättar att cheferna ser att de arbetar hårt och genom det fås tillit, möjligheten till 
avancemang och motivationen att utföra det. Detta kan också ses som ett exempel på att 
vederbörande uppnått ett välbalanserat Psykologiskt Kontrakt (Argyris, 1960), där de 
involverade både ger och får tillbaka på prestationerna enligt outtalad eller uttalad 
önskan, något som kan användas för att förstärka anställdas lojalitet gentemot 
organisationen. Att en enskild anställd får bekräftelse, uppskattning för initiativ och 
upplever att denne blir samt faktiskt behandlas på ett speciellt sätt samt att presterar 
medveten om att de överordnande ser detta kan tolkas som att Hawthorneeffekten är 
aktuell än idag (Landsberger, 1958, refererat i Forsyth, 2006, sid 37; Roethlisberger & 
Dickson, 1939, refererat i Eriksson-Zetterquist et al., 2006, sid 94-103). Om en 
överordnande uppfattar initiativ som en vilja att prestera bättre kan detta utöver ökad 
motivation från den anställdes sida även förbättra relationen arbetstagare arbetsgivare 
emellan vilket i sin tur kan leda till att den anställde ges möjligheten att ytterligare 
avancera (Bowler, Halbesleben & Paul, 2008; Lam, Huang & Snape, 2007) och på så 
vis fortsätta att motiveras. 
 
En av respondenterna påpekar att det inledningsvis var spännande med nya uppgifter 
men efter en kortare tid hade denna entusiasm trubbats av. Uppgifterna utvecklades då 
till att beröra ett allt större område och respondenten menar att det då istället blev 
motiverande och att få ansvara för en så pass stor sektion. Denna strävan efter att få 
utvecklas blir alltså uppmärksammad och bekräftad av överordnande och leder till ett 
berikat arbete (Hackman & Oldham, 1976) som i sin tur leder till att respondenterna 
motiveras till att utmana sig själva, testa sina gränser och sätta högre mål (Latham & 
Locke 1979). 
 
Detta utökade ansvar verkar ge en förstärkt lojalitet gentemot arbetsgivaren samt att 
respondenterna uttrycker sig i termer såsom ”vi”, ”oss” och ”enheten” och understryker 
hur viktigt det är att dessa gör ett bra jobb inåt såväl som utåt sett och att det innehavda 
ansvaret är fördelat på alla involverade parter. En tolkning är att detta tankesätt är en del 
av organisationens implementerade kultur (Alvesson, 2002) där samarbete är ett 
nödvändigt verktyg för att nå de högt satta målen, för att maximera prestationer, lojalitet 
och välmående. En annan del av den uttryckta kulturen är att respondenterna berättar det 
vara uppenbart att uttrycka uppskattning, eftersom alla ska få känna att de gör något bra 
samt att anamma en rak och öppen dialog. De betonar hur viktigt det är med feedback, 
både att förmedla för att se sina medarbetare växa och utvecklas men även för att själva 
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få veta hur deras beteende upplevs (Kamer & Annen, 2010), hur de framför sitt jobb för 
att i framtiden kunna utföra det på ett bättre, smidigare eller mer effektivt sätt (Argyris, 
1976; Argyris & Schön, 1974) och att dessa förvärvade kunskaper och medföljande 
utveckling upplevs höja arbetsmotivationen. 
 
Studiens begränsningar 
Då denna undersöknings deltagare var bekanta fanns möjlighet till en avslappnad 
stämning som kan ha påverkat resultatet. Det är dock oklart i vilken riktning då 
intervjupersonerna antingen kan ha gett ovanligt givande svar eller försökt presentera 
sin arbetssituation på ett överdrivet positivt sätt för att min sociala bild av dem inte 
skulle påverkas eller att de presenterat arbetsrollen på ett mer negativt sätt än 
nödvändigt. De intervjuer som genomfördes hemma hos intervjupersonerna gav mer 
uttömmande svar än de som utfördes på arbetsplatser vilket kan ha varit under påverkan 
av arbetsrelaterad stress eller erinran om åtaganden och detta kan ha gett en skev bild av 
dem. 
 
Deltagarna bestod av både män och kvinnor och det var ingen markant könsskillnad i 
attityder och svar men det faktum att alla bor och är verksamma i en storstad gör det 
möjligtvis svårt att generalisera till mindre orter där arbetsförutsättningar, konkurrens 
och attityder kan antas vara annorlunda. Eftersom undersökningens deltagare innehar 
olika utbildningsnivåer och olika typer av befattningar samt att dessa behandlar olika 
yrkesområden gör det svårt att dra några specifika slutsatser angående ett enskilt sådant 
område. Vidare har intervjupersonerna olika långa anställningar vilket kan antas 
påverka attityden gentemot arbetsgivare och kanske utformning av vad enskilda 
individer anser vara relevant i motivationsfrågan Slutligen har ingen hänsyn tagits till 
deltagarnas valmöjligheter eller fokus på arbete och att sådana inställningar möjligen 
kan påverkas av familjesituation. Detta gör att om en deltagare önskar byta jobb eller 
utbilda sig ytterligare kan det blir svårt med hänsyn till den ekonomiska omställningen 
samt eventuellt ansvar för barn. 
 
Slutsatser 
På arbetsplatser där det inte är möjligt att erbjuda de anställda arbetsutveckling bör det i 
organisationskulturen implementeras att visa uppskattning, att ge erkännanden och 
bekräftelse. Detta för att understryka att den enskildes prestation har uppmärksammats 
och att den anställdes arbete värderas eftersom då dessa till synes enkla belöningar 
uteblir dämpas motivationen avsevärt. Vidare är omtyckta kollegor och rättvis lön något 
som påverkar starkt, den förra ger anledning att stanna kvar hos arbetsgivaren medan 
den senares orättvisa har en kraftigt dämpande effekt på arbetsmotivationen. 
 
Finns det däremot möjlighet till utveckling är motivationen just det; att få utvecklas, 
lära och ansvara och genom att ha och få utrymme till detta fortsätter det vara den 
främsta drivkraften som gör att de anställda kan utmana sig själva och sikta på högre 
mål. Detta följs av uppskattning och bekräftelse från de överordnande vilket uppmuntrar 
till feedback för att fortsätta lära samt att detta förstärker relationen mellan arbetstagare 
och arbetsgivare vilket i sin tur ökar välmående och trivsel. 
 
Framtida forskning 
Då de flesta tenderar att ge en positiv respons till verbal uppskattning och tacksamhet 
för utfört arbete, och detta oavsett arbetets utvecklingsmöjligheter, vore det intressant 
med vidare studier inom området av hur stor effekt denna enskilda faktor skulle kunna 
ha. Även mer djupgående studier om vilka som är de främsta motivationsfaktorerna 
inom olika yrkesområden och åldersgrupper, då det kan antas att yrkesmentaliteterna 
skiljer sig åt områden och åldrar emellan. Slutligen bör det påpekas att möjligheterna 
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för en fortsättning på denna studie är goda. Då vore det dock önskvärt att göra en 
undersökning i större omfång alternativt göra en enkätundersökning för att finna 
potentiella samband mellan yrkesgrupper, åldersgrupper, utbildningsnivåer, ort med 
mera. 
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Appendix 
 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 
Ålder 
Utbildning 
Starttjänst – nuvarande tjänst 
Antal år på arbetsplatsen 
 
Egenskaper 

• Hur skulle du beskriva dig själv (egenskaper) ex driven, ambitiös 
• På vilket sätt är du *egenskap* - ge exempel på tillfälle då du kände dig … 
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• Hur tror du att din arbetssituation kommer att se ut om några år? 
 
Syfte 

• Hur kommer det sig att du jobbar just här? 
• Har du alltid velat bli *titel*? Varför/varför inte? 
• Hur ofta jobbar du hemifrån? (och/eller utanför arbetstid) 
• På vilket sätt blir du motiverad att anstränga dig för jobbets skull? Exempel 

 
Trivsel 

• Hur trivs du MED arbetet? På vilket sätt? Exempel 
• Vad får du tillbaka för dina arbetsinsatser? 
• På vilket sätt är ditt arbete utvecklande? Varierande? 

 
• Hur trivs du PÅ arbetet? På vilket sätt? 
• Hur påverkar dina kollegor din trivsel? 
• Hur påverkas motivationen av den sociala omgivningen? 
• Hur upplever du att det känns att få feedback? 

 
Effektivitet 

• Anser du att du jobbar effektivt? På vilket sätt/varför inte? 
• Vad är det som motiverar till en ”hög växel”? Konkret exempel 
• På vilket sätt påverkar dina kollegor din effektivitet? 

 
Löner 

• Hur skulle en högre lön motivera dig att arbeta mer effektivt? 
• Skulle du känna dig motiverad av att veta att din kollega tjänar mer än dig? 

Varför/varför inte? 
• Skulle du känna dig motiverad av att veta att du tjänar mer än din kollega? 

Varför/varför inte? 


