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BETYDELSEN AV INDIVIDFAKTORER OCH ARBETSMILJÖFAKTORER FÖR 
ARBETSMOTIVATIONEN  

 
Elinor Nee 

 
 

Personalen är en viktig del för varje organisation. För att medarbetare 
ska trivas och prestera bra på arbetet bör de vara motiverade. Att 
personalen upplever arbetsmotivation är således gynnsamt för både 
företaget och för den enskilda individen. Arbetsmotivation är idag ett 
väl studerat ämne med många traditionella och nyare teorier och 
infallsvinklar. Syftet med denna studie är att undersöka den relativa 
betydelsen av individfaktorer och arbetsmiljöfaktorer för 
arbetsmotivationen. En webbenkät skickades ut till en avdelning på ett 
stort företag där 59 personer valde att delta. Resultaten av tre 
regressionsanalyser visade att arbetsmotivation hade starkast samband 
med arbetsmiljöfaktorerna utveckling, autonomi, ansvar och 
arbetsgrupp samt med individfaktorerna utbildningsnivå och privatliv. 
Resultaten gick till största del i samma linje som tidigare forskning. 
Vidare visade resultatet på ett signifikant positivt samband mellan 
privatliv och arbetsmotivation. Vidare skulle det vara värdefullt att 
göra liknande studier inom andra företag och branscher samt att 
jämföra personer på olika positioner i ett företag. 

 
 
Bakom framgångsrika organisationer ligger många olika faktorer och en av dessa 
viktiga faktorer är motiverad personal. Day och Wendler (1998) menar att en avsaknad 
av arbetsmotivation hos personalen kan ses som kritiskt för ett företags resultat och 
framgång. Arbetsmotivation är något viktigt för både individer och organisationer. För 
individer är det viktigt då det gör arbetet roligare och mer tilltalade och för 
organisationer är det viktigt då motivationen kan får medarbetarna att prestera bättre 
(Latham, 2007). Arbetsmotivationens betydelse gör det till ett ämne som är väl studerat 
idag. Det finns många studier om motivation och vad som gör människor motiverade 
(Latham, 2007). Ryan och Deci (2000) utgår från människans psykologiska behov och 
pekar på att autonomi, kompetens och samhörighet är behov som kan skapa motivation 
och ge riktning åt beteenden. De gör skillnad på motivation och delar upp begreppet i 
två delar, inre motivation och yttre motivation. Den inre motivationen kan härledas till 
individens behov och egna önskningar medan den yttre motivationen är någonting som 
ligger utanför individen och handlar mer om belöningar som drivkraft. Den inre 
motivationen ses som något som är medfött hos individen och handlar om viljan att 
utvecklas och att vara nyfiken, att sträva efter kompetens och leta efter utmaningar är 
således något som påverkar individen i sitt arbete och får individen att vara motiverad. 
Den största belöningen är att uppnå självbestämda mål och uppleva en känsla av 
autonomi. Inre motivation kan således kopplas till många delar i arbetsmiljön, till 
exempel utveckling, ansvar och autonomi (Deci & Ryan, 2000). Det saknas studier som 
jämför individ- och arbetsmiljöfaktorer i förhållande till arbetsmotivation, dessutom 
visar denna studie på individfaktorer som inte vanligtvis undersöks i samband med 
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arbetsmotivation, exempelvis en medarbetares privatliv. Denna studie undersöker den 
relativa betydelsen av arbetsmiljöfaktorer och individfaktorer för arbetsmotivation.  
 
Ordet motivation kommer från det latinska ordet movere som betyder rörelse (Latham, 
2007). Att motivation är viktigt för medarbetare har länge varit känt, Maier (1955) kom 
fram med en ekvation som löd: Job performance = ability x motivation, redan då hade 
forskare insett att det inte räckte med att en person vet hur ett arbete ska utföras för att 
det ska göras bra, resultatet blir bättre om medarbetarna är motiverade. Trots att ämnet 
motivation är väl studerat så är det fortfarande svårdefinierat och forskare förklarar 
begreppet arbetsmotivation på olika sätt. Exempelvis menar Deci och Ryan (2000) att 
det bör göras skillnad på var motivationen kommer ifrån medan exempelvis Schou 
(1991) menar att det är vad som kommer ut av det som är det viktiga, det vill säga att 
det styr en person i riktning framåt. I denna studie kommer begreppet arbetsmotivation 
utgå från Schous (1991) förklaring. Han menar att arbetsmotivation är ett 
samlingsbegrepp som syftar till att spegla en individs engagemang gentemot företaget 
och arbetet i sig. Med begreppet arbetsmotivation förklaras varför personer känner 
arbetsglädje, jobbar mycket och sällan är borta från sitt arbete (Schou 1991).  
 
Traditionella motivationsteorier 

Maslows behovspyramid och Herzbergs tvåfaktorteori 
Det har utformats ett stort antal teorier och modeller som vill förklara det vida 
begreppet motivation. De flesta teorierna inom motivation och arbetsmotivation 
presenterades på 1900-talet och de influerar forskare inom området än idag (Latham, 
2007). En teori som många känner till är Maslows behovspyramid (Maslow, 1954) som 
handlar om att personer måste uppfylla vissa basbehov för att kunna uppnå de högre 
behoven, exempelvis självförverkligande. Maslows teori presenteras här då den ligger 
ofta till grund för många senare teorier inom ämnet, en teori som ligger närmare 
arbetslivet och arbetsmotivationen är Herzbergs tvåfaktorteori (Herzberg, 1966). 
Tvåfaktorteorin beskriver två olika dimensioner av arbetstillfredsställelse vilka är 
hygien och motivation. Hygienfaktorerna påverkar inte arbetstillfredsställelsen men de 
kan minimera missnöje och vantrivsel, till hygienfaktorerna räknas mellanmänskliga 
relationer, företagspolicy, ledning, arbetsmiljö, lön och trygghet både på arbetet men 
även i hemmet. Således är det inte bara arbetsrelaterade variabler som enligt Herzberg 
ingår i hygienfaktorerna utan även privatlivet är inkluderat här. Motivationsfaktorer å 
andra sidan, är de som anses kunna höja en persons arbetstillfredsställelse och 
arbetsmotivation, de är prestation, erkännande, personlig utveckling, ansvar, befordran 
och utvecklingsmöjligheter.  
 
Mellan Maslows och Herzbergs teorier finns likheter, till exempel att de grundläggande 
stegen i Maslows behovspyramid är ungefär desamma som hygienfaktorerna i 
Herzbergs teori, alltså något som ligger till grund men det är inte det som får personer 
motiverade. Det som gör personer motiverade är i Maslows hierarkiska pyramid de 
högre behoven samt i Herzbergs tvåfaktorteori är det motivationsfaktorerna. Ett 
problem med både Maslows behovspyramid och Herzbergs tvåfaktorteori är 
utgångpunkten att alla människor är lika, teorierna tar inte hänsyn till individuella 
skillnader (Abrahamsson & Andersen, 2007), exempelvis så finns det troligtvis personer 
som blir mer motiverade av lön jämfört med möjligheten att bli befordrad. Sedan har 
Herzberg fått kritik för uppdelningen av hygien- och motivationsfaktorerna. Gränsen 
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mellan tillfredställelse och otillfredsställelse är väldigt otydlig och en del forskare 
hävdar att de faktiskt överlappar då flera av hygienfaktorerna kan ha en motiverande 
effekt (Bakka & Fivelsdal, 2006).  
 

Hackman och Oldhams motivationsmodell 
Att motivationsfaktorerna i Herzbergs modell var de som påverkade motivationen hos 
medarbetare höll flera med honom om. En teori som bygger vidare på detta är Hackman 
och Oldhams motivationsmodell, även kallad Job Characteristics Model (Hackman & 
Oldham, 1976). Modellen identifierar fem olika egenskaper i arbetet som påverkar 
medarbetarnas engagemang och motivation. Den första är kunskapsvariation och den 
handlar om att personer känner sig mer motiverade och engagerade om det finns en 
variation i det arbete som utförs. En stor bredd och olika typer av uppgifter är också 
positivt. Den andra egenskapen är arbetsuppgifternas identitet och med det menas till 
vilken grad medarbetaren gör klart en uppgift, det är positivt om medarbetaren ser 
produkten från början till slut och har en förståelse för hela processen. Den tredje 
egenskapen är arbetsuppgiftens betydelse och det handlar om ifall arbetet som 
medarbetaren gör är något som påverkar andra personer inom eller utanför 
organisationen. Den fjärde egenskapen är autonomi och handlar om graden av eget 
bestämmande och bidragande till hur saker och ting ska gå tillväga, det handlar även om 
hur stort ansvar medarbetaren känner till resultatet av sitt arbete. Den femte och sista 
egenskapen är feedback och här menas att det är positivt om en medarbetare får klar och 
tydlig återkoppling efter samt under tiden de utför sitt arbete. Trots att Hackman och 
Oldhams modell presenterades redan 1976 så är den fortfarande populär och används än 
idag (Latham, 2007). Bland dessa fem egenskaper som Hackman och Oldham 
presenterar i sin modell kan majoriteten återfinnas bland Herzberg motivationsfaktorer, 
exempelvis erkännande, utveckling och ansvar. Samtliga teorier som nämnts visar på 
faktorer som påverkar motivationen på något sätt. Hittills görs dock inte skillnad på 
olika typer av motivation, detta utvecklar dock Deci och Ryan (1985) i deras Self-
Determination Theory. 
 

Self-Determination Theory 
Även Self-Determination Theory är en teori som används än idag. Denna teori menar att 
motivation påverkas av tre komponenter vilka är social meningsfullhet, autonomi och 
kompetens. De delar upp motivation i två delar beroende på var motivationen kommer 
ifrån, de två delarna är intern och extern motivation (Deci & Ryan, 1985). Intern och 
extern motivation finns i olika grader men generellt är intern motivation när 
medarbetaren känner sig intresserad och inspirerad av sitt arbete. Detta utan att det 
handlar om vilka följder arbetet får, exempelvis lön eller bonus, den interna 
motivationen kommer alltså inifrån. Extern motivation kan ses som motsatsen och 
handlar om att medarbetaren blir motiverad av något incitament som tillhandahålls av 
någon annan, exempelvis möjlighet att bli befordrad, få en högre lön eller mer bonus 
(Deci & Ryan, 1985) Både intern och extern motivation är positiv eftersom oavsett var 
den härstammar ifrån får den medarbetaren motiverad. Ofta föredras dock den interna 
motivationen då den ses som mer ”äkta” och mer varaktig, detta då den inre 
motivationen handlar om individens inre vilja och intressen och inte om yttre attribut. 
(Jäghult, 2005). Till exempel om en person är yttre motiverad och företaget tar bort 
bonussystemet, det vill säga att drivkraften tas bort för individen, då försvinner även 
motivationen. Detta är något som kan hända vid sänkta löner, borttagning av 



 4 

bonussystem med mera. Däremot om individen är inre motiverad och det händer 
någonting runt om personen så behåller personen troligtvis sin motivation på samma 
nivå. 
 
Arbetsmotivation  
I denna studie kommer arbetsmotivation att studeras genom tre olika och ofta 
undersökta indikatorer på grad av motivation; arbetstrivsel (job satisfaction), 
arbetsinlevelse (job involvement) samt organisationssamhörighet (organizational 
commitment). Dessa tre faktorer kan ses som olika attityder till arbetet, dock kommer 
denna studie inte att beröra attitydteorier. Just arbetstrivsel, arbetsinlevelse och 
organisationssamhörighet ingår i studien då de står för olika delar i arbetet och 
kompletterar varandra. Arbetstrivseln fångar hur tillfredsställd en medarbetare är med 
sitt arbete, om personen är nöjd och trivs (Hellgren, Sjögren & Sverke, 1997).  
Arbetsinlevelse visar på hur mycket arbetet betyder för varje medarbetare, om det är en 
stor och viktig del i personens liv och om många mål och intressen i livet har med 
arbetet att göra (Sjöberg & Sverke, 2000). Slutligen mäter organisationssamhörigheten 
om personen känner någon samhörighet med organisationen, alltså om organisationen 
har stor betydelse för medarbetaren (Allen & Meyer, 1990).  
 
Individfaktorer 
Individfaktorerna ålder, kön, utbildningsnivå, vilken typ av tjänst personen har och hur 
en persons privatliv är förklarar mycket om en individ. Samtliga bakgrundsfaktorer 
ålder, kön och utbildningsnivå har enligt tidigare forskning visat på samband med 
motivation på ett eller annat sätt. Att motivationen skiftar med åldern skriver Inceoglu, 
Segers och Bartram (2011) om. De visar att olika åldersgrupper är olika mycket 
motiverade på sina arbetsplatser och generellt så verkar yngre personer vara mer 
motiverade än äldre. Det finns även viss skillnad i arbetsmotivation mellan könen, där 
kvinnor tycks vara något mer motiverade än män (Kalleberg & Mastekaasa, 2001; 
Wikman 2005). Vidare skriver Wikman (2005) att det finns viss skillnad på vilken 
utbildningsnivå personen har, personer som har högre utbildning tycks vara mer 
motiverade på sitt arbete än personer med låg eller ingen utbildning. Detta gäller dock 
inte om en person med hög utbildning har ett arbete där låg eller ingen utbildning krävs, 
utan det gäller endast när en person med hög utbildning har ett jobb och arbetsuppgifter 
som kräver en högre utbildning. Det finns även studier kring hur personers arbetsliv 
påverkar privatlivet och familjelivet. Sundaresan (2014) skriver om hur kvinnor låter 
deras arbetsliv gå ut över privatlivet och att det är svårt för många kvinnor att ha en bra 
och tillfredställande fritid om de har för mycket att göra på sin arbetsplats. Herzberg 
(1966) menade att trygghet, både inom arbetet och i privatlivet tillhörde 
hygienfaktorerna, alltså det som inte påverkar motivationen men det saknas nutida 
studier som söker samband mellan motivation och privatliv och ifall privatlivet kan 
spela in på arbetsmotivationen. Det saknas även studier som studerat eventuella 
skillnader mellan fast anställd personal och deltidspersonals arbetsmotivation.  
 
Arbetsmiljöfaktorer  
Enligt tidigare forskning verkar således individfaktorer så som ålder, kön och 
utbildningsnivå ha samband med arbetsmotivationen. Det finns många forskare som har 
studerat arbetsmiljöfaktorer och arbetsmotivation och studierna påvisar flera samband, 
de visar på hur olika delar i arbetet påverkar både engagemang och motivation hos 
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medarbetare (Latham, 2007). I denna studie när begreppet arbetsmiljöfaktorer används 
så avses variablerna belastning, utveckling, arbetsgrupp, autonomi, feedback och 
ansvar.  
 
Belastning handlar om en medarbetares arbetsuppgifter, om de är för svåra att klara av 
och om de ställer höga krav på personens kapacitet (Sverke, Hellgren & Öhrming, 
1997). Hur en person upplever belastning i arbetet är givetvis individuellt men studier 
har visat på att personer som har för hög belastning upplever en sämre arbetstrivsel än 
personer som har lägre belastning. Hög belastning kan även leda till stress och 
utbrändhet (Ramirez, Graham, Richards, Cull & Gregory, 1996). Lagom belastning kan 
däremot leda till att personer utvecklas. 
 
Utveckling syftar till en medarbetares lärande och kompetensutveckling, om 
medarbetarens arbete är omväxlande och om personen utvecklas och lär sig nya saker 
(Hellgren, Sjöberg & Sverke, 1997). Att en medarbetare har möjlighet att utvecklas är 
viktigt för arbetsmotivationen, att hela tiden sträva efter att bli bättre och lära sig mer är 
positivt. Ett begrepp inom psykologin kallas ”flow” och detta innebär att man ligger i 
balans mellan utmaning och kunskap, när personer upplever detta flow så är de 
motiverade (Csikszentmihalyi, 1996). Här ingår även utveckling då personer behöver 
utmana sig hela tiden för att utvecklas. Utveckling är med som en motivator i Herzbergs 
tvåfaktorteori (Herzberg, 1966) samt i Hackman och Oldhams motivationsmodell 
(Hackman & Oldham, 1976). 
 
Begreppet arbetsgrupp avser arbetsgruppssammanhållningen på arbetsplatsen, stödjer 
medarbetarna varandra, har de god sammanhållning och fungerar kommunikationen i 
arbetsgruppen (Nystedt, 1992). Denna variabel är viktig då den mäter delvis klimatet på 
arbetsplatsen, men visar även på hur kommunikationen fungerar. Enligt Ryan och Deci 
(2000) så är samhörigheten på en arbetsplats viktig för arbetsmotivationen, ifall 
konflikter och problem uppstår i en arbetsgrupp kan detta komma att påverka 
arbetsmotivationen negativt.  
 
Autonomi handlar om hur stort inflytande en medarbetare har på sitt arbete, finns det 
utrymme för egna initiativ och får personen själv bestämma hur arbetet ska läggas upp 
(Sverke & Sjöberg, 1994). Att ha makten att kunna påverka sitt dagliga arbete är viktigt 
för medarbetare och känslan av autonomi bidrar till en hög arbetsmotivation (Ryan & 
Deci, 2000). Studier visar på att autonomi inte bara bidrar till arbetsmotivationen utan 
även till kreativitet, minskad risk för utbrändhet och minskad risk för viljan att säga upp 
sig (Grant & Berry, 2011; Otis & Pelletier). Autonomi är även presenterad som en 
motiverande egenskap i Hackman och Oldhams motivationsmodell (1976).  
 
Med begreppet feedback avses återkopplingen på en medarbetares arbetsprestation, 
denna variabel mäter om en chef låter medarbetaren få återkoppling på arbetet som 
utförs och ifall chefen låter medarbetaren veta vad som förväntas av prestationen 
(Hackman & Oldham, 1975). Att feedback påverkar arbetsmotivationen positivt är 
många forskare eniga om (Latham, 2007; Schou, 1991; Sultan, 2012). Feedback från 
chefer både under arbetets gång och efter avslutat arbete visade att både 
arbetsmotivationen och arbetsprestationen ökade bland försökspersonerna i en studie 
(Sultan, 2012). Det råder skilda meningar om det huruvida positiv och negativ feedback 
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påverkar motivationen, men forskare verkar vara överens om att positiv feedback 
påverkar motivationen positivt (Vroom, 1964; Latham, 2007).   
 
Den sista arbetsmiljöfaktorn är ansvar, här avses hur mycket ansvar en medarbetare 
känner för sitt arbete och resultatet av sina arbetsuppgifter (Hackman & Oldham, 1975). 
Att få vara med att bestämma gör att många personer känner ett större ansvar till 
arbetets resultat, något som är bra för företaget och viktigt för en medarbetares 
arbetsmotivation. Ansvar är till exempel en av motivationsfaktorerna i Herzbergs 
tvåfaktorteori (Herzberg, 1966) samt en av egenskaperna i Hackman och Oldhams 
motivationsmodell (Hackman & Oldham, 1976). Att medarbetarna tar ansvar och 
kämpar för att det dem gör ska bli så bra som möjligt är viktigt för organisationen 
(Abrahamsson & Andersen, 2007). 
 
Syftet med denna studie är att undersöka den relativa betydelsen av arbetsmiljöfaktorer 
och individfaktorer för arbetsmotivation. Figur 1 tydliggör de delar som undersöks i 
studien. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Alla individ- och arbetsmiljöfaktorer inklusive de mått på arbetsmotivation som 
kommer att ingå i studien.  

 

Metod 

Deltagare 
Enkäten skickades ut via mail till en avdelning på ett stort multinationellt företag inom 
finanssektorn. 59 personer deltog i studien, alla respondenter jobbar på samma 
avdelning men avdelningen är uppdelad på två orter i Sverige. På avdelningen finns det 

Individfaktorer 
Ålder 
Kön 
Utbildningsnivå 
Typ av tjänst 
Privatliv 

    Arbetsmiljöfaktorer 
    Belastning 
    Utveckling 
    Arbetsgrupp 
    Autonomi 
    Feedback 
    Ansvar 

Arbetsmotivation 
Arbetstrivsel 
Arbetsinlevelse 
Organisationssamhörighet 
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både heltid- och deltidsanställda där de deltidsanställda studerar på universitet parallellt 
med jobbet. Svarsfrekvensen blev 58 %, varav 36 var kvinnor och majoriteten (32,2 %) 
av deltagarna var mellan 26-35 år. 
 
Material 
Enkäten bestod av 49 frågor varav 44 stycken av dessa är tagna från färdiga instrument 
som är tidigare utprövade och samtliga har visat på god reliabilitet och validitet 
(Näswall, Baraldi, Richter, Hellgren & Sverke, 2006). Fem frågor är utvecklade 
speciellt för denna studie då det inte fanns utprovade frågor som mätte det som avsågs 
mätas. Hela enkäten har använts i en pilotundersökning där fyra personer från den valda 
avdelningen fick fylla i enkäten och svara på alla frågor samtidigt som de berättade för 
mig vad de tänkte och hur frågorna och enkäten uppfattades. Efter det så modifierades 
de fem egenskrivna frågorna något för att de skulle mäta just det som avsågs mäta med 
frågorna. I enkäten fanns ett antal frågor som är omvända, det vill säga att det används 
negationer, exempelvis ”Min chef låter mig inte veta om jag lever upp till vad som 
förväntas av mig i mitt jobb.”  
 
Enkäten började med bakgrundsfrågor om kön, ålder, utbildningsnivå och typ av 
anställning. Dessa bakgrundsfrågor ställdes endast med en fråga som exempel ”Arbetar 
du heltid eller deltid” med svarsalternativen ”Heltid” eller ”Deltid”. Efter 
bakgrundsfrågorna kom resten av frågorna i en slumpmässig ordning, alltså inte ett 
instrument i taget. Varje instrument bestod av minst tre påståenden som personen skulle 
skatta hur väl de stämmer på en skala. Skalan var en Likertskala och bestod av fem steg, 
från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt). För att mäta arbetsmotivation användes 
tre olika instrument; arbetstrivsel, arbetsinlevelse samt organisationssamhörighet. 
Arbetstrivsel mättes med tre frågor exempelvis ”Jag trivs på mitt arbete” (Hellgren, 
Sjögren & Sverke, 1997). Arbetsinlevelse mättes med sex frågor och ett exempel är 
”Flera av de viktigaste händelserna i mitt liv har med mitt nuvarande arbete att göra” 
(Sjöberg & Sverke, 2000). Organisationssamhörighet mättes med åtta frågor utvecklade 
av Allen & Meyer (1990), exempelvis ”Jag ser med glädje fram emot att tillbringa 
resten av mitt yrkesverksamma liv i denna organisation”. 
 
De olika arbetsmiljöfaktorerna belastning, utveckling, arbetsgrupp, autonomi, feedback 
och ansvar mättes med följande instrument. Belastning mättes med fyra frågor och en 
av dessa var ”Det ställs orimliga krav på mig i mitt arbete (Sverke, Hellgren & 
Öhrming, 1997). Utveckling mättes också med fyra frågor där ett exempel är ”Jag lär 
mig hela tiden något nytt i mitt arbete” (Hellgren, Sjöberg & Sverke, 1997). 
Arbetsgrupp mättes med tre frågor och en av dem är ”Kontakterna mellan 
medlemmarna i min arbetsgrupp är öppna och raka” (Nystedt, 1992). Autonomi består 
av fyra frågor varav en är ”Jag har tillräckligt stort inflytande i mitt arbete” (Sverke & 
Sjöberg, 1994). Feedback mättes med fyra frågor där en lyder ”Av min chef får jag som 
regel veta hur tillfredställande mina arbetsinsatser är” (Hackman & Oldham, 1975). 
Ansvar mättes med tre frågor och ett exempel är ”Jag känner en hög grad av personligt 
ansvar för det arbete jag gör” (Hackman & Oldham, 1975). Det instrument som kallas 
privatliv var självkonstruerat och det som avses att mäta är hur personerna trivs med sitt 
privatliv och om de känner trygghet. Instrumentet bestod av fem frågor; ”När jag 
kommer hem från jobbet kan jag slappna av”, ”Jag upplever att jag får stöd hemifrån”, 
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”Jag känner mig lugn och trygg när jag är hemma”, ”Om det är något som tynger mig 
vet jag att jag har någon att vända mig till” och ”Det känns alltid bra att komma hem”. 
  
Procedur 
Enkäten skickades ut via mail till hela avdelningen (på båda orterna), tidigare hade 
personalen fått information om att en enkät kring arbetsmotivation skulle skickas ut och 
att de gärna fick fylla i den. I mejlet fick de information om att de var anonyma och att 
resultaten endast skulle användas i forskningssyfte. De fick även information om att de 
fick avbryta sitt deltagande när de ville under tidens gång. Efter en vecka skickades ett 
påminnelsemejl om att de som inte hade svarat på enkäten ännu hade några dagar till på 
sig. Totalt hade respondenterna två arbetsveckor på sig att fylla i och slutföra enkäten.  
 
Deskriptiva data 
Pearson korrelationer mellan studiens variabler presenteras i Tabell 1 tillsammans med 
reliabilitetsmått (Cronbach’s alfa), medelvärden och standardavvikelser. 
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Resul ta t  
 
För att undersöka om och hur individ- och arbetsmiljöfaktorerna samvarierar med 
motivationsfaktorer som arbetstrivsel, arbetsinlevelse och organisationssamhörighet 
genomfördes tre regressionsanalyser. Tabell 2 visar resultatet av de tre 
regressionsanalyserna. 
 

 
 

Arbetstrivsel predicerades starkast av utveckling, relationen var positiv vilket indikerar 
att desto mer en person upplever att hen har chans att utvecklas desto mer arbetstrivsel 
känner personen. Även autonomi predicerade arbetstrivsel signifikant, denna relation 
var positiv vilket innebär att de som rapporterar en högre grad av autonomi även 
rapporterar högre arbetstrivsel. Privatliv predicerade också denna attityd, relationen var 
positiv vilket indikerar att desto mer en person trivs med sitt privatliv desto bättre högre 
grad av arbetstrivsel rapporterades. Slutligen predicerade även arbetsgrupp arbetstrivsel, 
relationen var även här positiv vilket innebär att desto mer en medarbetare trivs med sin 
arbetsgrupp och sammanhållningen desto mer arbetstrivsel upplever personen. Totalt 
förklarade prediktorerna 61 % av variationen i arbetstrivsel. 
 
Arbetsinlevelse predicerades starkast av ansvar, relationen var positiv vilket innebär att 
personer som upplever att de har ansvar på sin arbetsplats känner mer arbetsinlevelse. 
Även utbildningsnivå predicerade arbetsinlevelse, relationen var negativ vilket indikerar 
att medarbetare med högre utbildning känner mindre arbetsinlevelse än personer med 
lägre utbildning. Totalt förklarade prediktorerna 14 % av variansen i arbetsinlevelse. 
 
Organisationssamhörighet predicerades av utveckling, relationen var positiv vilket 
indikerar att medarbetare som upplever att de har en möjlighet att utvecklas känner 
starkare organisationssamhörighet. Även utbildningsnivå predicerade denna attityd, 
relationen var negativ vilket innebär att personer med en lägre utbildning känner 
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starkare organisationssamhörighet än medarbetare med en högre utbildning. Variansen i 
organisationssamhörighet kunde förklaras till 48 % av individ- och 
arbetsmiljöfaktorerna i studien. 
 
Det finns en skillnad mellan arbetsmiljöfaktorer och individfaktorer i förhållande till 
arbetsmotivation. Som tabell 2 visar så har arbetsmiljöfaktorerna fler signifikanta 
samband med arbetsmotivation än vad individfaktorerna har. Dessutom visar 
individfaktorerna till störst del på samband på 10 % nivån (p<0,10), medan 
arbetsmiljöfaktorerna visar på fler signifikanta samband på 5 % nivån (p<0,05). 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka den relativa betydelsen av individfaktorer och 
arbetsmiljöfaktorer för arbetsmotivation. Analysen baserades på insamlad data från 59 
personer på ett företag inom finansbranschen. Resultaten visade på att 61 % av 
variansen i attityden arbetstrivsel kan förklaras av dessa individ- och arbetsmiljöfaktorer 
där utveckling och autonomi visar på starkast samband med arbetstrivsel. Endast 14 % 
av variansen i arbetsinlevelse kunde tillskrivas samtliga faktorer, de som hade starkast 
samband med arbetsinlevelse var ansvar och utbildningsnivå. Variansen i 
organisationssamhörighet kunde förklaras till 48 % av faktorerna i studien, här visade 
utveckling och utbildningsnivå på starkast samband. Vidare förklarade 
arbetsmiljöfaktorer mer av variansen i arbetsmotivation än vad individfaktorer gjorde.  
 
Studien pekar på att motivationen delvis kommer från individen själv men att den också 
kan skapas på arbetsplatsen, genom bra arbetsgrupp och ansvar med mera. Således är 
det en kombination av individfaktorer och arbetsmiljöfaktorer som predicerar 
arbetsmotivation. Utveckling hade ett positivt samband med både arbetstrivsel och 
organisationssamhörighet. Att utveckling har en positiv relation med arbetstrivsel pekar 
på att personer som har möjlighet att utvecklas trivs bättre på arbetet. Sambandet mellan 
utveckling med organisationssamhörighet är troligtvis för att en medarbetare som 
upplever att det finns goda chanser att utvecklas inom företaget är mer benägen att 
stanna och trivs således bättre i organisationen än personer som inte känner att de har 
någon möjlighet att ta sig vidare. Organisationen där enkäten delades ut är en väldigt 
stor organisation som finns i flera delar av världen, så att ha möjlighet att utvecklas 
betyder säkert för många också att de har en chans att ta sig vidare uppåt i 
organisationen. Även autonomi hade en positiv relation med arbetstrivsel. Att uppleva 
att det finns en möjlighet att påverka sitt eget arbete är således viktigt för medarbetarna 
för att de ska uppleva arbetstrivsel och arbetsmotivation. På avdelningen där enkäten 
delades ut sitter de anställda mest i telefonen och har inte så stor möjlighet lägga upp 
och planera sin arbetsdag, däremot får de exempelvis önska sina arbetstider vilket 
verkar vara något som uppskattas. Arbetsgrupp hade en positiv relation med 
arbetstrivsel och detta visar att samhörighet och kommunikation är viktig för 
medarbetare. På avdelningen är gemenskapen är otroligt viktig enligt flera anställda. De 
flesta som jobbar på avdelningen upplever att stämningen mellan kollegorna är väldigt 
god och att detta är något som de konstant jobbar mot. Ansvar var en faktor som hade 
ett positivt samband med arbetsinlevelse och detta tyder på att det är viktigt för 
medarbetarna att känna att de har ett visst ansvar för att uppleva att de trivs med sina 
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arbetsuppgifter. Det skulle även kunna vara så att de som har rapporterat hög grad av 
ansvar samt hög grad av arbetsinlevelse är chefer eller medarbetare med något specifikt 
ansvar. Detta skulle i så fall betyda att de som har ansvar trivs bättre med sina 
arbetsuppgifter och är således mer motiverade i sitt arbete. Att utbildningsnivå hade en 
negativ relation med både arbetsinlevelse och organisationssamhörighet tyder på att 
personer med hög utbildning upplever att deras arbetsuppgifter är för lätta. Detta pekar 
på att personer på avdelningen som har en hög utbildning har lägre arbetsmotivation än 
de som har låg eller ingen utbildning. Detta kan vara på grund av att arbetet på 
avdelningen egentligen inte kräver någon akademisk utbildning utan det som personalen 
behöver kunna har de till största del möjlighet att lära sig på internutbildningar. 
Resultatet pekar även på att medarbetarna med lägre utbildning trivs bättre med 
arbetsuppgifterna, troligtvis för att de är lagom utmanade. Vidare tyder detta även på att 
medarbetarna med låg utbildning trivs bättre i organisationen och ser en framtid inom 
organisationen, detta hör troligtvis ihop med att de trivs med sina nuvarande 
arbetsuppgifter. Det fanns ett positivt samband mellan privatlivet och arbetstrivsel. 
Sambandet mellan privatliv och arbetstrivsel visade i denna studie på en måttlig 
signifikans och behöver inte betyda att privatlivet är det som gör personer motiverade 
på arbetsplatsen. Det visar däremot att medarbetare som trivs med sitt privatliv även 
upplever hög arbetsmotivation. Det är troligtvis svårt att vara motiverad på sin 
arbetsplats om en person inte trivs hemma. Detta är något som är viktigt för alla som har 
personalansvar att veta, om en medarbetare känner sig otrygg hemma har denne 
troligtvis svårare att känna motivation i arbetet. Att exempelvis feedback inte hade 
något signifikant samband med arbetsmotivation i studien är intressant. På just feedback 
har deltagarna skattat allt ifrån ett till fem på skalan och det pekar på att feedbacken 
upplevs olika. En del vet vad som förväntas av dem och de känner att de får 
återkoppling på sitt arbete medan andra inte gör det. Detta skulle kunna påverkas av att 
en del av personalen har, vid tillfället enkäten skickades ut, varit utan chef ett tag och 
visste då inte när nästa chef skulle tillträda.  
 
Resultaten i denna studie är till största del i linje med tidigare forskning. Att 
utvecklingsmöjligheter är viktigt för arbetsmotivationen är presenterat i både Herzbergs 
(1966) tvåfaktorteori samt i Hackman och Oldhams (1976) motivationsmodell. 
Autonomi visade sig även enligt denna studie ha ett samband med arbetstrivsel och 
arbetsmotivation och detta stödjer både Hackman och Oldhams (1976) teori samt Ryan 
och Decis (2000) teori om arbetsmotivation. Vidare hade också arbetsgrupp en positiv 
relation med arbetsmotivation och detta samband stödjer Self-Determination Theory 
(Ryan & Deci, 2000) där samhörighet är en av de tre viktiga delarna för hög 
arbetsmotivation. Även ansvar tas upp som en viktig faktor i både Herzbergs (1966) 
tvåfaktorteori och i Hackman och Oldhams (1976) motivationsmodell. Utbildningsnivå 
hade en negativ relation med arbetsmotivation och detta stödjer Wikmans (2005) tes om 
att om en person med en hög utbildning har ett arbete där låg eller ingen utbildning 
krävs så kan arbetsmotivationen försämras. Däremot en del i resultatet som inte 
stämmer överens med tidigare teorier är privatlivet som hade ett positivt samband med 
arbetstrivsel. Detta är intressant då det går emot exempelvis Herzbergs tvåfaktorteori 
där han menar att denna faktor ingår i hygienfaktorerna och är inte något som motiverar 
personer. Detta resultat är således något som stödjer Bakka och Fivelsdal (2006) som 
menade på att Herzbergs uppdelning av hygien- och motivationsfaktorerna är otydlig, 
och att vissa av hygienfaktorerna kan ha en motiverande effekt. Att exempelvis 
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feedback inte uppnådde något signifikant samband med arbetsmotivation i studien är 
intressant då detta samband är presenterat i många studier tidigare (Hackman & 
Oldham, 1975; Latham, 2007; Schou, 1991; Sultan, 2012).  
 
Det fanns några variabler i studien som visade på en signifikans på 10 % nivån med de 
beroende variablerna, dessa hade troligtvis kunnat visa på ett signifikant samband på 5 
% nivån om deltagarantalet hade varit högre i studien (N=59). Det relativt låga n-talet 
påverkar validiteten i studien och antal deltagare i förhållande till antalet prediktorer i 
regressionen kan medföra att styrkan på sambanden underskattas, så studiens resultat 
bör replikeras i framtida forskning som har ett större urval. Resultaten är inte 
generaliserbara till alla företag då studien endast genomfördes på en specifik avdelning 
inom ett företag. Validiteten kring instrumentet privatliv är svår att säkerställa då detta 
är ett instrument som endast har prövats i en pilotstudie med få deltagare, detta är något 
som läsaren bör ha i åtanke. 
 
Två arbetsmiljöfaktorer hade låg reliabilitet (belastning, α=0,56 och ansvar, α=0,60). 
Detta kan ha påverkat resultatet i den mån att jag riskerar att missa signifikanta effekter 
i regression som egentligen finns. Dessa kan inte identifieras på grund av oreliabla mått, 
i övrigt är reliabiliteten god i studien då resterande faktorer visade på Cronbach’s Alpha 
över 0,7.  
 
Denna studie har studerat några av de faktorer som predicerar arbetsmotivation men 
givetvis finns det fler, exempelvis ledarskap och målklarhet. Variabler som dessa är inte 
med i denna studie då de är för lika många av de andra faktorerna. Exempelvis 
ledarskap är ett brett ämne som delvis går in i både faktorerna arbetsgrupp, autonomi 
och feedback samtidigt som målklarhet ingår i autonomi, feedback och ansvar. 
Variablerna i studien var tvungna att begränsas så att enkäten inte skulle bli alltför lång 
och omfattande, detta då svarsfrekvensen troligtvis skulle bli lägre ifall enkäten tog lång 
tid att fylla i. 
 
Sammanfattningsvis har denna studie presenterat olika faktorer som har samband med 
arbetsmotivation, på avdelningen som undersöktes förklarades största delen av 
variansen i arbetsmotivation av arbetsmiljöfaktorerna. Dock var det några 
individfaktorer som också visade på samband med arbetsmotivation, däribland faktorn 
privatlivet. Då detta är något som inte är studerat tidigare är det ett bidrag till 
kunskapsläget idag. Att studera andra företag, branscher och länder skulle vara 
värdefullt, troligtvis spelar både landets kultur men även företagskulturen stor roll i vad 
som motiverar personal. Vidare skulle det också vara värdefullt att jämföra medarbetare 
i olika positioner inom företag. Det är möjligtvis så att olika medarbetare, beroende 
vilken position de har, kan bli motiverade av olika saker. Exempelvis skulle det kunna 
vara så att medarbetare utan chefsposition tycker att feedback är viktigast för 
arbetsmotivationen, medan högre chefer kanske upplever att autonomi är viktigare. Att 
veta vad som motiverar personal är oerhört viktigt och detta är något alla med 
personalansvar borde ta hänsyn till. Givetvis är människor olika och således är det 
viktigt för varje chef att veta vad som motiverar just hens personal.  
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