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Abstract 

The aim of this study is to illustrate the role of social context to understand how employees 

received outcomes meet their satisfaction. The authors want to contribute with a relevant and 

nuanced approach to valence in order to increase knowledge of the social context and its 

importance for motivation at an individual level. The issue of the paper is the following; Which 

is the role of social context to understand how employees perceive their received outcomes and 

how it meets their satisfaction? 

 

Seven interviews with educated engineers were conducted in order to collect the interviewees 

unique perception and narrative on the subject of valence within the expectancy theory. 

Furthermore, the collected interviews laid the ground for the analytical section. In this section 

the telling narratives are analyzed in relation to previously presented expectancy theory and 

social context. 

 

The conclusion states that social context can be used to explain why an individual values an 

outcome more than another. In other words, social context is of importance because of its 

explaining role in the concept of valence. Moreover, the study indicates that social context may 

be of importance for corporations and managers in order to successfully motivate their 

employees. However, the study has its limits and can only be seen as an indicator and therefore 

it urges more studies within the subject. 

 

Keywords: Valence, Expectancy theory, Vroom Expectancy Theory, Porter and Lawler Expectancy 

Theory, Social context, Motivation, Outcomes, Satisfaction. 
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1. Inledning 

I detta kapitel redogörs den problembakgrund och problemdiskussion som står till grund till 

studiens syfte och frågeställning. 

1.1 Problembakgrund 
Motivation innehar en väsentlig och central roll inom företagsstyrning både på teoretisk och 

praktisk nivå. Motivation har kommit att ses som en viktig integrerad del av företagsledare och 

chefers prestation på alla nivåer inom organisationer. Forskare inom organisation menar i sin 

tur att motivation är en av de grundläggande byggstenarna i framtagandet av användbara teorier 

inom företagspraktik (Steers, Mowday & Shapiro, 2004). 

Jacobsen och Thorsvik (2014) redogör för arbetstagare som företagets viktigaste resurs och 

kapital i företaget. Människor besitter kompetens och erfarenheter som ingen fysisk utrustning 

eller maskin kan anamma. Det är därför viktigt för företag att maximalt utnyttja och upprätthålla 

sina arbetstagare och dess kompetens i respektive organisation. Individer som är motiverade på 

sin arbetsplats tenderar att prestera extra för företagets vinning vilket ger företaget goda 

incitament att motivera sina anställda för att erhålla flera fördelar, både på kort och lång sikt 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Roos, Fernström och Pike (2006) argumenterar för det 

intellektuella kapitalet, som bland annat omfattar människor. Även dessa författare 

argumenterar för att människan är den viktigaste resursen i företagets verksamhet. De senaste 

åren har omvärldens intresse och förståelse för arbetstagarens betydande ökat. Då marknaden, 

företagen och omvärlden är under ständig förändring kräver även arbetstagaren nya premisser 

vilket kräver nya sätt att leda och motivera sina anställda (Roos et al. 2006). 

 

Motivation har även en inverkan på företagets lönsamhet genom flera aspekter. Pfeffer (1998) 

menar att hållbara konkurrensfördelar kan nås genom att anställda ses som den viktigaste och 

mest värdefulla resursen. Pfeffer (1998) poängterar exempelvis att kostnadsreduceringar kan få 

en motsatt effekt på ett företags personalomsättning då de anställda kan känna sig lägre 

värderade av företaget. En hög personalomsättning, särskilt gällande viktiga resurser, kan i sin 

tur få stora negativa ekonomiska konsekvenser för företaget (Ramlall, 2004). Även Jacobsen & 

Thorsvik (2014) argumenterar för varaktiga konkurrensfördelar och hävdar att organisationer 

som kan bibehålla särskild och unik kunskap samt kompetens får en fördel. Vidare påpekar 

författarna att utöver konkurrensfördelar kan motivation även skapa operativa- och ekonomiska 

fördelar. Operativa fördelar handlar om att motiverade anställda frivilligt presterar extra för sin 
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organisation samtidigt som graden av självständighet, problemlösning och hjälpsamhet ökar. 

Detta medför i sin tur en ökad produktivitet och kvalitet som samtidigt, med största sannolikhet, 

förbättrar det ekonomiska resultatet. Jacobsen och Thorsvik (2014) argumenterar även kring 

huruvida bättre kvalitet, mer innovation och högre produktivitet kan leda till nöjdare kunder 

som exempelvis kan bidra till lägre produktionskostnader och högre försäljning. 

 

Utifrån ovanstående argumentation belyses vikten av att framgångsrikt motivera anställda på 

ett företag. Detta väckte intresset att studera motivation på grund av dess betydande roll för 

företaget. 

1.2 Problemdiskussion 

Till följd av de positiva ekonomiska fördelar som kan genereras genom motiverade anställda 

och synen på anställda som företagets viktigaste resurs, anser vi det viktigt för företagen att 

förstå vad arbetstagaren värdesätter och varför. Belöningar är ett sätt att tillfredsställa 

arbetstagare för utförd arbetsprestation och är enligt Vroom (1964) väsentlig för att 

framgångsrikt motivera sina anställda. Förväntansteorin grundad av Vroom (1964), har under 

en lång period kommit att bli den mest använda konceptualiseringen gällande individuell 

motivation hos arbetstagare (Ferris, 1977). Van Eerde och Thierry (1996) argumenterar likväl 

för att teorin anses vara en av de överlag mest använda motivationsteorierna beträffande 

motivation på arbetsplatsen. Förväntansteorin bygger på tre begrepp, förväntan, 

instrumentalitet och valens, vilka tillsammans utgör individens motivation (Vroom, 1964). Den 

här studien kommer att behandla begreppet valens. Valens redogörs som förhållandet mellan 

belöning och tillfredsställelse, det vill säga i vilken grad en individ blir tillfredsställd av en 

mottagen belöning. Belöningar handlar i stort om det individen får i utbyte för en extra 

prestation medan tillfredsställelse syftar till känslan som individen upplever av en mottagen 

belöning (Miner, 2005). Trots att valens är så väletablerat inom förväntansteorin och ständigt 

används råder det problematik kring att, oberoende av begreppets teoretiska meningsfullhet, 

tyda bakgrunden till individens unika valens. Lawler och Suttle (1973) är några av de författare 

som funnit problematik kring att bättre förstå och tolka valens. 

Vroom (1964) och Porter och Lawler (1968) understryker att individen är unik med egna 

preferenser i livet. Trots denna medvetenhet menar Lloyd och Mertens (2018) att det har 

förelegat en väldigt liten diskussion gällande den sociala kontextens inverkan på valens. Så sent 

som 2018 menade författarna att den sociala kontexten skulle kunna vara ett bidrag till en ökad 
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förståelse gällande valens. Lloyd och Mertens (2018) definierar social kontext som interna 

relationer inom företaget, medan Ivars, Lehti-Eklund Lilius, Londen och Solstrand-Pipping 

(1993) redogör för social kontext som den sociala miljön, sammanhanget och omgivningen. 

Således är begreppet brett definierat av flera författare. Till följd av problematiken som 

diskuterats vill vi undersöka arbetstagares valens med hjälp av den sociala kontexten. Detta till 

följd av att förväntansteorin uttrycker förståelse för individens unika preferenser samtidigt som 

det inte tas i hänsyn till. 

 

Då valens redogörs som individens upplevda tillfredsställelse av en mottagen belöning blir 

individens egna upplevelse och berättelse relevant att höra. Vi vill att individens perspektiv ska 

träda fram där den egna berättelsen är av värde för att bättre förstå dennes valens. Till följd av 

att den sociala kontexten berör individen och att dess upplevda valens endast kan redogöras av 

hen själv, vill vi låta individen själv redogöra för detta. Studien ämnar till att belysa den sociala 

kontextens roll med fokus på valens där individens berättelse står i fokus. 

 

Med studiens mål att införliva den sociala kontexten inom valens kommer ingenjörsyrket att 

studeras. Yrket väljs till följd av sin popularitet, ManpowerGroup Sverige (2018) redogör för 

att ingenjörsyrket har utvecklats till en första plats på uppställningen över drömjobben bland 

Sveriges invånare. Exempelvis skriver Teknikföretagen (2012) att ingenjörer är av stor vikt för 

Sveriges konkurrenskraft inom teknikföretag på den internationella marknaden. Inom 

ingenjörsyrket anses det även rimligt att finna ingenjörer på olika arbetsplatser. Detta för att 

anträffa så stor differens i den sociala kontexten som möjligt. 

1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att belysa den sociala kontextens betydelse för att förstå hur 

arbetstagarens mottagna belöningar uppfyller deras tillfredsställelse. Vi vill bidra med en 

relevant och nyanserad infallsvinkel på valens för att öka förståelsen av den sociala kontexten 

och dess betydelse för motivation på individnivå. 

1.4 Frågeställning 

Vilken är den sociala kontextens roll för att förstå hur arbetstagaren upplever att deras mottagna 

belöningar uppfyller deras tillfredsställelse? 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs den teori i vilken studien återfinner sin grund. Nedanstående kapitel 

inleds med en kort förklaring gällande förväntansteorin och redogör därefter för 

förväntansteorins grund skriven av Vroom (1964). Därefter redogörs den utveckling som skett 

av teorin genom Porter och Lawler (1968), med en avgränsning på studiens huvudfokus, valens. 

Den teoretiska referensramen berör även begreppen förväntan & instrumentalitet i syfte att 

upplysa om förväntansteorins helhet. Detta för att skapa en förståelse för hela teorin innan en 

mer detaljerad genomgång görs av just begreppet valens. Det blir även lättare att ta hänsyn till 

bidraget av den sociala kontexten om hela teorin förklaras. Slutligen presenteras teori om 

social kontext. I studien antas begreppen insats och ansträngning vara synonymt med 

varandra. Inför avsnitt 2.4 hänvisas läsaren till bilaga 2 för att få en översikt över The Porter-

Lawler Model. 

 

2.1 Introduktion till förväntansteorin 

Förväntansteorin utgår från individen och enligt Nadler och Lawler (1995) grundar sig teorin i 

vissa antaganden kring varför ett visst beteende uppstår i en organisation. Författarna beskriver 

att ett beteende är en kombination av individen själv samt den miljö som personen verkar inom. 

Miljön som individen verkar inom tas dock inte hänsyn till, trots att den erkänns. En individs 

beteende i en ny organisation påverkas av individens tidigare erfarenheter och historia vilket 

ligger till grund för personens behov samt förväntningar. Det är individen själv som beslutar 

om sitt eget beteende i organisationen, exempelvis huruvida personen vill gå till arbetet eller 

hur stor ansträngning individen är villig att lägga ner. Olika människor har olika typer av 

önskningar, behov och mål. Individen jämför sina val med alternativa val och relaterar dessa 

till sina förväntningar om att respektive beteende leder till viss grad av resultat. Följaktligen 

utgår förväntansteorin från att varje individ är unik och besitter egna mentala kartor. Dessa 

mentala kartor kommer påverka individens beteende i den riktning som önskad belöning och 

därav tillfredsställelse kan uppnås (Nadler & Lawler, 1995). Nedan följer en djupare 

beskrivning av förväntansteorin med utgångspunkt från teorins grundare. 

2.2 Vrooms förväntansteori  

Förväntansteorin har sin grund i Victor Vrooms teori Work and Motivation från 1964. Vrooms 

(1964) förväntansteori grundar sig i antagandet att individer tenderar att föredra särskilda 
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belöningar eller uppsatta mål över andra. Således förväntar sig arbetstagare att uppleva känslor 

av tillfredsställelse genom att nå önskade uppsatta mål. Varje individ och arbetstagare är unik 

med egna mål, vilket ställer krav på bland annat individuellt anpassade belöningar för en god 

prestation på arbetet. En lyckad prestation kan generera ökat självförtroende vilket skapar högre 

förväntningar på framtida erhållna resultat. Det betyder att relationen mellan prestation och 

förväntad belöning som direkt resultat av prestationen är viktig (Miner, 2005). Vroom (1964) 

redogör för tre övertygelser vilka är valens, förväntan och instrumentalitet vars samband utgör 

individens motivation. Samtliga av dessa tre övertygelser krävs för att individen skall inneha 

en motivation som driver hen framåt (Miner, 2005). 

2.1.1 Förväntan - (Insats & prestation) 

Den första övertygelsen är förväntan som beskriver den sannolikhet individen anser att en extra 

ansträngning ökar prestationen, som skall leda till ett önskat utfall (Heneman & Schwab, 1972). 

Ferris (1977) menar att förväntan innebär en tillfällig övertygelse om sannolikheten att en 

särskild handling kommer att resultera i ett särskilt utfall. Det vill säga individens förväntan att 

motta en särskild belöning eller resultat som direkt utfall av sin prestation. Vroom (1964) menar 

att individens förväntan inte enbart avgörs beroende på de val som görs utan baseras även på 

händelser bortom individens kontroll. Författaren menar att en individ kan lägga ner maximal 

möjlig prestation på att köpa en lott, om individen sedan vinner högsta pris eller inte är bortom 

kontroll och är en funktion av flertalet sannolikhetsberäkningar. Vidare menar Miner (2005) att 

det råder en konceptuell skillnad mellan de tre övertygelserna förväntan, instrumentalitet och 

valens trots att det råder en likhet i avseende att samtliga berörs av olika händelser. 

2.1.2 Instrumentalitet - (Prestation & resultat/belöning) 

Enligt Vroom (1964) är instrumentalitet förhållandet mellan belöning och prestation och 

handlar om sannolikheten att resultatet av en viss prestation leder till belöning. Chiang och Jang 

(2008) redogör för instrumentalitet som den upplevda sannolikheten att en god prestation 

kommer att leda till önskade resultat. Om individen upplever att det finns en stor möjlighet till 

att utförd prestation leder till önskad belöning ökar motivationen. Emellertid sjunker motivation 

hos en individ som anser att dess prestationen troligtvis inte kommer generera den önskade 

belöningen. Instrumentaliteten som en individ upplever är således baserad på hur pass sannolikt 

individen själv upplever det är att mottaga en belöning baserat på prestationen (Vroom, 1964). 

I de fall som en arbetstagares extra prestation inte resulterar i en önskad belöning anses 

instrumentaliteten påverkas negativt. En arbetstagare som arbetar utefter en provisionslön har 
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ett positivt samband mellan prestation och lön där lön utgör belöningen. Detta innebär att 

instrumentaliteten är hög då ökad prestation av att exempelvis sälja något ökar lönen. Skulle 

denna försäljare inte prestera och således inte sälja något kan inte prestationen resultera i någon 

belöning i form av lön vilket har en negativ påverkan på individens instrumentalitet (Pritchard 

& Sanders, 1973). 

2.1.3 Valens - (Resultat/belöning & personliga mål) 

Den tredje och sista övertygelsen, som även utgör studiens huvudfokus, är valens vilket 

redogörs som intensiteten hos individens önskan gällande ett utfall (Galbraith & Cummings, 

1967). Valens ger en redogörelse för styrkan i en individs önskan och värdesättning gällande 

en belöning som ett direkt utfall av ett resultat (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Om en individ föredrar att erhålla en specifik belöning framför att inte få den beskrivs detta 

som en positiv valens. En negativ valens uppstår däremot då en individ hellre avstår en belöning 

än att erhålla den. Valens kan förekomma på två olika sätt. Dels kan valens uppstå för en 

specifik belöning, exempelvis om en individ anstränger sig extra för att få högre lön och 

tillfredsställs av detta. Dels kan valens grunda sig i att en viss ansträngning leder till en viss 

belöning som framöver leder till fler belöningar som i slutändan leder till tillfredsställelse. Ett 

exempel på detta är om en person anstränger sig extra för en lön för att i slutändan bli 

tillfredsställd genom att köpa ett önskat föremål, exempelvis en sportbil. Om individen har som 

personligt mål att i slutet av året köpa en sportbil kommer varje månadslön efter genomfört 

arbete inneha hög valens då belöningen motsvarar uppsatt personligt mål. En belöning med en 

högre grad av valens blir därav en belöning som är kopplad till många andra resultat med stor 

valens och som har stor instrumentalitet för att uppnå flera av dessa resultat (Miner, 2005). 

Vidare menar Vroom (1964) att valens skildras som alla möjliga attityder gentemot ett resultat, 

vilket kan ta form av förväntad tillfredsställelse, attraktivitet eller önskvärdhet för mottagen 

belöning. 

2.3 Kritik mot Vrooms förväntansteori 

Vroom (1964) förväntansteori utgör teorins grund där författare som utvecklat eller behandlat 

teorin vidare såsom Porter och Lawler (1968), Estes och Polnick (2012) samt Jacobsen och 

Thorsvik (2014) alltjämt hänvisar till Vroom (1964). Emellertid har dessa författare riktat kritik 

till Vroom (1964) där de menar att teorin är i behov av utveckling och en tämligen egen 

definition på vad begrepp som exempelvis valens egentligen omfattas av. Vroom (1964) angav 

personligen i sin teori att förväntansteorin kommer att kräva vidare bearbetning till följd av dess 
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åldrande. Vroom (1964) avsaknad av den sociala kontexten menar likväl Lloyd och Mertens 

(2018) ge incitament till att utveckla ursprungsteorin vidare där den tenderat vara allt för 

förenklad i relation till verkligheten. I stället för att dela upp valensbegreppet en aning snävt till 

belöning och personliga mål öppnar författare som Porter och Lawler upp valensbegreppet ännu 

mer för att belysa dess relevans för individens motivation.  

2.4 Porter och Lawlers utveckling av valens 

Till följd av den kritik och eventuella behov av utveckling av förväntansteorin och Vroom 

(1964) modell har Porter och Lawler (1968) utvecklat vad de kallar för The Porter-Lawler 

Model. I linje med att arbetstagare och synen på motivation stegvis utvecklats har Porter och 

Lawler (1968) tagit fram en modell som har starka rötter i Vrooms teori. Emellertid har den nya 

modellen ett utvidgat synsätt och frångår tidigare föreställning och begränsning kring 

motivation som enbart ett bränsle till individens prestation (Miner, 2005). Porter och Lawlers 

utveckling av teorin har kommit att bli, och är än idag, den mest erkända utvecklingen av 

förväntansteorin (Lloyd och Mertens 2018). 

Det som skiljer Vroom (1964) och Porter och Lawlers (1968) modeller är valensbegreppet. I 

Vrooms (1964) teori innefattar valens, som tidigare beskrivit, belöningar och personliga mål. 

Porter och Lawler (1968) menar istället att valens innefattar både inre och yttre belöningar. 

Författarna problematiserar alltså begreppet belöning ytterligare i sin utveckling av teorin. 

Vrooms (1964) sistnämnda begrepp, personliga mål, har även i den utvidgade modellen, 

korrigerats till att uttryckas som tillfredsställelse. Följaktligen redogjorde Vroom (1964) valens 

som förhållandet mellan belöning och personliga mål. I Porter och Lawler (1968) 

förväntansteori redogörs istället valens som förhållandet mellan inre- och yttre belöningar samt 

tillfredsställelse. 

2.4.1 Inre och yttre belöningar 

Jacobsen och Thorsvik (2014) gör skillnad på inre och yttre belöningar. Författarna menar att 

yttre belöningar är förenat med någonting som i regel går att koppla till något individen får för 

att utföra själva arbetet, vilket ofta antar en monetär form som kan översättas till exempelvis 

lön. Inre belöningar är länkat till inre aspekter som personlig utveckling eller en upplevd känsla 

av att individen gör något gynnsamt. Skillnaderna som råder mellan inre och yttre belöningar 

har varit av stor betydelse för organisationer för att ha förståelse för samhörigheten mellan 

belöning och motivation (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Styles (2006) argumenterar för att det 

råder dels en reell och dels en symbolisk sida av de inre och de yttre belöningarna. Den reella 
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sidan redogörs som den materiella sidan i form av befordran och lön medan den symboliska 

sidan istället handlar om att individen utvecklas och exempelvis får beröm för sitt arbete 

(Gagliardi, 1990). 

Jacobsen och Thorsvik (2014) påpekar även att det råder två essentiella motivationsskapande 

drivkrafter vilka företag kan applicera och implementera bland sina anställda. Dessa redogörs 

primärt som karriärsystem och lönesystem som båda omfattas av möjligt avancemang. En 

karriärsstegring som resultat av avancemang innebär ofta högre lön och status vilket innebär att 

arbetstagaren kan ta ut reell belöning samtidigt som självförverkligande erhålls (Stinchcombe, 

1974). Således blir framtida belöningar av stor betydelse där arbetstagaren motiveras till ökad 

prestation med vetskapen om de essentiella motivationsskapande drivkrafterna (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att yttre belöningar i högsta mån antar 

en roll som motivationsdrivande när de är i förbindelse med framtida belöningar till 

arbetstagaren. Därav kan lön i vissa fall fungera som en yttre belöning även på sikt samtidigt 

som det är värt att ta i beaktande att somliga individer motiveras av yttre belöningar med 

vetskapen om att inre belöningar kommer erhållas (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

Lawler och Porter (1967) redogör för att inre belöningar, vilka tillfredsställer behov såsom 

självförverkligande, besitter större sannolikhet att samverka med kommande prestationer än 

yttre belöningar. Detta då yttre belöningar erhålls då andra individer överlåter dem vilket 

resulterar i en lägre instrumentalitet för individen. Således resulterar en hög valens i ett större 

samband mellan hög grad av tillfredsställelse och hög prestation. En av de främsta 

redogörelserna för en inre belöning är individens känsla av att ha åstadkommit något värdefullt 

och värt besväret. Detta betyder att inre belöningar som uppfyller individens behov av 

självaktualisering är att föredra (Lawler & Porter, 1967). Porter och Lawler (1968) 

argumenterar vidare och påpekar att yttre belöningar är sådana som kontrolleras av företaget 

och inte individen själv. Exempel på sådana är lön, befordran och status, med andra ord sådana 

belöningar som ofta refereras till att tillfredsställa individens låga grad av behov. 

Kopplingen mellan inre belöningar och prestation anses svår att bevisa. Det beror på att 

prestation är svårt att sätta i relation till företagets policy att just belöna med sådana ting som 

kategoriseras som en inre belöning (Porter & Lawler, 1968). Lawler (1966) fann en låg 

korrelation på chefsnivå gällande lön och prestation. Med det sagt menar Lawler att det i många 

fall råder en låg korrelation mellan yttre belöningar och prestation i det långa loppet, och är 

snarare något som fungerar på kort sikt och för arbetstagare som inte är chefer (Lawler, 1966). 
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2.4.2 Tillfredsställelse 

Till skillnad från Vrooms (1964) modell där personliga mål ansågs vara den sista variabeln i en 

individs motivationsprocess argumenterar Porter och Lawler (1968) för att det bättre uttryckt 

berör individens upplevda tillfredsställelse. Tillfredsställelse innebär den grad en individ 

upplever belåtenhet till följd av mottagna belöningar (Porter & Lawler, 1968). Miner (2005) 

menar även att tillfredsställelse kan redogöras som den utsträckning som mottagen belöning 

uppfyller eller överstiger den nivå som uppfattas som rättvis. Med ovanstående resonemang är 

tillfredsställelsen som en arbetstagare kan uppleva som direkt utfall av inre och yttre belöningar, 

inte att försumma och en viktig aspekt att ta hänsyn till. En gemensam syn som råder kring 

tillfredsställelse är att den har en direkt påverkan på kommande prestationer där individens 

prestation tenderar att stiga i samverkan med en upplevd tillfredsställelse av belåtenhet (Porter 

& Lawler, 1968). Emellertid menar Estes och Polnick (2012) att tillfredsställelsen kan tolkas 

som den grad individen tillfredsställs efter att medvetetet valt att prestera extra utifrån 

vetskapen om att generera en specifik belöning. I Porter och Lawlers (1968) modell kan de fyra 

variablerna ses som en återkommande process som tar sin början från steg 1, insats, efter 

uppnådd tillfredsställelse. Porter och Lawler (1968) menar dock att framtida prestation inte ökar 

som en direkt följd av tidigare hög prestation. Mellan prestation och tillfredsställelse återfinns 

inre och yttre belöningar vilka har sin påverkan på arbetstagarens tillfredsställelse. Således leder 

prestationen till en eventuell belöning som mynnar ut i en upplevd grad av tillfredsställelse och 

inte en tillfredsställelse till följd av en uppnådd prestation. Arbetstagaren behöver således 

uppleva inre eller yttre belöningar som resultat för sin prestation för att slutligen uppleva 

eventuell tillfredsställelse. God prestation kan leda till belöningar, som kan leda till 

tillfredsställelse som utfall (Lawler & Porter, 1967). Simone (2015) menar likväl att valensen 

är arbetstagarens upplevda preferens för en särskild inre eller yttre belöning vilken är relaterad 

till individens behov. Således upplever arbetstagaren en högre grad av tillfredsställelse ju högre 

valens som råder (Simone, 2015). 

Den samverkan som råder mellan inre- och yttre belöningar samt tillfredsställelse är mer 

påtaglig än att tillfredsställelse skulle vara ett resultat av individens prestation (Mitchell & 

Albright, 1972). Antagandet att en hög grad av tillfredsställelse på arbetet per automatik leder 

till god prestation blev allmänt accepterat inom många studier. Studier har dock visat att det är 

graden av tillfredsställelse som direkt resultat av mottagen belöning som är av högst relevans 

(Porter & Lawler, 1968). Således blir valens av stor vikt för att arbetstagaren ska uppleva en så 

hög grad av tillfredsställelse som möjligt. Det betyder att en hög grad av tillfredsställelse 
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orsakas av god prestation snarare än det orsakar god prestation, detta till följd av att begreppet 

prestation även är komplext att mäta (Lawler & Porter, 1967). Till följd av den relativa oenighet 

som råder mellan begreppen prestation och tillfredsställelse bör de analyseras var och en för sig 

där belöning är det som för dem samman (Mitchell Albright, 1972). Lawler och Porter (1967) 

argumenterar för att individens tillfredsställelse har hög grad av påverkan på individens insats 

och i sin tur prestation om valensen varit hög tidigare. Således råder en viktig samverkan mellan 

begreppen insats, prestation, belöning och tillfredsställelse i modellen (Porter & Lawler, 1968). 

Valens belyser därav hur pass mycket som har sin påverkan på tillfredsställelsen och för 

individens motivation i sin helhet. Följaktligen är det flera faktorer som har sin påverkan på 

individens inre och yttre belöningar samt tillfredsställelse. 

2.5 Valensbegreppets problematik 

Tidigare studier av valens av exempelvis Schmidt (1973) har undersökt variationer i de tre 

övertygelserna. I studien visar Schmidt (1973) matematisk problematik för att förstå valens och 

argumenterar för att trots kvantitativa studier har förväntansteorin en teoretisk meningsfullhet. 

Skulle individen uppge att hen inte upplever någon valens gällande en viss belöning och 

tillfredsställelse är den matematiska formeln fortfarande genomförbar, fastän förståelsen för 

varför är låg. Schmidt (1973) belyser problematiken kring detta och ger förslag i form av 

matematiska korrigeringar till modellen. Emellertid utelämnas individens berättelse och sociala 

kontext vilket förbigår dennes förklaring där det hela istället ses med matematiska glasögon. 

Även Lawler och Suttle (1973) har funnit problematik i sina studier där de beskriver svårigheter 

gällande att tolka arbetstagarens valens vid forskning av motivation. Författarna mäter valens, 

men kan med säkerhet inte avgöra dess validitet och påpekar här svårigheten med att förstå 

individens motivation. Van Eerde och Thierry (1996) visar likaså att flertalet studier uppvisat 

olika resultat gällande mätningen av valens beroende på hur begreppet operationaliserats. Därav 

har författarna även funnit svårigheter kring att fastställa hur valens påverkar motivationen, 

trots att dess teoretiska meningsfullhet går att tydliggöra. Van Eerde och Thierrys (1996) studie 

har visat att forskare många gånger redan valt ut belöningar i stället för att individen själva får 

namnge belöningar de mottar. Detta har lett till att vissa belöningar varit helt irrelevanta för 

individen medan andra relevanta belöningar helt uteslutits (Van Eerde & Thierry, 1996). 

Förväntansteorin av Vroom (1964) och Porter och Lawler (1968) präglas av kvantitativa 

metoder, undersökningar och analyser där litteratur och teori appliceras, testats och tolkats av 

bland annat Schmidt (1973), Lawler och Suttle (1973) och Ferris (1977). Trots flera studier och 
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dess problematik kring att förstå valens var det så sent som år 2018 som Lloyd och Mertens 

kom med ett betydande bidrag kring problematiken. Lloyd och Mertens (2018) belyste den 

sociala kontextens roll i sin vetenskapliga artikel Expecting More Out of Expectancy Theory: 

History Urges Inclusion of the Social Context. 

2.6 Social kontext inom förväntansteorin 

Ivars et al. (2013) redogör för social kontext som både konkret och abstrakt. Med andra ord är 

den sociala kontextens innebörd okomplicerad att förklara samtidigt som dess omfattning gör 

den svår att konkretisera. Den sociala kontexten redogörs som den sociala omgivningen, 

sammanhanget och miljön. Social kontext är i det stora hela tämligen brett där begreppet 

inkluderar mängder av faktorer som påverkar och har sin påverkan på den sociala kontexten. 

Individers sociala kontexter är aldrig identiska samtidigt som de påverkas och kan samverka 

med varandra (Ivars et al. 1993). Adler och Kwon (2002) diskuterar för den relation som råder 

mellan motivation och social kontext. Den sociala kontexten på individnivå har visat sig ha 

påverkan på företags prestation vilket hjälper att förstå varför den sociala kontexten är viktig 

för motivationen, både för arbetstagaren och organisation som helhet. Lloyd och Mertens 

(2018) menar dock att det råder en begränsad diskussion kring den sociala kontextens inverkan 

på motivationsnivå och särskilt inom förväntansteorin. 

Förväntansteorin av Vroom (1964) och Porter och Lawler (1968) präglas som tidigare nämnt 

av kvantitativa metoder och undersökningar där litteratur och teorin applicerats. Däribland 

exemplifieras många av Porter och Lawlers (1968) inre och yttre belöningar utan att ta hänsyn 

till den sociala kontexten. Lloyd och Mertens (2018) argumenterar för att den tidigare 

modifieringen av förväntansteorin visar att hänsyn behöver tas till den sociala kontexten som 

råder gällande arbetstagarens motivation. Detta är något som kommer att bidra till fortsatt 

modifiering av förväntansteorin och hjälper kvantitativa studier att förstå variation som resultat 

av unik social kontext. Det betyder att den sociala kontexten krävs att tas i hänsyn för att 

effektivt mäta arbetsplatsens motivation för individen (Lloyd & Mertens, 2018). Då Vrooms 

(1964) ursprungsmodell för förväntansteorin inte inkluderar det sociala sammanhanget anses 

att modellen bör vidareutvecklas för att stödja ledningsbeslut genom att införa en ny 

beståndsdel som berör den sociala kontexten. Likväl Porter och Lawlers (1968) redogörelse av 

valens med dess belöning och tillfredsställelse synliggör en koppling av att individen är unik 

med egna preferenser. Dock tas ingen hänsyn till detta i modellen och dess teoretiska 

redogörelse eller den sociala kontexten mer än att den nämns (Lloyd & Mertens, 2018). 
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Till följd av motivationens vikt för arbetsplatser och ledare är nuvarande motivationsteori i 

behov av att ta den sociala kontexten i beaktande. På samma sätt som att kulturen på 

organisationsnivå och nationsnivå synnerligen kan särskiljas emellan behöver organisationer, 

ledare och förväntansteorin behandla den sociala kontexten (Lloyd & Mertens, 2018). Detta 

överensstämmer med Vroom (1964) som menade att förväntansteorin är i ständigt behov av 

vidareutveckling och att individen är unik samt innehar egna premisser. Lloyd och Mertens 

(2018) studie visar att social inverkan och kontext har stor påverkan på individens motivation 

och föreslår ett adderande av social kontext som variabel till nuvarande förväntansteori. I sin 

studie undersöker Lloyd och Mertens (2018) hur interna relationer inom arbetstagare har sin 

påverkan på organisationen. Den sociala kontexten avgränsas således till de relationer kollegor 

har sinsemellan. I den här studien kommer den sociala kontexten att omfattas av livssituation, 

ålder och arbetade år inom yrket. Detta öppnar upp för att belysa hur både individens privatliv 

och arbetsliv har sin påverkan på individens valens. 

 

Valens tydliga förhållningssätt till den sociala kontexten gör den intressant att studera vidare. 

Det i jämförelse med begreppen förväntan och instrumentalitet som kan anses vara mer mätbara 

än tolkningsbara. Det finns därmed en medvetenhet kring att teorins ytterligare två begrepp 

även kan studeras i enlighet med studiens syfte gällande den sociala kontexten. Till följd av den 

sociala kontextens sena införlivande till begreppet valens samt resonemanget om valens 

förhållande till den sociala kontexten har denna avgränsning gjorts. Vidare tenderar de inre/yttre 

belöningarna och tillfredsställelsen som inkluderas i begreppet valens endast mätas enligt 

kvantitativa forskningsmetoder. Detta görs istället för att inkludera den sociala kontexten som 

ger möjlighet till att förstå varför den unika individen föredrar och tillfredsställs av olika 

belöningar. Chiang och Jang (2008) redogör för att förväntansteorin utelämnar de faktorer som 

har sin prägel på varför individer faktiskt föredrar och tillfredsställs av särskilda belöningar 

framför andra. Detta går således att tolka som ett exkluderande av den sociala kontexten inom 

förväntansteorin och begreppet valens. 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Bryman och Bell (2013) redogör för att den 

kvalitativa studien är en forskningsstrategi där fokus läggs på att betona vikten av att tolka ord 

vid insamling och analys av data, snarare än att kvantifiera det insamlade materialet. Detta 

betyder att en studie som redogörs som en kvalitativ forskningsstrategi således, bland annat, 

kan präglas av intresseområden såsom kontext och beskrivning (Bryman & Bell, 2013). Till 

följd av studiens fokus på individen och den sociala kontexten blir detta tämligen aktuellt. 

Bryman och Bell (2013) beskriver även att en kvalitativ ansats är lämplig för att framhålla 

individers olika perspektiv. Författarna beskriver att kvalitativ forskning kan bidra till att fånga 

människans egna innebörd av företeelser och uppmärksamma människans mening i det som 

händer och sker. I enlighet med detta har den insamlade datan lästs och tolkats, där den sociala 

kontexten varit högst aktuell. Den kvalitativa forskningsstrategin är ideligen orienterad på ord 

och kännetecknas av en kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket förutsätter en uppfattning av den 

sociala verkligheten och kontexten (Bryman & Bell, 2013). Till följd av uppsatsens intresse för 

valens relation till den sociala kontexten, lämpar sig således en kvalitativ forskningsstrategi till 

skillnad från en kvantitativ strategi där Bryman och Bell (2013) menar att inriktning hade skett 

på siffror. De kvalitativa forskningsvariablerna är således icke-numeriska (Dahmström, 2011). 

Studiens forskningsstrategi har varit i behov av att åskådliggöra den sociala kontextens 

betydelse och avvika från förväntansteorins generella uppfattning att mäta motivation. Därav 

fanns ett intresse för att anta en kvalitativ forskningsstrategi rörande individen kopplat till 

arbetstagarens valens. 

Vidare menar Bryman och Bell (2013) att en kvalitativ undersökning tillåter en mer djupgående 

undersökning än en kvantitativ metod. Detta gör det möjligt att i denna studie uppmärksamma 

och studera den inverkan som eventuellt sociala kontexter kan ha på individens valens. Därav 

används en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med en narrativ inriktning. 

Sammanfattningsvis strävar studien efter att betona vikten av en kontextuell förståelse inom ett 

socialt sammanhang, där ett kvalitativt tillvägagångssätt kan bidra till att i ord klargöra och 

analysera deltagarnas uppfattning av begreppet valens (Bryman & Bell, 2013). 

 

Förväntansteorin har studerats av flertalet forskare såsom Lawler och Suttle (1973), Heneman 

och Schwab (1972) samt Porter och Lawler (1968). Undersökningarna antar en kvantitativ 
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forskningsmetod där mänskliga berättelser uteslutits. Detta tyder på en mer positivistisk syn på 

vetenskap där den naturvetenskapliga världen inte särskiljs från människan och sociala 

institutioner (Bryman & Bell, 2013). För att framhäva individen och dess påverkan av social 

kontext antar denna studie ett annat paradigm med inslag av konstruktionism och 

postmodernism. Detta möjliggör en mer subjektiv syn på verkligheten som hjälper studien att 

klargöra huruvida individer tenderar att agera olika beroende på den miljö som personen verkar 

inom. Det på grund av att individens egna berättelser framhävs där personens egna perspektiv 

och upplevelser anses viktiga. 

 

Konstruktionism är en utgångspunkt inom den kvalitativa forskningen vars ståndpunkt är att 

organisationer och kulturer kontinuerligt skapas av sociala aktörer. Sociala företeelser och 

kategorier är under ständig förändring och forskares beskrivning av den sociala verkligheten är 

endast en konstruktion av många versioner av verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Johansson 

(2005) argumenterar även för den sociala verkligheten, men betonar huruvida språket skapar 

den sociala verkligheten. Den materiella världen har ingen betydelse i sig och identiteter, 

organisationer, kulturer och relationer skapas genom språket som en social aktivitet. Intresse 

för språk och berättande har under de senaste årtiondena fått allt större betydelse inom den 

vetenskapliga forskningen. Narrativa studier och berättelseforskning diskuteras numera i allt 

högre grad inom bland annat organisationsteori. För att fånga individen och dess perspektiv 

utgår studien från en narrativ inriktning där Johansson (2005) menar att människors personliga 

berättelser står som utgångspunkt för att kunna tolka och kartlägga deras sociala verklighet. 

Detta ansågs viktigt då studiens primära fokus var på den unika individen och att framhålla 

individens egna upplevelse. Genom människors berättelse urskiljdes teman för att belysa 

studiens vetenskapliga dilemma som i denna studie grundas i valensens komplexitet. Bryman 

och Bell (2013) anger att ett narrativt förhållningssätt förmedlar betydelsen av att en 

organisation består av en mängd perspektiv och synpunkter som förekommer parallellt med 

varandra. Detta istället för att en organisation består av enskilda individer utan samverkan 

(Bryman & Bell 2013), vilket stärker studiens val av en narrativ inriktning. 
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3.2 Urval 

3.2.1. Urval av intervjupersoner 

Enligt Bryman och Bell (2013) brister ofta den kvalitativa forskningen i fråga om transparens, 

framförallt gällande en undersöknings tillvägagångssätt och planering av denna process. Vidare 

menar författarna att mycket av kritiken riktas gentemot urvalet av intervjupersoner, och hur 

denna bearbetning hanterats. Följaktligen presenteras i nästkommande stycke en inblick i 

urvalsprocessen för denna studie för att möjliggöra transparens och göra det enklare för läsaren 

att följa arbetsprocessen. 

Målinriktat urval är det vanligaste inriktningen inom kvalitativa undersökningar, vilket syftar 

till ett målstyrt urval. Detta kallas ofta för purposive sampling och innebär att 

intervjupersonerna väljs ut på ett strategiskt sätt utifrån relevans i förhållande till arbetets 

forskningsfrågor (Bryman & Bell, 2013). Likaså menar Palys (2012) att purposive sampling 

innefattar en rad av strategiska val gällande med vilka, var och hur en undersökning genomförs. 

Purposive sampling anses vara synonymt med kvalitativ forskning, dock går det inte att säga 

att en viss samplingstrategi skulle vara bättre än en annan på grund av den unika kontexten som 

undersökningen innefattar (Palys, 2012). Urvalet i denna studie har därav antagit vissa 

karaktäristiska drag från målinriktat urval. 

 

Vid urvalet av intervjupersoner har först och främst en specifik yrkesgrupp valts, i detta fall 

valdes ingenjörsyrket, bland annat till följd av yrkets popularitet bland Sveriges befolkning 

(ManpowerGroup, 2018). Inom denna gruppering har individer valts ut med relevans till 

variablerna ålder och arbetade år inom yrket. Åtkomsten till dessa intervjupersoner skedde 

initialt genom bekantskap till individer som arbetar inom ingenjörsyrket. Totalt har sju 

intervjupersoner valts ut som skiljer sig i både arbetade år och ålder, detta för att tillhandahålla 

en viss bredd för att kunna ta hänsyn till livssituation. Dessa tre kategori utgör det huvudfokus 

inom den sociala kontexten som valts att undersökas i den här studien. Avgränsningarna inom 

den sociala kontexten redogörs för under avsnitt 3.3.  

3.2.2 Urval av litteratur 

Studien tog tidigt inriktning mot processorienterade motivationsteorier där förväntansteorin 

relativt snart utmärkte sig som den ledande teorin inom hur motivation uppstår. 

Litteratursökningar har utförts främst på sökmotorn Google Scholar och Primo där de mest 

frekvent använda nyckelbegreppen vid framtagandet av litteratur har varit; Expectancy Theory, 
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Motivation, Vroom's Expectancy Theory, Porter & Lawler Expectancy Theory, Valence, Social 

context och Social Context Expectancy Theory. Via de sökord som använts, har en strävan 

funnits för att finna ursprungskällan till respektive litteratur för att skapa en pålitlig och stadig 

grund för studien i stort. 

Vetenskapliga artiklar och litteratur lade sedan den grundläggande förståelsen för teorin och 

dess ursprung, vilket i sin tur ledde till användningen av Vrooms förväntansteori från 1964 där 

teorin först presenterades. Detta utgjorde grunden för den första delen av teoriavsnittet, för att 

sedan mynna ut i Porter och Lawlers (1968) utveckling av Vrooms (1964) ursprungliga teori. 

Genom hela litteratursökningen har ett kritiskt förhållningssätt använts, och till en början 

syftade sökandet till att bilda sig en övergripande förståelse över teorin, som i dess helhet kan 

uppfattas som relativt komplex. Ett stort fokus lades i den inledande processen på att införskaffa 

kompetens gällande teorin i stort, för att sedan kunna specialisera sig mer på begreppet valens. 

Vroom (1964) och Porter och Lawlers (1968) förväntansteori kan anses vara relativt 

ålderstigen. Van Eerde och Thierry (1996) argumenterade för att förväntansteorin fortfarande 

erhöll relevans och var en av de mest lovande konceptualiseringarna gällande individuell 

motivation på 90-talet då artikeln utgavs. Teorins relevans i dagsläget kan motiveras med det 

faktum att den senaste omfattande utvecklingen och förslag till utveckling av teorin skedde 

2018 av Lloyd och Mertens. Denna studie har använt sig av Vrooms (1964) förväntansteori och 

primärt Porter och Lawlers (1968) förväntansteori. I den teoretiska referensramen har sedan 

sekundärkällor använts vars studier utgår från deras litteratur. I många fall har trots detta 

ursprungsteorierna används i vår teoretiska referensram för att referera till Vroom (1964) eller 

Porter och Lawler (1968). Det finns en medvetenhet i detta då vi anser att det har varit relevant 

att hänvisa till den ursprungliga teorin och dess författare för att sedan komplettera med 

ytterligare vetenskapliga artiklar från mer närliggande årtal. 

3.3 Avgränsning inom social kontext 

Som tidigare berörts i den teoretiska referensramen har en avgränsning gjorts inom begreppet 

social kontext, på grund av den medvetenhet som föreligger gällande begreppets bredd. Till 

följd av uppsatsens storlek har en avgränsning gjorts till tre kategorier inom den sociala 

kontexten vilka är ålder, arbetade år inom yrket och livssituation. I denna studie definieras 

livssituation som de omständigheter som råder gällande både individens privatliv och arbetsliv. 

Det kan handla om exempelvis familj, arbetsrelationer, intressen eller specifika händelser i 

individens liv både privat och arbetsrelaterat. Att livssituation i denna studie innefattar både en 
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privat och en arbetsrelaterad aspekt grundar sig i viljan att belysa individens sociala kontext 

som en helhet. Då arbetslivet ofta är en så pass stor del av vardagen ansågs det viktigt att både 

den sociala kontexten privat likväl som arbetsrelaterat tas i hänsyn. Vidare valdes ålder och 

arbetade år inom yrket för att möjliggöra en större bredd inom den sociala kontexten. 

3.4 Intervjudesign 

Silverman (2016) menar att intervju som datainsamlingsmetod för empiri har kommit att bli 

mycket populärt. Insamlingen av empiri till studien har huvudsakligen skett genom 

besöksintervjuer, med undantag för två intervjuer utförda per telefon av geografiska skäl. 

Dahmström (2011) menar att en huvudsaklig insamlingsmetod ofta väljs som sedan kombineras 

med andra alternativ för ett minskat bortfall, vilket står till grund till vår kombination. En fördel 

med att genomföra besöksintervjuer är det faktum att det underlättar utveckling av frågor under 

intervjuns gång och möjligheten till att ställa följdfrågor som ger svar med hög kvalitet. 

Fortsättningsvis blir svarsfrekvensen troligen högre för öppna frågor vid en besöksintervju än 

andra typer av intervjuer (Dahmström, 2011). 

Empiriinsamlingen har utformats som djupgående intervjuer vilket gör att besöksintervjuer ses 

som det bättre alternativet utifrån ovanstående resonemang. Emellertid kan valet av 

telefonintervju motiveras med kostnader, tidsbegränsning och geografisk placering till följd av 

besöksintervjuer (Dahmström, 2011). Samtidigt har intervjuaren enligt Dahmström (2011) viss 

möjlighet att vid en telefonintervju bidra till att stärka kvaliteten i intervjun om än inte lika 

mycket som vid en fysisk besöksintervju. Fördelen med telefonintervju är dessutom att det är 

effektivt och billigt där följdfrågor kan ställas precis som vid en besöksintervju. Den 

psykologiska aspekten som råder vid besöksintervju när en intervjuare tagit sig tid och ansträngt 

sig för att fysiskt uppsöka en informant leder ofta till att informanten blir benägen att vara till 

lags gentemot intervjuaren. Det är även av stor vikt att intervjuaren är försiktig under intervjuns 

gång för att inte tvinga fram svar från informanten (Dahmström, 2011). Samtidigt argumenterar 

Silverman (2016) för den aktiva intervjun där en intervjuare som deltar aktivt och är beredd på 

att ställa oplanerade följdfrågor besitter en fördel att generera intervjusvar av god kvalité. 

 

En intervjuguide har utformats med utgångspunkt från en semistrukturerad ansats för att 

intervjupersonen skall kunna utforma sina svar på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2013). Detta 

har skett i enlighet med den narrativa inriktning som studien har där intervjuberättelserna ska 

vara öppna för tolkning gentemot studiens inriktning och frågeställning. Intervjuguiden är 
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uppbyggd utifrån ett tiotal öppna frågor om social kontext och begreppet valens där 

intervjupersonens berättelser står i centrum. För att öppna upp för individen att kunna berätta 

ställdes frågor såsom “Berätta om en vanlig dag i ditt liv” eller “Berätta om vad som driver dig 

i ditt privatliv”. Detta möjliggör att individen kan prata fritt inom vissa ramar. Johansson (2005) 

argumenterar för att berättelser skapas i samspel mellan berättaren och lyssnaren, under 

intervjun användes därav följdfrågor för att synka intervjupersonens svar med studiens 

frågeställning. Till följd av detta har det varit av stor vikt att inneha en god uppfattning om 

förväntansteorin och framförallt valens för att vara förberedd på alternativa följdfrågor under 

intervjuernas gång. Innan utförandet av intervjuerna skickades intervjuguiden ut till samtliga 

intervjupersoner för att ge dem en möjlighet att bygga upp en förståelse av intervjuns frågor, 

syfte och tänkta område. 

3.4.1 Datainsamling  

Totalt intervjuades sju stycken ingenjörer i studien. Syftet med intervjuerna var att belysa de 

sociala kontextuella skillnaderna som råder inom valens på individnivå. De sju personerna 

befinner sig inom olika kontexter med varierande arbetsuppgifter i enlighet med det strategiska 

urval som föreligger. Vid planeringen av datainsamling togs ingen hänsyn till att få spridning 

gällande geografiska avstånd. I stället ansågs det viktigt med rimliga avstånd till Örebro för att 

genomföra så pass många besöksintervjuer som möjligt. Studiens förhållande till motivation 

och valens på individnivå har även lett till en anonymisering av samtliga intervjupersoner. 

Anonymiseringen innebär att individens geografiska placering, arbetsplats, namn och 

könsidentifiering inte redogörs för i studien. Anonymiseringen återfinner sin grund i ett 

antagande att individer tenderar att vara mer benägna att svara på komplicerade frågor om de 

förblir anonyma (Dahmström, 2011). Intervjupersonerna uttryckte även uppskattning över att 

intervjuerna skulle anonymiseras. 

Fem av sju intervjuer genomfördes som besöksintervju och två av sju som telefonintervju. 

Telefonintervjuerna skedde med videosamtal för att reducera de nackdelar som en 

telefonintervju eventuellt kan innebära, detta med hänvisning till avsnitt 3.4. 

 

Under empiriinsamlingen gav vissa intervjupersoner utförliga och utvecklade svar medan 

andrapersoner svarade mer kortfattat. Det fanns däremot inget samband mellan 

intervjupersonernas öppenhet och sättet det blivit intervjuade på. Dock var majoriteten av 

intervjupersonena positivt inställda och tillät för intervjuaren att ta del av hens livssituation. För 
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de individer som inte var lika tillmötesgående under intervjuerna ställdes ytterligare följdfrågor 

i försök att samla in mer data, dock kvarstod viss brist på material. Detta togs i hänsyn i både 

analys och slutsats, och hur detta eventuellt påverkat studien framkommer tydligare i analysen. 

3.5 Analysmetod  

Analysmetoden syftar till att spegla den narrativa karaktär som föreligger inom studiens 

intervjufrågor. Den narrativa inriktningen var viktig för att möjliggöra att individerna kunde 

prata fritt för att fånga deras egna perspektiv och upplevelser. Då intervjusvaren bestod av 

längre berättelser och utläggningar om individens upplevelser och erfarenheter krävdes en 

metod med tolkande inslag. Johansson (2005) diskuterar olika sätt att läsa berättelser och 

framhäver fyra olika typer av läsning. Dessa olika typer refererar i stora drag till den grad av 

berättelsens innehåll, form och struktur som analyseras. Även Riessman (2005) nämner olika 

sätt att analysera narrativa intervjufrågor. Författaren påpekar att antingen analyseras innehållet 

i berättelsen, det vill säga vad som faktiskt sägs, eller så fokuseras analysen på hur berättelsen 

sägs. Fortsättningsvis kan processen mellan lyssnare och talare vara av största intresse 

alternativt berättelsen framträdande. I enlighet med forskningsfrågan har den analysmetod som 

tillämpats fokuserat på intervjuernas innehåll. Innehållsanalys och tematisk analys är två 

analysmetoder som fokuserar på just innehåll (Bryman & Bell, 2013). Enligt Vaismoradi, 

Turunen och Bondas (2013) ger en innehållsanalys möjlighet att analysera data kvalitativt och 

samtidigt kvantifiera data. Den här studien syftar inte till att kvantitativt mäta data utan snarare 

skapa en beskrivande förståelse av begreppet valens. Med stöd av ovanstående resonemang har 

därav analysen antagit en form med tematisk inriktning. 

Tematisk analys bidrar till enbart kvalitativa, detaljerade och nyanserade data. Användningen 

av inriktningen möjliggör även att identifiera en röd tråd i eller mellan intervjuer (Vaismoradi, 

Turunen & Bondas, 2013). Tematisk analys kan enligt Braun och Clarke (2006) ses som ett 

verktyg för att kunna urskilja och strukturera data efter redan valda teman. För denna studie var 

det viktigt att strukturera upp längre berättelsefragment för att urskilja det innehåll som kunde 

besvara forskningsfrågan. Tematisk analys ansågs därav vara ett lämpligt sätt att fånga det 

relevanta från respektive intervju. Tematisk analys kan beskrivas som ett tillvägagångssätt för 

att kunna identifiera, analysera och hitta mönster eller teman i den insamlade data (Braun & 

Clarke, 2006). För att bearbeta den insamlade data urskildes därav tre huvudsakliga teman som 

låg till grund för att plocka ut det väsentliga innehållet i intervjuerna för att slutligen kunna 

besvara forskningsfrågan. Dessa tre teman var social kontext, belöning och tillfredsställelse. De 
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tre temana valdes då de är centrala och direkt kopplade till frågeställningen. Social kontext är 

ett viktigt bidrag för en ny infallsvinkel på valensbegreppet. Valens innefattar i sin tur både 

belöning och tillfredsställelse och redogörs som förhållande däremellan, därav har dessa valts 

ut som två ytterligare teman. 

 

Det tillvägagångssätt som tillämpats vid analysen stämmer delvis överens med den tabell som 

anges av Braun och Clarke (2006). Författarna beskriver flera analyssteg som syftar till att finna 

tydliga argument i relation till studiens forskningsfråga. Första steget av analysen går ut på att 

bekanta sig med den insamlade data genom att transkribera intervjuerna och läsa berättelserna 

flera gånger. Därefter sker en kodning av data genom att identifiera särdrag som anses 

intressanta att analysera. Tredje steget handlar om att söka efter gemensamma teman (Braun & 

Clarke, 2006), vilka redan är identifierade i denna studie. Efter uppdelningen av teman sker en 

granskning av respektive grupp för att avgöra om exempelvis ett ytterligare tema behöver 

tilläggas eller om ett tema behöver brytas ner i flera begrepp. Till sist sker en framställning av 

de teman som identifierats och dessa kopplas till redogjord teori för att besvara 

forskningsfrågan (Braun & Clarke, 2006). 

 

Valet att utesluta ett rent empirikapitel grundades i att en sammanställning av data blir 

upprepande då studiens analys inte kan upprättas utan att återberätta berättelsefragment. Att i 

studien avskilja ett empirikapitel och en analys ansågs istället förvirrande för läsaren då studien 

består av omfattande data som blir svår att komprimera på grund av dess berättande karaktär. 

Om en komprimering skulle genomföras fanns istället risken att helheten går förlorad, vilket 

motsätter sig studiens syfte. Vidare redovisades analysen i enlighet med den tematisering som 

tidigare argumenterats för. Empirin delades upp och presenterades utifrån respektive tema och 

analyserades med hjälp av teorin. De teman som valdes innan insamlingen av empirin var social 

kontext, inre- och yttre belöningar och tillfredsställelse. Temana valdes i enlighet med syftet 

som är att belysa den social kontexten inom valens begreppet som består av inre-och yttre 

belöningar och tillfredsställelse. 

 

En idé fanns kring att namnge respektive intervjuperson med ett fiktivt namn. Vi ansåg att även 

om intervjupersonerna gavs könsneutrala namn kan inte vi säkerställa att läsaren inte kopplar 

namnet till ett visst kön. Därav togs beslutet att använda oss av IP eller intervjuperson som 

benämning i analys och slutsats. 
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Studiens forskningsfråga är som tidigare “Vilken är den sociala kontextens roll för att förstå 

hur arbetstagaren upplever att deras mottagna belöningar uppfyller deras tillfredsställelse?”. 

För att besvara forskningsfrågan så tydligt som möjligt är analysdispositionen uppdelad i en 

analysdel 1 och en analysdel 2. I analysdel 1 presenteras först intervjupersonernas berättelser 

kring den sociala kontexten sammanfattas under tema 1, detta för att få en bild av studiens 

huvudfokus inom begreppet social kontext vilka är ålder, år som ingenjör och livssituation. 

Därav redogörs berättelsefragment från tema 2 för att sedan kopplas samman med social 

kontext och studiens teoridel gällande just inre och yttre belöningar. I enlighet med 

forskningsfrågan analyseras därav den sociala kontexten och inre och yttre belöningar ihop för 

att beröra just den sociala kontexten inom valens, i from av de inre och yttre belöningarna. 

Tema 3 presenteras sedan för att se likheter och skillnader inom teori kring tillfredsställelse 

samt kopplingen till den sociala kontexten. Detta för att belysa frågeställningens sistnämnda 

del som handlar om tillfredsställelse samtidigt som den sociala kontexten diskuteras i relation 

till tillfredsställelsen. Därefter behandlas analysdel 2 som innebär en sammanfattande analysdel 

där alla teman kopplas ihop och diskuteras. Detta innebär att den sociala kontexten relateras till 

valensbegreppet i sin helhet för att urskilja likheter och skillnader på ett mer övergripande plan. 

3.6 Processmetod 

Denna studie har utvecklats utifrån ett intresse för motivation och förväntansteorin. Vid 

studiens start fördes en diskussion huruvida studien kunde avgränsas inom förväntansteorin. Då 

vi var väl pålästa inom förväntansteorin men inte fann en unik vinkel inom teorin öppnades 

ögonen för en litteraturstudie. Däremot fanns ett stort intresse av att genomföra en kvalitativ 

undersökning vilket resulterade i ytterligare funderingar kring hur en sådan studie kunde 

möjliggöras. Komplexiteten i vår ambition grundades i att mycket av den forskning som råder 

inom förväntansteorin är kvantitativ, som tidigare påpekats. Bland annat den mest kända 

konceptualiseringen inom teorin av Porter och Lawler (1968). En svårighet uppstod därav då 

studien skulle anta en kvalitativ metod trots att stor del av tidigare forskning och teori haft en 

kvantitativ ansats. Vi ville belysa teorin ur ett annat perspektiv, vilket vi fann genom 

upptäckandet av Lloyd och Mertens (2018) vetenskapliga artikel som belyser en ny intressant 

aspekt gällande hur den sociala kontexten inte antagits inom teorin trots dess formulering om 

att individen är unik. Här antog studien en helt ny vinkel och vi upptäckte samtidigt hur tidigare 

studier haft svårigheter att tolka de resultat av valens som funnits och dess påverkan på 

individens motivation. Denna inriktning blev tillslut den linje som arbetet bibehöll. 
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Denna inriktning har medfört vissa svårigheter och begränsningar. Eftersom arbetet under tiden 

utvecklats till en helt annan riktning än tänkt från början har stora revideringar av arbetet skett 

under tidens gång. Att på ett bra sätt involvera läsaren i teorin och samtidigt avgränsa studien 

till begreppet valens, har inte varit helt oproblematiskt. Van Eerde och Thierry (1996) 

argumenterar för att teorin anses vara en av de mest generellt använda motivationsteorierna 

beträffande motivation på arbetsplatsen. Detta har skapat ett intresse att bibehålla 

förväntansteorin genom studien för att företagsledare ska kunna koppla samman studiens bidrag 

inom valensbegreppet med teorin i stort. Detta för att om studien enbart skulle behandla valens 

kan det skapa svårigheter att se helheten där förväntansteorin innefattas. Det vill säga; vi anser 

att det kan skapa en svårighet att ta hänsyn till bidraget av den sociala kontexten om inte hela 

teorin inkluderas. Ett ytterligare dilemma som förekommit under arbetets gång är svårigheten 

att förklara förväntansteorin och valens på ett sådant sätt att läsaren förstår teorin samtidigt som 

teorins omfång bevaras. Förväntansteorin och valens kan, till en början, anses komplicerad och 

vi är medvetna om att det kan finnas en svårighet att förstå teorins begrepp och innehåll vid en 

första kontakt. Att därmed behålla ett vetenskapligt språk och samtidigt säkerhetsställa att teorin 

ingriper det mest betydelsefulla har varit en utmaning. En avvägning har gjorts under arbetets 

gång för att bemöta komplexiteten så bra som möjligt. 

3.7 Kvalitetskriterier 

Studiens utgångspunkt i den sociala kontexten resulterar i ett förhållningssätt kring respektive 

individ som unik med egna preferenser. De två begreppen validitet och reliabilitet används ofta 

i kvalitativa studier för att möta frågor kring tillförlitligheten och relevansen i mottagna 

intervjusvar. Dock förutsätter dessa två begrepp en föreställning kring en absolut bild av den 

sociala kontexten och verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Då intervjuerna ämnat att följa en 

berättande karaktär där den sociala kontexten för respektive unik individ tas i fokus har de fyra 

begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse använts. Dessa fyra kriterier 

används för att bedöma kvalitativa undersökningar där det inte antas finna en absolut sanning 

gällande den sociala kontexten och verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Lincoln och Guba 

(1985) argumenterar för att dessa fyra kriterier passar desto bättre för att fastställa att det inte 

råder en definitiv sanning vid tolkning av data, utan tolkningen ska ske mer varsamt. Stringer 

(1999) menar att för att säkerställa trovärdighet av kvalitativa studier bör dessa fyra kriterier 

appliceras. 
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3.7.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten av en intervju inrättas till följd av ett längre engagemang med informanterna 

än att endast ställa frågor och mottaga svar. Genom att låta respektive intervjuperson ta del av 

de insamlade svaren från intervjun säkerställer denna person att informationen har tolkats 

korrekt. På så vis verifieras även intervjuarens noggrannhet av intervjupersonen. Vid inspelning 

av intervjun är det därav passande att informanten förfrågas att läsa igenom transkriberingen 

som görs därefter (Stringer, 1999). Till följd av att den sociala kontexten är så pass omfattande 

hjälper tillförlitlighet att bedöma trovärdigheten i den empiri som författaren presenterar. Att 

således skapa tillförlitlighet till presenterat resultat betyder att författaren omsorgsfullt 

behandlat insamlade data samt att informanten erbjudits att ta del av den (Bryman & Bell, 

2013). Detta betyder att maktbalansen blir jämnt fördelad mellan intervjuaren och informanten 

där mängden mätfel reduceras i form av eventuella feltolkningar (Dahmström, 2011). Stringer 

(1999) menar emellertid att det ofta inte är tidsmässigt försvarbart varken för intervjuaren att 

samtliga informanter verifierar insamlat material. Den insamlade data har därav transkriberats 

med högsta möjliga precision där ord för ord skrivits ner för att inte förvränga eller ändra det 

som sades. Samtliga intervjupersoner har erbjudits ta del av de insamlade intervjusvaren för att 

säkra högsta möjliga tillförlitlighet i den här studien. 

3.7.2 Överförbarhet 

I kvalitativa resultat tenderar fokus att ligga på det kontextuellt unika och betydelsen av den 

sociala kontexten som studerats (Bryman & Bell, 2013). Således uppnås överförbarhet genom 

att redogöra tydligt för den metod studien har sin grund i. Överförbarhet hjälper läsare av 

studien att på bästa möjliga sätt överföra bidragen studie till andra kontexter. För att uppnå god 

överförbarhet behöver författaren vara tydlig i sin metodbeskrivning för att möjliggöra fortsatta 

studier i annan social kontext (Stringer, 1999). Överförbarheten i studien bedöms som god där 

det rådde ett tydligt uppmanande från tidigare författare att fortsätta studera förväntansteorin. 

Vi vill även med vår studie uppmana till fortsatta studier där social kontext inkluderas inom 

förväntansteorin och särskilt valens. Till följd av en omsorgsfullt skriven metod är vår 

förhoppning att fler observerar den sociala kontextens roll för att förstå arbetstagares valens, 

och på så vis uppmanas till ytterligare forskning. Således har det varit viktigt med en välskriven 

metod för att öka överförbarheten av den här studien. 
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3.7.3 Pålitlighet 

Begreppet pålitlighet är förknippat med en granskning av studiens alla forskningsprocesser 

redogörs fullständigt. Detta inkluderas av att fullständiga redogörelser finns gällande 

problemformulering, urval, anteckningar, intervjuutskrifter och dataanalys (Bryman & Bell, 

2013). Stringer (1999) samt Bryman och Bell (2013) argumenterar för att det är tämligen 

komplicerat och ovanligt att dessa fullständiga redogörelser existerar i kvalitativa studier. Det 

beror på att arbetet är förknippat med en mycket tidskrävande och komplex process för 

författarna. Emellertid består denna studie av avsnitt som granskats i högsta möjliga mån i linje 

med den tidsram som förekommit. I samverkan med detta har studien präglats av en 

kontinuerlig granskning av handledare samt avslutas med examinering av en examinator. 

Metodens samverkan med dessa två granskande auktoriteter gör att studien anses uppnå den 

grad av pålitlighet som är möjlig. 

3.7.4 Bekräftelse 

Bekräftelse innebär att författarna av studien försäkrar läsaren att den skrivits i god tro (Bryman 

& Bell, 2013). Detta betyder att den kvalitativa tolkningen inte formats utefter författarnas 

personliga åsikter som förvrängt det insamlade materialet, samtidigt som läsaren bör ta hänsyn 

till komplexiteten kring att samla in och tolka material (Stringer, 1999). Det skall vara 

uppenbart att författarna av studien inte medvetet satt sin prägel på studien till följd av teoretisk 

inriktning, personliga värderingar eller en önskan om att materialet ska visa ett annat resultat 

än vad informanterna angett (Bryman & Bell, 2013). Som tidigare redogjort är den sociala 

kontexten väldigt komplex vilket förutsätter försiktighet när tolkning sker av den insamlade 

empirin. Vi som författare av denna studie försäkrar därav att största möjliga transparens har 

rått för att belysa den sociala kontexten där informanternas egna ord och uppfattningar 

redogjorts för med högsta möjliga noggrannhet. 

3.8 Metodkritik 

Kvalitativa undersökningar har allmänt kritiserats för att vara för subjektiva och tolkande. Det 

har likväl argumenterats för att forskarnas egna uppfattningar gällande vad som är väsentligt, 

många gånger lätt kan spela in i de resultat som framställs (Bryman och Bell, 2013). För att 

öppna upp den sociala kontextens roll i förväntansteorin har en kvalitativ forskningsmetod varit 

av stor relevans för att öppna upp för individens egna berättelser. 

En övervägande majoritet av de studier som har genomförts på förväntansteorin har följt 

kvantitativa forskningsmetoder, i huvudsak för att mäta motivationen hos individer på diverse 
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branscher. Därav kan viss kritik riktas mot valet att göra en kvalitativ studie baserad på 

förväntansteori som främst är riktad till kvalitativa studier och matematiska modeller. 

Emellertid anser vi i enlighet med Lloyd och Mertens (2018) att exkluderingen av social kontext 

inom förväntansteorin gjort det desto mer intressant att studera. Redan vid förväntansteorins 

grund skrev Vroom (1964) att individen och dess motivation är unik. Porter och Lawler (1968) 

visade även medvetenhet för den sociala kontexten utan att inkludera den i sina studier. 
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4. Empiri och analys 

I analysdel 1 presenteras och analyseras delar av intervjupersonernas berättelsefragment 

utifrån olika teman vilka är; tema 1: Intervjupersonens sociala kontext, tema 2: Social kontext 

i relation till inre och yttre belöningar och tema 3: Social kontext i relation till tillfredsställelse. 

I analysdel 2 relateras den sociala kontexten till valens i sin helhet för att föra en analys på ett 

mer övergripande plan. Vissa berättelsefragment kan anses långa men detta förekommer i 

enlighet med den narrativa inriktning som föreligger i studien. 

4.1 Analysdel 1 

4.1.1 Tema 1 - Intervjupersonens sociala kontext 

IP 1 är 28 år gammal, bor tillsammans med sin partner och har varit verksam ingenjör i fyra år. 

Tillsammans väntar IP 1 och partnern barn och sparar därav pengar till att köpa ett hus. IP 1 

menar att det är viktigt att ha nära till arbetet då en längre pendling upplevs ta för mycket tid av 

vardagen. Den nuvarande arbetsplatsen innebär en bilpendling på cirka 45 minuter i dagsläget 

vilket uppges påverka hens motivation negativt. IP 1 berättar: “(...) det blir mer motiverande 

att jobba om jag vet att jag inte behöver spendera en och en halv timme i bilen varje dag”. 

Fortsättningsvis värderar intervjupersonen sitt privatliv, bland annat att hinna träffa vänner, 

träna och andra typer av sysselsättningar utanför arbetet. Det sociala umgänget i samverkan 

med aktiviteter och hobbys uppges därav att vara roligt såväl som stimulerande.  IP 1 redogör 

även för vikten av att trivas på arbetsplatsen och säger att en viktig del i trivseln är kollegorna 

samt en bra arbetsmiljö. Det sociala umgänget uppges vara av betydelse såväl privat som på 

arbetet då det ofta uppstår arbetssituationer som kräver samarbete. IP 1 värdesätter även 

varierande och utvecklande arbetsuppgifter, samtidigt som arbetet gärna får omfattas av 

uppgifter som utmanar hen. Intervjuperson 1 redogjorde likväl för att det bör finnas en 

grundtrygghet av att ha koll på det hen gör, privat och på arbetet. 

IP 2 är 24 år gammal och har arbetat som ingenjör i 6 månader. IP 2 berättar att “Ha tid till att 

träna och umgås med familj och kompisar.” är de främsta prioriteringarna i livet för tillfället. 

Intervjupersonen drivs av sina egna uppsatta personliga mål för att erhålla en känsla av vad hen 

åstadkommer i livet. Hen nämner exempelvis att personliga mål, såsom att köpa hus i framtiden 

är något som ger driv till att arbeta. För tillfället ser IP 2 framemot att genomföra En Svensk 

Klassiker 2019, fyra långlopp, vilket skapar ett driv till att fokusera och träna inför detta. IP 2 
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menar att det målinriktade tänket även gäller för personliga mål i livet på lång sikt, såsom att 

bygga hus eller liknande saker i framtiden. Inom arbetet drivs hen av variation i arbetet samt 

utmaningar och utvecklingsmöjligheter. 

 

IP 3 är 57 år gammal och har arbetat inom ingenjörsyrket i över 30 års tid. De största 

prioriteringarna i livet just nu är att flyga flygplan och förhållandet med partnern. IP 3 tillägger 

även att allt i livet som bidrar till ett så bra liv som möjligt är viktigt. Utöver flyg och 

förhållandet anger IP 3 flera träningsinriktade intressen som är viktigt i privatlivet: “Träning, 

cykling, skridskor, egentligen allt där man får röra på sig”. På arbetet är det största 

trivselmomentet alla de tekniska utmaningar som arbetsdagen präglas av. Intervjupersonen 

menar att hela ingenjörsyrket består av utmaningar som sätter en på prov. Dessa utmaningar 

gör att IP 3 drivs till att bli bättre på det hen gör, känna sig bra och vara nöjd med sina 

genomförda prestationer. 

 

IP 4 är 57 år gammal och har arbetat inom branschen i över 20 år. IP 4 är gift och har två vuxna 

barn som har flyttat hemifrån. Hen värdesätter fritiden väldigt högt vilken brukar bestå av 

träning och säsongsbetonade intressen såsom skridskoåkning, skidåkning och segling. IP 4 

säger “Jag prioriterar fritiden. Jobbet är inte det viktigaste numera, det är fritiden som är det 

viktigaste”. Det finns även ett stort intresse för det kreativa där snickrande och andra praktiska 

projekt värderas som högtstående. Då barnen är vuxna har det sociala privatlivet de senaste åren 

präglas av ett fokus på IP 4 och livspartnern. IP 4 säger “Vi äter alltid frukost ihop jag och min 

partner, det är viktigt för oss. Även fast någon av oss är ledig eller sjuk så äter vi alltid frukost 

ihop, för sedan är jag ju på jobbet i 8–10 timmar”. Emellertid uppger hen att barnen alltid 

kommer att vara en stor del av livet vilket gör att IP 4 gärna hjälper till med praktiska åtaganden. 

“Jag tycker om att skapa! Att bygga eller göra saker, känslan av att göra någonting. Ett hus, 

man bygger ett hus och får se en färdig produkt”. 

 

IP 5 har arbetat som ingenjör i ungefär 7 år och är 42 år gammal. Familjen består av sambo och 

barn som tar upp större delen av den privata tiden utanför arbetet. “Barnen idrottar mycket, så 

det blir sådant som tar upp tiden. Skjutsa, hämta, vara med där… och på sommarhalvåret är 

jag fotbollsledare så det är ganska mycket sådant på kvällarna”. Intervjupersonen berättar även 

att familjen är den främsta prioriteten i livet och att arbetet kommer som andra prioritering. 

“Jag kan ju säga så här att jag skulle ju aldrig prioritera arbetet före familjen, det känner jag 

ju inte att det är värt. Jag skulle alltid sätta det privata före arbetet i alla fall”. IP 5 beskriver 
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fortsättningsvis att viktiga aspekter i privatlivet är familjens hälsa samt att hemmet är stabilt 

och tryggt för alla. Hen menar att om alla i familjen mår bra och huset är problemfritt så känner 

hen sig motiverad till andra saker. 

 

IP 6 är 38 år gammal och har varit verksam ingenjör i ungefär 18 år, varav 4 år parallellt med 

studierna. Familjen består av sambo och 3 barn som tar upp mycket av tiden utanför arbetet. 

“Jag har familj med tre barn som tar ganska mycket tid. Min son håller på med ishockey och 

jag är med lite som hockeyledare och så, det tar ganska mycket tid”. IP 6 berättar även att hen 

har ett hus som tar upp mycket av tiden. När det finns tid över efter familjetiden prioriteras de 

egna träningsaktiviteterna. Intervjupersonen säger: “I min vardag under de senaste 10 åren har 

det varit mina barn och familj som är huvudfokus. Att de mår bra. Det tar mycket tid, så jag 

kanske har fått lagt annat åt sidan, fritidsintressen och sånt.”. Familjen är därav högsta prioritet 

för IP 6 samtidigt som egen tid har kommit att bli mer viktigt under de senaste åren. 

 

IP 7 är 28 år gammal och har arbetat som ingenjör i 4 år. Intervjupersonen är gift och har två 

småbarn som går på dagis. Då arbetsdagen börjar väldigt tidigt för IP 7 är det den respektive 

som skjutsar barnen till dagis. Emellertid uppges det vara av stor vikt att samtliga i familjen 

vaknar samtidigt så att de kan äta en gemensam frukost. IP 7 redogör för att träningen är en stor 

och viktig del för att orka med det sociala livet och arbetslivet “Träning är en viktig del. Jag 

tränar oftast på lunchrasten varje dag”. Då morgonen är tidig och tiden med familjen på 

morgonen är begränsad hämtar IP 7 alltid barnen efter dagis. Eftermiddagen och kvällen består 

av matlagning, middag och gemensamma aktiviteter i hemmet. IP 7 menar att familjen är det 

absolut viktigaste, samtidigt som hen inte vill skilja på fritiden och arbetet alltför mycket… 

“Jag tror att det hör ihop. Om du trivs hemma så drivs du på jobbet, och tvärtom. Det är 

jätteviktigt tycker jag!”. 

4.1.2 Tema 2 - Social kontext i relation till inre och yttre belöningar  

IP1 

Inre belöningar som karaktäriseras från IP 1:s berättelse handlar huvudsakligen om beröm och 

tacksamhet från kollegor eller kunder. Dessa inre belöningar mottas då hen presterat utöver sina 

vanliga uppgifter eller hjälpt en kollega. IP 1 beskrev belöningarna i likhet med en av de mest 

förekommande redogörelserna för inre belöningar, vilket enligt Porter och Lawler (1968) är 

känslan av att ha gjort något som anses vara värt insatsen. Samtidigt utmärktes 

självaktualisering genom att intervjupersonen ansåg det viktigt och motiverande att kunna se 
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sitt färdiga arbete rent fysiskt på ute på arbetsplatsen. Det är något som Porter och Lawler (1968) 

argumenterar för och påpekar att de inre belöningarna, som är länkade till självaktualisering, 

även innebär en högre trolighet att samverka med kommande prestationer. Vidare uttryckte IP 

1 ingen önskan om avancemang inom företaget utan belyste sociala aspekter som viktiga, 

däribland trivsel bland kollegor och att hen ser kollegorna som sina vänner. Här blir det 

intressant att se till individens sociala kontext som Lloyd och Mertens (2018) redogör för och 

samtidigt se till de unika preferenser som bakgrunden till dessa prioriteringar, vilket är något 

som Vroom (1964) påpekar i sin grundteori. Utifrån intervjun tolkades att den sociala aspekten 

betyder väldigt mycket för IP 1 vilket även kan spegla och förklara de belöningar som individen 

värdesätter på arbetet. IP 1 uttalande om att vänner och ett socialt umgänge är viktigt i 

privatlivet hjälper oss således att förstå varför hen anser att den sociala aspekten på 

arbetsplatsen är viktigt. 

IP 1 belyser vikten av variation i sitt arbete, men berättar samtidigt om grundtryggheten i den 

egna förmågan och arbetet som en viktig grund. IP 1 redogjorde nämligen för den trygghet som 

råder när det finns mer erfarna kollegor i närheten som kan hjälpa till vid svårare 

arbetsuppgifter. Det kan tänkas kopplas samman med att hen endast varit verksam som ingenjör 

i fyra år och därav saknar en trygghet som kan genereras genom att besitta fullständig 

kompetens inom alla aspekter av yrket, vilket däremot kan fås genom flera års erfarenhet. Därav 

värdesätter individen trygghet i form av andra erfarna kollegor på arbetsplatsen. 

 

Yttre belöningar identifierades, bland annat, i form lön vilket var en prioritet för IP 1 då hen 

väntar barn samtidigt som det finns planer om att köpa hus. Dock var intervjupersonen noga 

med att uttrycka “Det är svårt att säga, men jag skulle säga att trivas på jobbet går före lönen 

faktiskt.”. Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att yttre belöningar främst antar en 

motivationsdrivande roll när de återfinns i koppling till en framtida belöning som arbetstagaren 

värdesätter. Lön kan därav i detta anseende vara en motivationskraft då IP 1 väntar barn och 

har mål om att kunna köpa ett hus inom en väsentlig framtid. Lön blir därav en komponent som 

enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) blir viktig att ta i beaktning i förhållande till individens 

unika sociala kontext. Samtidigt ser inte IP 1 lön som den främsta belöningen i stort, vilket 

måste poängteras. I detta sammanhang är det dock möjligt att utmärka lönens vikt i förhållande 

till individens sociala kontext. Den sociala kontexten upplyser om varför lön anses vara en mer 

prefererad belöning för IP 1 för tillfället. Därav värdesätter IP 1 för tillfället lön högre än 

tidigare, om än ej på längre sikt. 
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IP 2 

IP 2 angav flerta inre belöningar som mottages, såsom beröm, tacksamhet från andra, vikten av 

att av andra ser de ansträngningar som görs och den positiva känsla som genereras av att klara 

svårare uppgifter. IP 2 beskriver att hen deltar i projekt utöver sina arbetsuppgifter för att arbeta 

för samhällsfrågor som anses viktiga. Detta görs för att det är kul samtidigt som det är viktigt 

med variation i arbetsuppgifterna. Porter och Lawler (1968) beskriver den inre belöningen som 

individens känsla av att ha åstadkommit något värdefullt vilket tydligt knyter samman till 

intervjupersonens deltagande i dessa projekt. IP 2 berättar i frågan om vad hen värdesätter att 

“Främst att jag blir sedd, att de ska plocka med en på projekt som de tror man klarar av, även 

fast det är en utmaning för en, och ge mig mer ansvar”. Det här är ett exempel på hur inre och 

yttre belöningar har betydelse för varandra. Detta tyder på att det finns en reell och en symbolisk 

sida av belöningen, likt det Styles (2006) argumenterar för. I det här fallet handlar den 

symboliska sidan om individens utveckling som indirekt kan bidra till befordran genom ett ökat 

ansvar, vilket redogörs som den materiella sidan (Gagliardi 1990). Genom att generera en yttre 

belöning behövs nödvändigtvis inte inre belöningar exkluderas, likt resonemang av Jacobsen 

och Thorsvik (2014). IP 2 kan genom att bli sedd uppnå självförverkligande samtidigt som en 

reell belöning kan erhållas genom mer ansvar och eventuell befordran. IP 2 talar även om 

självaktualisering i form av den positiva känslan av att klara av svårare uppgifter och att göra 

nytta för någon annan eller åstadkomma något bra. Även beröm och att bli sedd av chefen anses 

viktigt, detta kan dels ligga till grund för befordran som en yttre belöning, dels som berömmelse 

som utgör en inre belöning. 

 

IP 2 berättar att en av anledningarna till att hen arbetar på sin nuvarande arbetsplats är 

möjligheten att avancera inom företaget. Hen menar att vanligtvis erhålls mer ansvar desto fler 

arbetade år på företaget och ju mer kunskap samt kompetens arbetstagaren har. Jacobsen och 

Thorsvik (2014) argumenterade för att det beror på den yttre belöningen bestående av befordran 

och status. Att få mer ansvar och kunskap inom området kan även kopplas till självaktualisering 

till följd av den positiva känsla som IP 2 beskriver, vilket framställs av att klara utmaningar. 

 

Genom IP 2 berättelser är det möjligt att urskilja att de inre belöningarna anses vara 

betydelsefulla, samtidigt som avancemang är viktigt. Intervjupersonen har precis påbörjat sin 

karriär inom ingenjörsyrket, vilket kan vara av en betydande roll. Att bli sedd, bli medtagen på 

projekt, få mer ansvar och klara svårare utmaningar skulle även kunna knyta an till den strävan 



31 
 

till befordran som råder. Detta betyder dock inte att IP 2 under hela sin yrkesverksamhet 

kommer värdesätta dessa typer av belöningar. Resonemanget belyser vikten av den sociala 

kontexten som Lloyd och Mertens (2018) beskriver som en viktig aspekt i studerande av 

individens motivation. IP 2 engagerar sig även i projekt som anses vara viktigt. Likasom Porter 

och Lawler (1968) menar, är individen unik med olika preferenser vilket betyder att det som IP 

2 värdesätter är unikt för individen. IP 2 beskriver att utanför arbetet är det viktigt att sätta upp 

personliga mål för att åstadkomma något. De personliga målen visar på att individens 

prioriteringar i privatlivet även reflekterar arbetsprioriteringar, då avancemang och utmaningar 

även anges som viktiga belöningar för IP 2. 

 

IP 3 

IP 3 beskriver att hen ibland frångår sina vardagliga arbetsuppgifter för att hjälpa kunder, vilket 

inte ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna. Detta görs för att motta gentjänster som belöning vid 

ett annat tillfälle. Den typen av belöning kan ses som både en yttre och inre belöning. Att få 

gentjänster som bidrar till att själv kunna genomföra ett bättre arbete i framtiden kan ses som 

en inre belöning genom att hen, med hjälp, kan genomföra ett bättre jobb och känna sig bättre. 

Gentjänster kan även ses om en yttre belöning i enlighet med Jacobsen och Thorsvik (2014), 

som anger att yttre belöningar ofta är förenat med något individen för att utföra själva arbetet. 

Författarna menar även att yttre belöningar är motivationsdrivande när de är i förbindelse med 

framtida belöningar till arbetstagaren, vilket gentjänster är. Utöver gentjänster strävar IP 3 efter 

“Att bli bättre på det jag gör, att bli riktigt bra på det man gör, att känna sig bra och även få 

uppskattning”. Detta tyder både på självaktualisering och uppskattning, vilket identifieras som 

två inre belöningar. Intervjupersonen anger även att den främsta drivkraften är känslan av ett 

gott genomfört arbete samtidigt som vetskapen av att arbetskollegor anser att arbetet är väl 

genomfört. Porter och Lawler (1968) argumentation kring inre belöningar som en känsla av att 

åstadkomma något värt besväret i samverkan med att det upplevs vara värdefullt, tycks således 

även stämma in på IP 3. IP 3 menar att den egna upplevda känslan i kombination med 

kollegornas bekräftelse utgör en belöning. 

 

IP 3 uttrycker även “Jag vill ju ha lön förstås, öka lönen, men jag tror det driver mer att känna 

sig nöjd att över att jag har gjort något bra”. Att IP 3 drivs av självaktualisering snarare än lön 

kan kopplas till Lawler och Porters (1967) resonemang kring att inre belöningar besitter större 

sannolikhet att samverka med kommande prestationer än yttre. Författarna menar likväl att 

instrumentaliteten för yttre belöningar är lägre än för inre vilket ytterligare kan påverka IP 3:s 
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diskussion kring dess belöningar. Hen påpekar även en ytterligare yttre belöning, vilket är 

övertidspengar som hen får för övertid och resor. 

 

Utifrån IP 3s ålder och livssituation går det att tolka att hen befinner sig i ett stadie i livet där 

det inte finns något behov av att försörja någon annan, vilket gör att intervjupersonen prioriterar 

sig själv. IP 3 påpekar arbetsmässigt att självaktualisering är en stor del av belöningarna, vilket 

den sociala kontexten hjälper oss att förstå. Det på grund av att individen även utanför arbetet 

prioriterar sig själv och agerar efter att skapa värde för sig själv i livet. Här stärks Lloyd och 

Mertens (2018) resonemang till att hänsyn bör tas till den sociala kontexten inom 

förväntansteorin. Utan att inkludera den sociala kontexten skulle det vara svårt att förstå varför 

IP 3 föredrar vissa belöningar före andra. På grund av ett högt värdesättande av intressen kan 

även belöningen av övertidspengar och övertid kopplas till vad IP 3 värdesätter i sitt privatliv. 

Hen prioriterar egna intressen och därav tycks individen vilja lägga tid och pengar på dessa. 

Detta kan möjliggöras genom att erhålla extrapengar genom övertidsersättning, alternativt ta ut 

lediga dagar till följd av övertidsarbete. Individens egna preferenser har därav en betydelse likt 

Nadler och Lawler (1995) resonemang kring att förväntansteorin utgår från individen. 

 

IP 4 

IP4 angav under genomförd intervju att de inre belöningarna är de som är av störst betydelse 

på arbetsplatsen. Främst bedömer hen att tacksamhet och beröm från kollegor samt resterande 

personer inom företaget, är den form av inre belöning som individen mottager oftast och även 

föredrar mest. Lawler och Porter (1967) argumenterade för att de inre belöningarna som upplevs 

att uppfylla arbetstagarens behov av självaktualisering är att föredra, vilket IP 4 angav. Hen 

menar att tacksamhet och beröm som mottas av kollegorna är något som driver hen framåt i sitt 

arbete. Självaktualisering är även en inre belöning som individen uppges eftersträva till följd 

av ett upplevt behov att känna sig stolt över sitt utföra arbete. Det genom att själv inneha en 

känsla av att klara av att genomföra uppgiften, samtidigt som omgivningen är uppenbart nöjd 

och visar sin tacksamhet gentemot IP 4. Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att denna typ av 

inre belöning som genererar en upplevd känsla av att göra något gynnsamt är länkat till 

individens inre aspekter, vilket således gäller IP4. Hen menar att ett gott genomfört arbete ger 

glada och nöjda kollegor, vilket stärker det personliga självförtroendet, vilket fortsatt ger 

personlig utveckling. Självförtroendet och den personliga utvecklingen är vad Gagliardi (1990) 

kategoriserade som den symboliska sidan av inre belöningar, till följd av mottaget beröm och 

upplevt personlig utveckling för individen. 
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De yttre belöningarna som mottas identifierar IP 4 som den månadslön som erhålls vilket är 

kopplat till den monetära form som Jacobsen och Thorsvik (2014) argumenterar för. Det 

betyder att yttre belöningar som IP 4 tillhandahåller kontrolleras av företaget och inte individen 

själv. IP 4 anger i likhet med Porter och Lawler (1968) att lönen som yttre belöning uppfyller 

en låg grad av behov för hen. Till följd av det upplever IP 4 att de inre belöningarna som upplevs 

generera hög grad av självaktualisering och social interaktion är värderas högre än de yttre 

belöningarna. IP 4 säger ”Pengar är ju alltid pengar, men det är inte därför jag gör det (en 

prestation) (…) Det är inte pengar som driver, för då hade jag inte jobbat här, då hade jag 

jobbat någon annanstans”. Individen upplever således föredra de inre belöningarna före de 

yttre vilket både Vroom (1964) och Porter och Lawler (1968) argumenterat för kommer att 

motivera individen i en högre grad. Emellertid är det inte att förtränga att den yttre belöningen 

även har värde för IP 4, hen säger ”Pengar är inte allt. Det är mycket… men inte allt!”. 

Belöningssystem är något som IP 4 redogör saknas på företaget. Däremot har hen kommit i 

kontakt med belöningssystem tidigare i karriären och upplever inte ett behov av det på 

nuvarande arbetsplats. Det är på så vis förståeligt att IP 4 inte uttrycker en större saknad gällande 

belöningssystem då hen inte heller värdesatte den yttre belöningen lön relativt högt, och inte 

heller högre än de inre belöningarna. 

 

Det förefaller relativt tydligt att IP 4 föredrar inre belöningar för sina prestationer. De inre 

belöningarna präglas dessutom av sådana som ger självaktualisering eller social interaktion. 

Adler och Kwon (2002) redogjorde för den relation som råder mellan social kontext och 

motivation på individnivå och varför den är så pass viktig för individen. IP 4 befinner sig i ett 

stadie i livet där hen uppger sig värdesätta sig själv och sin partner först. Yttre belöningar såsom 

lön anses inte vara av större vikt än social interaktion vilket hjälper oss att förstå varför 

tacksamhet, beröm och självaktualisering är viktigt för IP 4. IP 4 privata intressen präglas av 

träningsaktiviteter och praktiska åtaganden vilket kan tolkas som ett relativt aktivt liv. Hen 

uppgav även att fritiden är det viktigaste och att det är kollegorna som får hen att gå till arbetet 

på morgonen. IP 4 prioritering av de inre belöningarna som kommer direkt från kollegorna blir 

således lättare att förstå där Lloyd och Mertens (2018) menar att den sociala kontexten hjälper 

oss att förstå individens motivation och valens. Därav är individens preferenser av inre 

belöningar ett direkt utfall av den sociala kontexten och IP 4:s personlighet. 
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IP 5 

Inre belöningar som kategoriserats utifrån IP 5:s berättelse fokuserar främst på vikten av 

känslan av att hen gjort något genom att hjälpa en kollega. Likaså känslan av att få uppskattning 

efter att ha hjälpt en kollega eller ett väl utfört arbete. IP 5 förklarar även att en mer frekvent 

uppskattning av företaget i stort skulle uppskattas. Dessa belöningar är starkt kopplade till 

individens inre aspekter vilket antar en form av självaktualisering, vilket Porter och Lawler 

(1968) menar är att föredra. Utifrån IP 5:s berättelse uttryckte individen återkommande hur hen 

värdesätter sociala sammanhang. Detta har tolkats från uttalanden som “Jag är med och är 

fotbollstränare på sommarhalvåret, det blir mycket sånt” och “Det är skönt när man kan hjälpa 

varandra och lösa saker tillsammans, det är jättebra”. Det går att finna en likhet mellan 

individens privatliv och arbetsliv, där det utifrån berättelsen urskiljs aspekter ur den sociala 

kontexten som spelar arbetslivet. 

 

IP 5 påpekar dessutom att möjligheten att lära sig nya saker och utvecklas i sitt arbete är viktiga 

inre belöningar. Det tyder på att individen har inre behov av självförverkligande då detta är 

betydelsefulla belöningar för IP 5, som även Lawler och Porter (1967) redogör för. Att 

analysera IP 5:s ålder och verksamma år inom yrket blir således intressant. IP 5 är 42 år men 

har endast arbetat inom yrket i 7 år. Det kan tyda på att det fortfarande är viktigt för individen 

att utvecklas inom yrket då det finns mycket kunskap att absorbera. Det är även något som hen 

själv antyder till: “...även fast jag har varit här i sju år snart så är det jättemycket grejer som 

jag inte kan och som jag lär mig under resans gång”. 

 

Yttre belöningar som identifierats hos individen är lön. IP 5 uttryckte “Man skulle ju såklart 

vilja se belöningen på ett lönekonto någon gång också men så funkar det ju inte riktigt”. 

Ytterligare uttryckte intervjupersonen dock att lön inte är det viktigaste i det långa loppet. Här 

ses att IP 5 lägger viss vikt på lön som yttre belöning vilket bekräftar Lawler (1966) påstående 

att de finns en relativt svag koppling mellan lön och prestation på längre sikt. Samtidigt skall 

individens önskan om en monetär belöning inte undvikas. Uttrycket “(...) så funkar det ju inte 

riktigt” kan tyda på en låg instrumentalitet vilket gör att individen inte ser denna belöning som 

en realistisk möjlighet. Det går inte att undgå möjligheten att IP 5 hade kunnat värdesätta 

monetära belöningar om det ansågs mer realistiskt. Att IP 5 eventuellt skulle värdesätta en 

monetär belöning kan möjligtvis kopplas till intervjupersonens livssituation, där familjen och 

barnen var den främsta prioriteten. Att försörja sin familj kan ses som en grund till 

värdesättningen av en monetär belöning. Jacobsen och Thorsvik (2014) argumenterar i linje 
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med detta, att vissa individer kan motiveras av en yttre belöning med vetskapen om att inre 

belöningar kommer erhållas. För IP 5 tycks detta vara högst aktuellt då hen beskriver att en av 

de största drivkrafterna i livet är att se till att familjen mår bra. Den yttre belöningen, i form av 

lön, ger således en känsla av självaktualisering som uppstår av att kunna försörja sin familj 

ekonomiskt. Mitchell och Albright (1972) menade att yttre belöningar kan ge upphov till inre 

belöningar, såsom självaktualisering, vilket IP 5 uttryckte. 

 

IP 6 

Inre belöningar utifrån IP 6:s berättelse har identifierats som självförverkligande till följd av 

måluppfyllelse. Detta i form av att individen upplever att ett gott arbete är genomfört och att 

hen får sitt ansvarsområde att fungera på bästa möjliga sätt. Fortsättningsvis berättar 

intervjupersonen att beröm och positiv feedback från kunder är en viktig och uppskattad 

belöning trots att det inte sker särskilt ofta. “Det är alltid uppskattat när man får höra från 

kunder att saker fungerar och projekt lyckats. Speciellt när det är mer komplicerade projekt 

och jag får positiv feedback”. IP 6 besitter en ledande roll inom sitt företag och antydde att 

företagets prestationer, som exempelvis lett till uppskattning och beröm av kunder eller 

utomstående, upplevs vara en belöning. Det antar således formen av en inre belöning då det 

främjar intervjupersonens självaktualisering, vilket återges av Lawler och Porter (1967). Dock 

kan det ses som en yttre aspekt ifall lyckade projekt och feedback av komplicerade projekt 

skapar en möjlighet till avancemang i framtiden. IP 6 benämner familjen som sin huvudfokus 

men berättar nästintill motvilligt att hen arbetar “möjligtvis lite för mycket”, exempelvis på 

helger och kvällar. Här upplevs det ett gap i insamlingen av individens sociala kontext. IP 6 var 

väldigt förtegen gällande sitt privatliv och det var därav svårt att urskilja aspekter som kan 

kopplas till individens unika valens. Det som särskiljer denna intervju var intervjupersonens 

ledande position på sin arbetsplats. Till följd av detta tenderade IP 6 att ge svar och berätta 

utifrån företagets perspektiv snarare än ur sitt eget perspektiv som individ. 

 

Yttre belöningar har urskilts hos IP 6 gällande lön vilket ges som förslag till värdefulla 

belöningar men inget som kan sägas vara första prioritering “Ja men den lättaste belöningen 

är väl ekonomisk belöning av något slag”. Intervjupersonen uttrycker inte någon direkt 

entusiasm gällande monetära belöningar personligen, vilket stödjer Lawler (1966) påstående 

gällande att lön inte har samma inverkan på prestation på en ledande nivå. Detta även då IP 6 

har en familj att försörja vilket annars kan vara incitament för värdesättande av monetära 

belöningar. 
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IP 7 

Intervjuperson 7 identifierade de mest föredragna belöningarna enligt vad Porter och Lawler 

(1968) kategoriserar som inre belöningar. Hen redogjorde för att den sociala interaktionen 

mellan kollegor är en viktig del samtidigt som beröm uppgavs vara den huvudsakliga 

belöningen som föredras. Det till följd av ”När de uppskattar när man lagt ner mycket tid som 

ingen annan ser (…) när jag känner att jag underlättat för någon annan.”. IP 7 berättar att hen 

ofta genomför vad Vroom (1964) redogjorde för som extra prestationer utöver ordinarie 

arbetsuppgifter. Intervjupersonen menar att extra prestationer är en del av vardagen och berättar 

”Man hjälps väl alltid åt på ett företag (…) det är klart att man ställer upp”. IP 7 redogör för 

att de vardagliga extra prestationerna som genomförs blir en prestation som bidrar till att de 

ordinarie arbetsuppgifterna tillfälligt läggs åt sidan. Det som driver IP 7 att genomföra dessa är 

främst de inre belöningarna som ger vad Porter och Lawler (1968) redogjorde för som 

självaktualisering. Därutöver menar individen att chefens bekräftelse och medvetenhet om IP 7 

goda arbete är viktigt. Hen menar att beröm från kollegor för genomförda extra prestationer är 

viktigt, emellertid som hen vill att chefen skall notera detta. Det råder ett en slags förväntan om 

karriärsstegring i framtiden som över tid kan tänkas inkludera vad Stinchcombe (1974) menar 

innebär självförverkligande, och en reell belöning i form av avancemang med högre lön och 

status. Således är de inre belöningarna av stor vikt för IP 7, i form av tacksamhet och belöning 

från kollegor, som genererar självaktualisering. Det i samverkan med ett hopp av inre 

belöningar från chefen som i framtiden förväntas generera avancemang. IP 7 säger ”Det känns 

viktigare för mig (än belöningssystem) att min chef ser mina extra prestationer och tar till sig 

av dem. Sånt kan påverka målen man har…”. 

 

IP 7 menar att lönen är en väsentlig belöning trots att den inte ses som den viktigaste och sa 

”Jag vill uppnå goda ekonomiska mål”. När frågan ställdes gällande eventuella 

belöningssystem på arbetsplatsen menar hen att sådant inte finns på arbetsplatsen och det är 

inte något som hen önskar få som belöning. Hen menar återigen att det är viktigare att få beröm 

och tacksamhet från kollegor, att det goda arbetet bekräftas och lönar sig från chefens sida samt 

att motta en lön så familjen kan försörjas. Porter och Lawler (1968) argument kring lönen som 

en yttre belöning som endast motiverar på kort sikt håller IP 7 med om. Lönen tycks ses mer 

som en överenskommelse arbetstagaren och arbetsgivaren emellan, där det är självaktualisering 

och avancemang som är de huvudsakliga belöningarna. 
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Den sociala kontexten inverkan för att behandla, tolka och förstå IP 7:s preferenser gällande 

inre och yttre belöningar är tydlig. Tas ingen hänsyn till aspekter såsom ålder, yrkeserfarenhet 

och livssituation kan det bli svårt att förstå den breda variation som råder för IP 7 gällande inre 

och yttre belöningar. 

4.1.3 Tema 3 - Social kontext i relation till tillfredsställelse 

IP1 

IP 1 uttrycker sig delvis tillfredsställd av de belöningar som mottages i hens jobbsituation. Det 

som uppges saknas är att få tillbaka mer av kollegorna än i dagsläget. Detta i form av eventuella 

gentjänster eller tacksamhet. Intervjuperson 1 säger: ”Visst uppskattar jag när någon säger 

tack, men ibland känns det som ett tvång att säga det snarare än ett genuint tack”. Den upplevda 

tillfredsställelsen kan i detta läge, där den uppfattas som delvis uppfylld, komma att påverka 

kommande prestation, i enlighet med Porter och Lawler (1968). Att IP 1 värdesätter och känner 

tillfredsställelse av olika typer av tacksamhet och social interaktion på arbetet kan, som tidigare 

analyserats, förklaras med individens värdesättande av social interaktion i privatlivet. 

Fortsättningsvis beskriver IP 1 att i vissa lägen mottas inte lika mycket i gengäld som det 

förväntas för sin prestation. Detta följer det resonemang som Miner (2005) förde gällande att 

tillfredsställelse endast nås om den mottagna belöningen uppfyller den nivå som anses vara 

rättvis i förhållande till prestationen. Vidare är det viktigt att poängtera IP 1:s värdesättning av 

en monetär belöning som inte återfinns i dagsläget. Till följd av hur den rådande sociala 

kontexten tolkats värdesätts en monetär belöning troligtvis högre än om den rådande 

livssituationen ej skulle gälla. Att IP 1 sparar till att köpa hus och väntar barn påverkar således 

tillfredsställelsen av en yttre belöning. Lön som en monetär belöning kan i detta fall påverka 

och hjälpa till att höja graden av upplevd tillfredsställelse för individen. Dock är det viktigt att 

poängtera att den yttre belöningen i sådana fall måste uppfylla den uppfattning som individen 

har gällande vad som anses rättvis för att kunna inverka på graden av tillfredsställelse (Miner, 

2005). Att IP 1 lägger mycket fokus på familj och på sociala aspekter i sitt privatliv stärker 

förståelsen gällande hur individen värdesätter olika belöningar och hur detta i sig påverkar 

motivationen. 

 

IP 2 

IP 2 uttrycker sig tillfredsställd till följd av de inre- och yttre belöningar som genereras av sina 

extra ansträngningar. Viktiga aspekter för IP 2 är att bli sedd, att få utvecklas, lära sig nya saker 
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och klara av utmaningar för att kunna avancera inom företaget. Hen beskriver att personliga 

utvecklingssamtal tillfredsställer behovet att bli sedd där chefen kan bekräfta det utförda 

arbetet. Detta samtidigt som intervjupersonen menar att utvecklingssamtalen ger möjlighet till 

reflektion och diskussion kring nuvarande arbetssituation. Intervjuperson 2 säger: 

“Utvecklingssamtalen är ett bra sätt att främja det belöningssätt att chefen ser och bekräftar 

ens arbete.”. De projekt som IP 2 engagerar sig i skapar en tillfredsställelse genom variation i 

arbetet, och till följd av att klara utmaningar samt lära sig mer tillfredsställs hen via 

självaktualisering. Genom att IP 2 är tillfredsställd upplevs de mottagna belöningarna, i enlighet 

med Miner (2005), att överstiga den nivå som anses rättvis. En fortsatt upplevd belåtenhet skulle 

härav kunna tendera att framtida prestationer utförs än bättre (Lawler & Porter, 1967). I 

dagsläget tillfredsställs IP 2 mestadels av inre belöningar, vilket styrker ovanstående 

resonemang där inre belöningar, till skillnad från yttre, besitter större sannolikhet att samverka 

med framtida prestationer. 

 

De områden på arbetet som ansågs viktigast enligt IP 2 var utvecklingsmöjligheter och ett ökat 

ansvar, detta betyder att om hen blir som mest tillfredsställd till följd av belöningar inom dessa 

områden. IP 2 beskriver även att det är viktigt för hen att sätta upp mål och framhäver att hen 

vill framåt. Intervjupersonen är medveten om att avancemangsmöjligheter finns vilket även 

beskrivs som en av anledningarna till vald arbetsplats. Detta resonemang skulle kunna tyda på 

att IP 2 förväntar sig att bli tillfredsställd i framtiden men samtidigt anser att de prestationer 

som utförs idag också skapar tillfredsställelse. Detta då hen exempelvis får ökat ansvar och låter 

sig utmanas och medvetet presterar extra utifrån vetskapen att avancera, vilket stämmer 

överensstämma med Jacobsen och Thorsvik (2014) tolkning av tillfredsställelse. 

 

IP 2 anger att de mottagna belöningarna för närvarande tillfredsställer individen samtidigt som 

vetskapen att ha möjlighet till avancemang finns. Den önskan om avancemang som råder 

behöver således inträffa i framtiden, detta för att intervjupersonen skall uppleva sig 

tillfredsställd till följd av mottagen belöning i form av att avancera. Därav upplever sig 

intervjupersonen tillfredsställd för närvarande, men i helhet saknas en viss tillfredsställelse som 

hen förväntar sig genereras på längre sikt. Till följd av IP 2:s arbetslivserfarenhet skulle en 

befordran kunna ses som en belöning som i nuläget är svår att få, men så småningom kommer 

en sådan belöning kunna genereras och förhålla sig till den rättvisa som Miner (2005) 

argumenterar om gällande tillfredsställelse. Detta då IP 2 anser sig vara förtjänt av en belöning 

i form av avancemang. 
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IP 3 

IP 3 säger “Ja, det tycker jag.” i frågan om hen upplever sig tillfredsställd av de inre- och yttre 

belöningarna som mottas i form av gentjänster, utveckling, uppskattning, kunskap, lön, 

övertidspengar och känslor kring att göra något bra. IP 3 beskriver att de främsta 

prioriteringarna i livet är fritidsintressen och förhållandet. Att intervjupersonen upplever 

tillfredsställelse då lön, övertidslön eller övertid i lediga dagar mottas, kan förklaras med att 

belöningen möjliggör mer tid eller pengar för rådande prioriteringar i livet. IP 3 beskriver 

däremot att det viktigaste på arbetet trots allt är att känna sig nöjd med genomförd prestation. 

Det genom att exempelvis motta en inre belöning, exempelvis uppskattning, vilket kan leda till 

att individen tillfredsställs. 

 

IP 3 säger att en högre grad av tillfredsställelse sker av att bli mer erfaren inom yrket och genom 

att bli bättre på arbetsuppgifterna samt att få uppskattning av andra. Intervjupersonen menar att 

hen upplever sig bli mer tillfredsställd av dessa inre belöningar än yttre belöningar som lön, 

vilket enligt Simone (2015) tyder på att inre belöningar ofta har högre valens än de yttre. Det 

överensstämmer även med Lawler och Porter (1967) som anger att inre belöningar har större 

sannolikhet att vara tillfredsställande på lång sikt medan yttre belöningar har påverkan på kort 

sikt. Trots detta krävs den sociala kontexten för att förstå orsaken till individens preferenser 

gällande belöningar. Intervjupersonen redogjorde under intervjun att det sociala umgänget och 

privatlivet i sin helhet prioriteras före arbete och karriär. Den sociala kontexten hjälper även 

intervjupersonens företag att förstå varför individen föredrar inre belöningar före yttre 

belöningar (Adler & Kwon, 2002). Det är inte att försumma att de yttre belöningarna enligt 

Lawler (1966) mycket väl kan motivera intervjuperson 2 på kort sikt, om än inte på lång sikt. 

 

Utifrån IP 3 berättelse är det möjligt att urskilja att inre belöningar är av högsta prioritet och att 

dessa uppges tillfredsställa mest. Detta kan förstås genom att intervjupersonen befinner sig i ett 

stadie i livet där självförverkligande står som högst i livet. Intervjupersonen berättar att det som 

driver hen är att “ha ett bra liv, leva ett bra liv. Alltså förhållande, fritidsintressen, saker som 

man håller på med. Det är sånt som driver mig.”. Dessa prioriteringar tyder på att individen 

står i fokus vilket kan tolkas som att strävan efter självförverkligande på arbetet stämmer 

överens med IP 3s livssituation och ålder. Det vill säga stärker detta resonemang att individens 

motivation påverkas av social kontext, likt vad Lloyd och Mertens (2018) menar. 
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IP 4 

De belöningar som IP 4 eftersträvar mest angavs vara sådana som uppfyller behovet av 

självaktualisering och personlig utveckling. Där återfinns främst inre belöningar i form av 

beröm och tacksamhet som IP4 redogör för sker löpande där kollegorna är bra på att ge dessa. 

Således uppfyller mottagna inre belöningar den nivå som Porter och Lawler (1968) menar krävs 

för att individen skall känna tillfredsställelse. Samtidigt tycks IP 4 besitta en medvetenhet i att 

hjälpa kollegor genom extra prestationer innehar en hög instrumentalitet. IP4 uppgav att hen 

tycker om att hjälpa kollegor vilket Estes och Polnick (2012) redogjorde kan ha att göra med 

att individen tillfredsställs efter att medvetet prestera extra då hen vet om att hen kommer att 

generera en specifik och önskad belöning. Valensen i de inre belöningarna som IP 4 mottar 

uppges vara hög då dessa inre belöningar är de som hen föredrar och blir mest tillfredsställt 

utav. 

 

Frångår vi de inre belöningarna och ser till de yttre uppgav som tidigare nämnt IP 4 att lönen 

inte var viktig utan hen hade arbetat någon annanstans den typen av yttre belöning varit av 

större betydelse. Emellertid kan lön som yttre belöning anses vara tillfredsställd då IP 4:s krav 

på yttre belöning uppges vara av belåtenhet. Belåtenheten i de yttre belöningarna genererar 

således en tillfredsställelse som enligt Porter och Lawler (1968) orsakar goda möjligheter för 

att även tillfredsställas av de inre belöningarna. Detta då IP 4 inte behöver prestera extra för att 

motta högre lön och således eftersträva att bli tillfredsställd av lönen. I sin tur besitter IP 4 en 

yttre lön som är tillfredsställindividen, vilket öppnar upp för att prestera extra för att motta de 

inre belöningarna hen eftersträvar och föredrar. På frågan om IP 4 saknar eller skulle vilja ha 

någon annan belöning säger hen ”Nej, jag tror inte att pengar är det som gör att jag presterar 

extra”. 

 

Den grad av tillfredsställelse till följd av mottagna belöningar som råder för IP 4 är förstås även 

ett utfall av den sociala kontextens påverkan på individen. Trots att individen kan upplevas vara 

tillfredsställd av lön som yttre belöning är det tämligen svårt att förstå varför utan den sociala 

kontexten. Intervjupersonen angav att hen inte arbetar för pengarna samtidigt som ett antagande 

kan tas att den yttre belöningen med lön är tillfredsställd. Detta då hen uppgav ha arbetat på 

företaget i många år och hade sökt sig till en annan arbetsplats om den yttre belöningen varit av 

större vikt. I stället menade IP 4 att de inre belöningarna som präglas av social interaktion var 

av störst betydelse. Detta kan tyckas vara en aning svårtolkat. Emellertid hjälper den sociala 

kontexten oss att förstå varför intervjupersonen blir motiverad av detta. Lloyd och Mertens 
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(2018) menar att den sociala kontexten hjälper oss att förstå det hela sammanhanget i individens 

motivation. I det här fallet kan det anses vara svårt för en chef eller utomstående att direkt förstå 

varför IP 4 inte skulle tillfredsställas av fler yttre belöningar i form av lön. Applicerar vi den 

sociala kontexten kan det i sin tur tolkas att IP 4 är en äldre person som värdesätter och 

tillfredsställs av symboliska belöningar snarare än reella, exempelvis lön. Detta då IP 4 inte har 

några barn att försörja, eller uttryckligen befinner sig i en livssituation som kräver mer pengar 

än som mottas. 

 

IP 5 

IP 5 upplever sig tillfredsställd överlag av de belöningar som mottages i arbetet. Under IP 5:s 

intervju redogörs det för en upplevd tillfredsställelse när projekt eller problem går att lösa 

tillsammans med kollegor som en grupp och den positiva känslan av att hjälpa varandra. 

Intervjupersonen uttryckte samtidigt vikten av att veta och få saker att fungera rent jobbmässigt 

med olika projekt. Att få avsluta ett projekt efter en längre tid beskrev IP 5 som väldigt 

tillfredsställande. “Har man ett projekt som pågår i 1,5 år, och när det är klart och man tagit 

sig igenom det och det har blivit bra så är det väldigt motiverande och tillfredsställande”. 

 

Detta stärker både det Porter och Lawler (1968) argumenterar för gällande att hög 

tillfredsställelse orsakas av god prestation. Återigen behandlar dock inte teorin den sociala 

kontexten vilket ger oss ett konstaterande snarare än en analys. Utifrån detta blir det högst 

relevant att kunna identifiera individens sociala kontext för att ges möjlighet till att identifiera 

vilka belöningar som hen värderar för att uppnå så god framtida prestation som möjligt. I IP 5:s 

fall har den sociala aspekten och uppskattning identifierats som belöningar som värdesätts högt. 

Även privat uttrycker individen en tillfredsställande när saker går ihop och allt fungerar som 

det ska gällande familj, barn och boende. Detta kan möjligtvis spegla intervjupersonens 

prioriteringar på arbetet och vad som genererar tillfredsställelse även där. Emellertid är det inte 

att förtränga att Michell och Albright (1972) menar att det råder en samverkan mellan inre- och 

yttre belöningar. Således är det inte att försumma att en yttre belöning i form av lön kan tänkas 

ha betydelse för att intervjupersonens familj, barn och boende skall fungera. Intervjupersonen 

sade nämligen att belöning på lönekontot till och från hade varit uppskattat, och ej ännu 

tillfredsställt. 

 

Intervjupersonen förklarade också vikten av att lära sig nya saker hela tiden och att hen kan 

klarar av den komplexitet som arbetet medför. Detta får IP 5 att känna en känsla av 



42 
 

tillfredsställelse. Då individen presterar bra leder det alltså till en känsla av tillfredsställelse, 

vilket Porter och Lawler (1968) understryker. I privatlivet beskrev individen den största 

drivkraften som att få allt fungera med familjen och att hen har kontroll över situationen. Detta 

går att spegla arbetslivet och vad som möjligtvis kan vara en bakomliggande förklaring till 

varför individen anser detta vara tillfredsställande. Intervjuperson 5 uttrycker följande, “Jag 

vill ju ha koll på det jag gör så att jag känner att jag har det under kontroll (...) Att jag vet vad 

jag gör och att jag har så bra koll som möjligt på de projekt som jag medverkar i.”. 

 

IP 6 

IP 6 angav under intervjun att hen anser sig vara tillfredsställd av de belöningar som mottas i 

arbetet. Intervjupersonen uttryckte “Jo men det är jag, annars tror jag inte att jag skulle varit 

kvar”. Främst beskriver IP 6 att positiv feedback och återkoppling från nöjda kunder är en 

viktig belöning som ger tillfredsställelse. Samtidigt påpekade IP 6 flertalet gånger under 

intervjun att tacksamhet, beröm eller att bli uppmärksammad för sina prestationer från kollegor 

inte är något som hen förväntar sig eller värdesätter som belöning. Intervjupersonen beskriver 

därav att de faktiska prestationerna skapar tillfredsställelse snarare än att motta uppskattning 

för det. Mitchell och Albright (1972) påpekar att tillfredsställelse skapas av en belöning snarare 

än prestationen i sig. Däremot säger Jacobsen och Thorsvik (2014) att i detta fall är belöningen 

en känsla av att ha gjort något gynnsamt, vilket stämmer enligt IP 6 beskrivning. Däremot 

värdesätter intervjupersonen positiv feedback från kunder vilket ändå tyder på att individen 

värdesätter och känner sig tillfredsställd när hen även får bekräftat att ett arbete blivit bra. 

 

Vidare redogör IP 6 för upplevd tillfredsställelse när ansvarsområdena arbetsmässigt fungerar 

och att kollegor trivs samt samarbetar på bästa sätt. Det är därav möjligt att identifiera 

ansvarstagande från individen, och att stor vikt läggs på samarbete. Detta skulle både kunna 

spegla individens ledande roll och samtidigt antal arbetade år inom yrket. I detta fall har IP 6 

varit verksam i totalt 18 år och kan därav antas besitta stor kompetens, vilket kan förklara en 

del av varför IP 6 inte värdesätter beröm högt. För att analysera mer djupgående behövs dock 

mer material gällande individens sociala kontext, detta då intervjupersonen var återhållsam i 

svaren gällande privatliv och den sociala kontexten. Emellertid bevisar det Lloyd och Mertens 

(2018) argumentation att den sociala kontexten är så pass viktig för att analysera och förstå 

individens valens och motivation i sin helhet. Ytterligare empiri gällande individens sociala 

kontext hade givit analysen en större inblick till varför individen upplever sig värdesätta inre 

belöningar framför yttre belöningar och dess grad av tillfredställelse. Emellertid kan den sociala 
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kontexten, oberoende av avsaknad innehåll, hjälpa oss att förstå att varje individ är unik vilket 

även Vroom (1964). Detta antagande om att varje individ är unik med dess egna preferenser 

förklarar även den sociala kontextens roll trots den återhållsamhet som anträffats. 

 

IP 7 

IP 7:s redogörelse överensstämmer med Porter och Lawlers (1968) argumentation att de inre 

belöningarna är att föredra för individen. IP 7 redogjorde för att uppskattning och tacksamhet 

från kollegor som hen har hjälpt genom att utföra extra prestationer är viktiga. De genomförda 

extra prestationerna var däremot något som IP 7 såg som en naturlig del av att arbeta på ett 

företag där kollegor hjälps åt. Samtidigt som det är möjligt att identifiera att IP 7 tillfredsställs 

av dessa mottagna inre belöningar, rådde vad som kan tolkas som en viss mån av 

otillfredsställelse. Den förväntan som råder för avancemang i framtiden är något som ännu inte 

uppges vara uppnått. Samtidigt menade IP 7 att så länge chefen noterar hens goda jobb, resultat 

och extra prestationer ses detta som en belöning. Det betyder att den symboliska belöningen är 

tillfredsställd medan den yttre och reella belöningen bestående av avancemang med högre lön 

och status inte är tillfredsställd i dagsläget. 

 

Däremot är det inte att förtränga att den nuvarande yttre belöningen i form av månadslön 

uppgavs vara tillfredsställande för tillfället. I framtiden råder det en förväntan som har möjlighet 

att generera hög valens vid avancemang i yrket. Detta avancemang kommer att resultera i 

tillfredsställda yttre belöningar som i sådana fall motsvarar tillfredsställda inre belöningar där 

gott arbete och extra prestationer anses ha gett en belöning på kort- och lång sikt. Den nuvarande 

tillfredsställelsen kan tänkas besitta goda möjligheter att motivera individen till fortsatta 

prestationer som slutligen leder till framtida tillfredsställelser. Porter och Lawler (1968) menar 

att det är svårt att analysera huruvida en individs tillfredsställelse har en direkt påverkan på 

individens prestation. Trots det kan detta kopplas till Jacobsen och Thorsvik (2014) redogörelse 

kring karriärsystem och Vrooms (1964) argument kring personliga mål. Som tidigare nämnt 

menar Vroom (1964) att valens är förhållandet mellan belöning och personliga mål medan 

Porter och Lawler (1968) förklarar valens som förhållandet mellan belöning och 

tillfredsställelse. I IP 7:s unika situation kring valens går det att identifiera belöningar som 

uppnår hög grad av tillfredsställelse till följd av uppsatta personliga mål. Om IP 7 

uppmärksammas och beröms av sin chef för goda prestationer tillfredsställer det individen, 

vilket ger hög valens. Samtidigt som denna inre belöning motsvarar hens personliga mål om 
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avancemang, vilket även ger hög valens. Valens är således i behov av att tolkas i relation till 

den sociala kontexten för att förstå varför. 

4.2 Analysdel 2 

Den information som tillgåtts i denna studie visade att de intervjupersoner som befann sig i 

livsstadiet att bilda familj och köpa bostad tenderar att preferera lön som yttre belöning framför 

de med ett högre åldersspann. Lloyd och Mertens (2018) menar att den sociala kontexten, i 

denna studie ålder, livssituation och arbetade år inom yrket, hjälper att förstå variationen bland 

svaren som direkt utfall av unik social kontext. Parallellt med att en majoritet av dessa individer 

tycks värdesätta de yttre belöningarna mer än individerna i ett högre åldersspann, som inte har 

småbarn och har längre yrkeserfarenhet, föredras trots detta inre belöningar mer än yttre. IP 1 

angav bland annat att “(...) jag skulle säga att trivas på jobbet går före lönen faktiskt”. 

Förväntansteorins redogörelse kring varför inre belöningar föredras framför yttre belöningar 

kan främst kopplas till Lawler och Porter (1967) teori. Som tidigare nämnt tillfredsställer de 

inre belöningarna behov av självförverkligande vilket ökar individens valens (Lawler & Porter, 

1967). Ivars et al. (1993) förde en problematisering kring den sociala kontextens omfattning 

där Adler och Kwon (2002) menar att den sociala kontexten på individnivå har en hög grad av 

påverkan på företagets prestation i stort. Att därför konkludera behovet av självförverkligande 

för individers motivation utan att ta hänsyn till den sociala kontexten ger analysen av valens på 

individnivå en begränsning. Den här begränsningen råder då varken företaget eller andra 

individer ges en förståelse kring varför individens valens är som den är när den sociala 

kontexten exkluderas. 

Samtliga intervjupersoner uppgav att de främst är de mottagna inre belöningarna som föredras 

för deras utförda prestationer. Av de inre belöningarna tycks de som ger individen upplevd 

självaktualisering vara den mest föredragna. Emellertid är det inte att försumma att IP 1, IP 3, 

IP 5 och IP 7 angav att lön, som yttre belöning, även är viktigt för dem, trots att de inre 

belöningarna uppgavs vara av högsta prioritet. Vid en första anblick där social kontext 

exkluderas blir det svåranalyserat att förstå varför. Intervjupersonernas preferenser gällande 

belöningar tenderar att sorteras beroende av om de föredrar inre- eller yttre belöningar och i så 

fall vilka. När den sociala kontexten inkluderas till analysen hjälper den oss att förstå varför IP 

1 värdesätter inre belöningar i form av social interaktion på arbetsplatsen i vanliga fall. Däremot 

är intervjuperson 1:s redogörelse av social kontext det som hjälper till att förstå varför personens 

preferenser är som redogjort. IP 1 är 28 år gammal, väntar barn och vill köpa hus inom en snar 
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framtid. Därav menar intervjupersonen att de yttre belöningarna i form av lön är att föredra för 

tillfället. Utan den sociala kontexten hade detta förbisetts och ger oss en förståelse för varför 

lön endast föredras tillfälligt. Lloyd och Mertens (2018) menar att hänsyn krävs till den sociala 

kontexten för att arbetsplatsen ska förstå variation i arbetstagares valens, som resultat av den 

rådande sociala kontexten. IP 1 uttryckte att trivsel på arbetet går före lön, dock föredras lön 

framför trivsel för tillfället på grund av personens sociala kontext. 

 

Samtliga individer återges vara unika med dess egna preferenser och valens. Likväl är den 

sociala kontexten något som exkluderas i tidigare studier och tas inte hänsyn till även fast den 

erkänns existera. Intervjuperson 6 var tämligen reserverad och distanserad vid redogörelsen om 

den sociala kontexten såväl privat som på arbetet. Av samtliga intervjuer var det IP 6 som angav 

minst information kopplat till sin sociala kontext. IP 6 angav sin ålder och att hen har sambo 

samt 3 barn som tar upp mycket av tiden. Intervjupersonen besvarade även frågorna utifrån 

företagets perspektiv och var tämligen restriktiv i sina redogörelser i jämförelse med de andra 

intervjupersonerna. Individen besitter förvisso unika preferenser och valens i linje med att varje 

individ är unik, dock blir den svåranalyserad i relation till de andra intervjupersonerna. Ser vi 

till IP 6:s redogörelser kring den sociala kontexten hjälper den att identifiera vilka inre- 

respektive yttre belöningar som föredras. Däremot är det komplicerat, på grund av den ringa 

mängd social kontext som framkommer, att förstå varför dessa belöningar föredras och varför 

individen tillfredsställs. 

 

De sju intervjupersonernas redogörelser och berättelser gällande dess inre- och yttre belöningar 

och tillfredsställelse kan vid första anblick vara tämligen svårt att skilja på. En majoritet av 

intervjupersonerna angav i enlighet med Porter och Lawler (1968) att det är de inre 

belöningarna som prefereras framför de yttre belöningarna. Samtidigt har intervjuerna visat att 

det är möjligt att ytterligare kategorisera upp de inre och yttre belöningarna i reella och 

materiella fält i enlighet med Gagliardi (1990). Trots att förväntansteorin med dess begrepp 

valens har testats, applicerats och vidareutvecklas med åren för att bättre och mer okomplicerat 

analysera en individs motivation framkommer det att en viktig aspekt uteslutits, den sociala 

kontexten. Varför intervjupersonerna övervägande föredrar inre belöningar behöver således 

analyseras med hjälp av den sociala kontexten. Vroom (1964) som grundade förväntansteorin 

var mycket noggrann med att påpeka att varje individ är unik och har unika preferenser. 

Författaren påvisade således på en medvetenhet kring detta, samtidigt som det inte togs hänsyn 

till i teorin där individens valens i stället mättes med en siffra. IP 7 menade att yttre belöningar 
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i form av lön inte längre är prioriterat i livet. Hen menade att till följd av att barnen är vuxna 

och att det viktigaste i livet numera är socialt umgänge och aktiviteter prioriteras annat i livet 

än pengar. Inre belöningar som ger upphov till social interaktion föredras därför framför lön. 

Den sociala kontexten rörande IP 7 skänker således analysen en bredare förståelse vilket även 

Lloyd och Mertens (2018) argumenterar för. 
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5. Slutsats  

Syftet med den här studien var att belysa den sociala kontextens betydelse för att förstå hur 

arbetstagarens mottagna belöningar uppfyller deras tillfredsställelse. Detta för att bidra med en 

relevant och nyanserad infallsvinkel på valens för att öka förståelsen för den sociala kontextens 

betydelse för individers motivation. För att utföra detta genomfördes en kvalitativ studie 

bestående av intervjuer av sju stycken ingenjörer med varierande ålder, arbetade år och unik 

livssituation. 

Den sociala kontexten har ökat förståelsen för arbetstagarens valens för att besvara studiens 

frågeställning som är: Vilken är den sociala kontextens roll för att förstå hur arbetstagaren 

upplever att deras mottagna belöningar uppfyller deras tillfredsställelse? Efter genomförd 

empiriinsamling och analys bedöms sex av sju intervjuade arbetstagare uppleva att deras 

mottagna belöningar för tillfället uppfyller deras tillfredsställelse. En av sju intervjupersoner 

menar att hen delvis blir tillfredsställd av sina mottagna belöningar och följaktligen kan inte 

arbetstagaren bedömas vara fullkomligt tillfredsställd. Den sociala kontexten har därav varit en 

viktig aspekt för att förstå arbetstagarens upplevelse kring valens. 

 

Den sociala kontexten har hjälpt oss att förstå varför vissa inre- och yttre belöningar föredras 

framför andra eller varför inte dessa uppges tillfredsställa individen. Studiens intervjupersoner 

som har varit mer restriktiva i sina redogörelser för den sociala kontexten har försvårat 

förståelsen såväl som analysen av individens valens. Tidigare förväntansteori rörande begreppet 

valens av Vroom (1964) samt Porter och Lawler (1968) har understrukit att individen är unik. 

Emellertid har inte dessa studier innefattat de faktorer som hjälper att förstå varför individer 

förhåller sig olika gentemot belöningar och tillfredsställelse. Bakomliggande faktorer som 

präglar individens valens har således exkluderats. På samma sätt som den sociala kontexten 

uppges vara konkret och abstrakt är även individen. Att på så vis inkludera den sociala 

kontexten gällande individens motivation och valens ökar chefer och ledares möjlighet till att 

förstå arbetstagarens valens. 

 

Den sociala kontexten skänker valensbegreppet vad Lloyd och Mertens (2018) menar, en 

bredare förståelse för individen och dess valens. Tidigare förväntansteori som behandlar 

valensbegreppet och utesluter den sociala kontexten riskerar således att se arbetstagaren som 

en maskin i stället för organisationens viktigaste resurs. Att ta hänsyn till arbetstagarens sociala 

kontext har hjälp studien att förstå den sociala kontextens betydelsefulla roll i hur arbetstagaren 
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upplever att deras mottagna belöningar uppfyller deras tillfredsställelse. Samtidigt som den 

sociala kontexten har underlättat analysen av arbetstagarens valens tycks den sociala kontexten 

även belysa att individen är unik med egna preferenser som Vroom (1964) samt Porter och 

Lawler (1968) var tydliga med att redogöra likväl som exkludera. Individens berättelse och 

sociala kontext har skänkt studien en bredare förståelse för hur arbetstagaren upplever att 

mottagna belöningar uppfyller deras tillfredsställelse. 
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6. Förslag till framtida forskning 

Den sociala kontexten och dess inverkan inom förväntansteorin är alltjämt outforskad. Den här 

studien och dess resultat behöver således sättas i perspektiv till de fåtal individer som har agerat 

intervjupersoner. De sju intervjupersonerna som studiens empiri har sin grund i har gett goda 

indikationer på att social kontext spelar en viktig roll för att förstå arbetstagares valens. Till 

följd av att förväntansteorin uppges vara den främsta konceptualisering inom individuell 

motivationsteori uppmanar vi, som författare av denna studie, till mer forskning. Den framtida 

forskningen bör beröra valens likväl som förväntansteorin i stort med dess ytterligare två 

begrepp: förväntan och instrumentalitet. Ferris (1977) uppmanade till att applicera 

förväntansteorin inom fler ännu outforskade miljöer. Vi stödjer detta likväl som vi vill uppmana 

till fler studier som inkluderar social kontext inom förväntansteorin och inte minst valens. Dessa 

studier föreslås att göras för att ge chefer och ledare en bättre förståelse för individers 

motivation. 
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Bilaga 1 

Kort introduktion till ämnet motivation och förväntansteori: 

Ämne: Företagsekonomi 

Motivation och dess definition upplevs och är olika för alla människor. Det som motiverar en 

individ behöver inte vara motiverande för någon annan vilket betyder att för dig som respondent 

finns det inte rätt eller fel svar på någon fråga, tvärtom! Vi vill belysa den sociala kontexten 

inom motivation och det faktum att alla människor föredrar, upplever och motiveras av olika 

saker. Detta kan variera från år till år, dag till dag, timme till timme – beroende på livssituation 

privat och på arbetet. Vi kommer att gå igenom detta mer på plats när vi intervjuar dig. Det 

finns några begrepp som vi gärna vill förklara för dig för att eliminera eventuella frågetecken. 

Prestation: Varje dag du arbetar utför du en prestation. Att prestera utöver dina ordinarie 

arbetsuppgifter innebär alltså att du gör en extra ansträngning som kanske inte omfattas av dina 

ordinarie arbetsuppgifter, eller att du hjälper en kollega och således puttar dina egna 

arbetsuppgifter åt sidan för en stund. 

Belöning: En belöning för utförd prestation eller arbete är väldigt brett att definiera. En 

belöning kan vara allt från en klapp på axeln från en kollega eller chef, visad tacksamhet från 

sin chef, lön, befordran, självförverkligande, att ha sparat ihop sin lön för att äntligen köpa bilen 

du drömt om. Endast du sätter gränserna för hur du definierar en belöning. Givetvis har 

forskarna sina åsikter, men det är du som bestämmer! 

Belöningssystem: Kan exempelvis vara provisionslön, bonuslön för extra utförda 

uppdrag/arbeten, möjligheter till att avancera inom företaget när vissa specifika arbetsuppgifter 

genomförs osv. 

Tillfredsställelse: Tillfredsställelsen sker till följd av mottagen belöning och är lika brett 

definierat som de andra begreppen. Ser vi exempelvis till en månadslön upplevs ofta en individ 

tillfredsställd av denna då hen kan betala räkningar, fakturor, mat och allt som hör till. Säger en 

kollega tack för hjälpen kan du uppleva tillfredsställelse för att någon visar uppskattning. Blir 

du befordrad kan du uppleva tillfredsställelse. Är du själv nöjd med din arbetsinsats efter en 

dag kan du uppleva tillfredsställelse. 

Stort tack för din tid! 

Med vänliga hälsningar, 

Anna, Malin & Martin 

 

 

 



 
 

Intervjufrågor 

Information: Intervjun kommer att spelas in på mobil och raderas sedan efter att den har 

transkriberats i skrift. Ljudfilen döps inte till ditt namn utan anonymeras enligt t.ex. ”Respondent nr 

1”. Transkriberingen kommer sedan att användas för att analysera intervjusvaren i relation till teori. 

Efter genomförd analys raderas även transkriberingen. Du förblir anonym genom hela 

arbetsprocessen. Kom ihåg - det finns inga rätt eller fel svar på frågorna! 

 

• Har du läst intervjuguiden? 

• Får vi spela in intervjun? 

• Intervjun är helt anonym, har du tagit del av det? 

• Hur gammal är du? 

• Antal år verksam inom yrket? 
 

 

1. Kan du berätta hur en vanlig dag i ditt liv ser ut?  

 

2. Kan du utveckla hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? Vad är viktigt för dig på 

arbetet? 

 

3. Kan du berätta om du någon gång presterar utöver dina vardagliga uppgifter, och vad 

gör du i sådana fall? (Om du utför eller tar på dig arbetsuppgifter som egentligen inte 

ingår i dina ordinarie arbetsuppgifter) 

 

4. Kan du berätta om något tillfälle där du känt dig tillfredsställd av en belöning som du 

fått genom att prestera utöver ordinarie arbetsuppgifter? 

 

Följdfråga: 

→ Brukar du bli tillfredsställd av de belöningar du får om du gjort en extra 

ansträngning? 

→ Finns det någon annan belöning du vill ha i dagsläget för dessa extra 

ansträngningar? 

 

5. Kan du berätta om företagets belöningssystem och din upplevelse kring dessa om det 

finns några? 

 

6. Berätta om vad som driver dig/olika drivkrafter (motiverar) i ditt privata liv? 

 

Följdfråga: 

→ Vad skulle du säga är dina främsta prioriteringar, dvs vilka områden i livet 

prioriterar du?  

 

7. Om vi avgränsar oss till ditt yrke, vad driver (motiverar) dig inom det? 

 

8. Kan du beskriva vad du tycker är viktigt och vad du värdesätter för belöning på arbetet 

utifrån din nuvarande situation? 
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Figuren är baserad på Porter och Lawlers (1968) Managerial Attitudes and Performance. Modellen är 

konstruerad av författarna till denna studie i syfte att möjliggöra en större förståelse för avsnitt 2.4 i 

den teoretiska referensramen. 


