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Abstract 

Motivation of employees is an area that has aroused interest among companies because 

motivation is something that has been linked with employee efficiency. Research in this area has 

shown that employees of the companies are their most competitive tool and that motivation of 

employees is advocated as one of the most important areas to increase employee performance. 

The purpose of this study is to find out whether the factors that, according to theory in the field, 

motivate employees also seems motivating on the employees of an industrial company. The study 

also investigates whether there are any differences between age groups regarding what motivates 

employees, or if these possible differences may be explained by the employees' professional 

position. 

 Which motivational factors consider workers to be most significant for their job 

performance? 

 Are there differences in opinions between different age groups for what they consider to 

be motivated? 

 Can these possible differences be explained by the employees' professional position? 

Previous research has found that the factors that motivate employees are professional status, 

meaningfulness and work demands. In some cases previous research also shows that differences 

exist between different age groups. Research also shows that there are differences in what 

motivates the employees which depends on their professional position. 

The study was conducted through a quantitative survey as a method of collecting empirical data. 

Based on the responses from 127 employees of an industrial company the study answer the 

questions by using Bourdieu's sociological theory of field, habitus and capital, and Hackman and 

Oldham's social psychological theory of work design. 

The results show there are certain factors that the majority of the employees consider to be 

motivating, but also concludes that some of the factors that's been chosen to examine are not 

regarded to have a motivational effect. The factors considered to be motivating for employees 

among others include the possibility to develop their expertise in order to be able to handle more 

complex tasks and the opportunity to have an increased influence on their workplace. The results 

also show that there is an association between the employees age and their opinions regarding the 

motivational factors. 

Keywords: motivation, industrial company, competence, influence, age 



 
 

Sammanfattning 

Att motivera sina anställda är ett område som har väckt stort intresse hos företag då motivation är 

något som har kunnat sammankopplas med de anställdas effektivitet. Forskning på området har 

till och med visat att de anställda i företagen utgör deras mest konkurrenskraftiga verktyg och 

motivation av anställda förespråkas som ett av de mest väsentliga områdena för att öka de 

anställdas prestation.  

Syftet med undersökningen är att ta reda på om faktorer som enligt teoribildning på området 

verkar motiverande på anställda även verkar motiverade på anställda inom ett industriföretag. 

Syftet är även att undersöka om det finns några skillnader mellan olika åldersgrupper angående 

vad som motiverar de anställda, eller om dessa möjliga skillnader kan förklaras av de anställdas 

yrkesposition. För att uppnå detta syfte används följande tre frågeställningar: 

 Vilka motivationsfaktorer anser anställda vara mest betydande för sin arbetsprestation? 

 

 Finns det skillnader i åsikterna mellan olika åldergrupper för hur de anser sig bli 

motiverade? 

 

 Kan dessa möjliga skillnader förklaras av de anställdas yrkesposition? 

Tidigare forskning inom området motivation har funnit att faktorer som motiverar anställda bland 

annat är yrkesstatus, meningsfullhet och arbetskrav. I vissa fall visar tidigare forskning att det 

finns skillnader mellan olika åldersgrupper. Forskning visar även att det finns skillnader i vad 

som motiverar de anställda som beror på deras yrkesposition.  

Studien har genomförts med hjälp av en kvantitativ undersökningsmetod för insamling av 

empirisk data. Med hjälp av en Bourdieus sociologiska teori om fält, habitus och kapital och 

Hackman och Oldhams socialpsykologiska teori om arbetsdesign besvarades frågeställningarna 

utifrån enkätensvaren från 127 anställda på ett industriföretag. 

Resultatet visar att det finns vissa faktorer som de flesta av de anställda anser vara motiverande 

för dem, men även att vissa av de faktorer som valts ut inte motiverar de anställda. Faktorer som 

är motiverande för de anställda är bland annat möjligheten att utveckla sin kompetens för att 

kunna hantera mer komplexa arbetsuppgifter samt möjligheten att få ett ökat inflytande på 

arbetsplatsen. Resultatet visar även att det finns ett samband mellan de anställdas ålder och deras 

åsikter angående motivationsfaktorer.  

 

Nyckelord: motivation, industriföretag, kompetens, inflytande, ålder 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Motivation hos företags anställda har genom forskning kunnat sammankopplas med 

effektivisering av deras arbetsprestation, det har därigenom vuxit fram en rad olika teorier kring 

vad som motiverar anställda att arbeta effektivare. Forskare har genom empirisk forskning 

försökt peka ut grundläggande faktorer som företag kan använda sig av för att motivera sina 

anställda. Faktorer som belysts i forskningen är bland annat arbetsvillkor, ledning och belöning 

som prestationssporrande krafter i företaget (Jacobsen & Thorsvik, 2011:260). Al-Rfou och 

Trawneh (2009:105) menar att det är de anställda och deras prestation som är den största 

konkurrensfördelen idag bland företag. Då de anställda är företagens allra viktigaste resurs så 

förespråkar Al-Rfou och Trawneh (2009:107) vikten av att motivera dessa för att därmed öka 

deras prestatiton.   

Således är området motivation av anställda ett område som är intressant att bilda en djupare 

förståelse för. Genom att bilda sig en generell uppfattning om vad som motiverar de anställda i ett 

företag kan man använda detta som ett verktyg för att sporra sina anställda, vilket i sin tur kan 

generera att effektivare arbete skapas. Då företag i sig inte är en homogen grupp, utan snarare en 

heterogen grupp bestående av en mängd olika individer, är det viktigt att även undersöka om det 

finns skillnader hos dessa individer i vad de anser motivera dem. Tidigare forskning på området 

visar att det finns vissa skillnader i vad de anställda anser vara motiverande. Det finns studier 

som visar att det finns vissa skillnader mellan olika åldersgrupper angående vad de anser vara 

motiverande, det finns även andra studier som visar att det finns skillnader i vad som motiverar 

de anställda som beror på vilken yrkesposition de innehar. Rebrov (2012:39). 

Då företag verkar i en konkurrerande omvärld, är det viktigt för dessa att förhålla sig 

konkurrenskraftiga. Detta är något som företag, enligt Al-Rfou och Trawneh (2009:107), först 

och främst kan uppnå genom att ha anställda som arbetar effektivt. För att få sina anställda att 

arbeta effektivt är det viktig att motivera dessa. Därav är det viktigt för företag att bilda sig en 

fördjupad kunskap på området, vilket är målet med denna undersökning.    
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1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om faktorer som enligt teoribildning på området 

verkar motiverande på anställda även verkar motiverade på anställda inom ett industriföretag. 

Syftet är även att undersöka om det finns några skillnader mellan olika åldersgrupper angående 

vad som motiverar, eller om dessa möjliga skillnader kan förklaras av de anställdas yrkesposition. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka motivationsfaktorer anser de anställda vara mest betydande för sin arbetsprestation? 

 Finns det skillnader i åsikterna mellan olika åldergrupper för hur de anser sig bli 

motiverade? 

 Kan dessa möjliga skillnader förklaras av de anställdas yrkesposition? 

 

1.4 Avgränsning 

Studien är avgränsad till enbart anställda inom ett industriföretag i Mellansverige. 

Undersökningen är ytterligare begränsad till montörer, anställda med särskilt ansvar, tjänstemän 

och chefer i företaget. Anledningen till denna avgränsning är nå ut till ett företag med många 

anställda för att förhoppningsvis få in så många svar som möjligt. Undersökningens ytterligare 

avgränsning till fyra yrkespositioner beror dessa yrkespositioner som var tillgängliga för 

undersökningen. Att undersökningen inte genomförts på ytterligare företag beror på tids- och 

resursbegränsning.  

 

1.5 Begreppsdefinition  

För att förtydliga vissa centrala och återkommande begrepp i uppsatsen presenteras dessa nedan 

med en tillhörande definition. 

  

Motivation – Motivation är ett begrepp vilket Blanchard, Pelletier, Taylor och Tremblay 

(2009:213) definierar som en uppsättning av energiska kraftansamlingar, vilka uppstår såväl 

inom som utanför individen och påverkar styrka och riktning av dennes beteenden.     
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Tjänstemannaposition – är en benämning på anställda som utövar någon form av icke-manuellt 

arbete, såsom exempelvis administrativt arbete eller ledningsarbete. 

Arbetarposition – är en benämning på en anställda som utövar mer manuellt arbete, såsom 

hantverk eller tillverkning inom industri. 

 

1.6 Uppsatsens disposition: 

I kapitel två presenteras de teoretiska referensramarna som används i uppsatsen, vilka består av 

en sociologisk teori samt en socialpsykologiskt inriktad teori. I det tredje kapitlet redogörs för 

tidigare forskning på området. Där presenteras fem artiklar som behandlar ämnet motivation och 

hur anställda på olika sätt kan motiveras. Kapitel fyra består av en metodbeskrivning där ämnen 

såsom val av metod, urval, tillvägagångssätt, utformning av enkät, bearbetning samt ett 

avslutande avsnitt med etiska förhållningssätt presenteras. Kapitel fem - Resultat och analys, 

består av tre delar, univariat-, bivariat- samt trivariat analys. Inom varje analysform presenteras 

resultaten i form av diagram och tabeller som analyseras. Diagrammen och tabellerna är baserade 

på respondenternas svar i enkätundersökningen. I det avslutande sjätte kapitlet redogörs de 

slutsatser som resultat- och analyskapitlet utmynnat i. Därefter förs en diskussion krig innebörden 

av undersökningens resultat samt ett avsnitt med avslutande reflektioner kring uppsatsen.  
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2. Teori 
I denna del av uppsatsen presenteras centrala teorier som kommer att användas för analys av det 

empiriska materialet. Avsnittet börjar med en presentation av Bourdieus teori om fält, habitus och 

kapital och avslutas med en presentation av Hackman och Oldhams teori om arbetsdesign. 

2.1 Bourdieu – fält, habitus och kapital  

Som utgångspunkt till analysen av det empiriska materialet, samt för utformningen av enkäten 

används Pierre Bourdieus teoribildning om fält, habitus och kapital. Denna teori kan bidra till att 

bättre förstå hur anställda motiveras till arbete och vilka faktorer inom ett företag som, enligt 

Bourdieu, är av betydelse för att tillfredsställa medlemmarna.  

Teorin kommer att användas i undersökningen för att skapa en kontext av hur företaget är 

beskaffat, samt en förståelse för vad som driver de anställda samt hur de drivs. Begreppet fält 

används för att försöka förstå hur företaget är sammansatt, begreppen habitus och kapital används 

för att förstå vad de anställda i företaget värderar högt samt varför. Detta kommer att göras 

genom att applicera teorin och begreppen i den aktuella kontexten, i detta fall industriföretaget. 

 Fält: 

Bourdieu undviker att tala om den sociala världen som en enskild fast struktur, inom vilken 

handlingar sker villkorslöst. Istället talar han om samhället som en plats där handlingar enbart 

sker utifrån ett symboliskt utbyte och baseras på den relation en observatör eller en individ har till 

ett objekt (Bourdieu, 1992:52). Bourdieu har en syn på samhället som kan tolkas på ett sätt där 

samhället istället är uppdelat likt ett system av olika sociala fält, eller rum, inom vilket individer 

ständigt är i rörelse mellan olika fält (Bourdieu, 1995:15).  

I sitt verk La Distinction (Bourdieu 1995:16) menar Bourdieu att kvalitéer hos individer i själva 

verket inte är något annat än en relationell egenskap, en egenskap som enbart existerar i och 

genom relationen till andra egenskaper (Bourdieu 1995:16). Oavsett vilken egenskap en individ 

besitter, så klassificeras den egenskapen utifrån vilken kontext, eller vilket så kallat fält denne 

befinner sig i. Exempelvis värderas en musikers musikala talang eller egenskap högt under en 

live-spelning, men samma egenskap värderas mycket lägre i en annan kontext som t.ex. vid en 

bolagsstämma. Dessa värderingar används för att tilldela individer olika sociala positioner inom 

olika fält (Bourdieu, 1995:18). De sociala fälten kan tolkas som en gruppering av människor som 

förenar sig genom gemensamma intressen. 
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Habitus: 

Bourdieu (1995:19) använder sig av begreppet habitus för att förklara individers handlingar inom 

de sociala fälten. Habitus definierar han som ett sätt att förklara den enhetlighet i stil, som förenar 

praktik och tillgångar hos en enskild individ eller en grupp av individer, inom ett fält. För att 

exemplifiera detta beskriver han hur habitus som praktik avgör hur en arbetare äter och vad han 

äter, vilken idrott han utövar och hur idrotten utövas, hans politiska åsikt och hur han uttrycker 

den, och hur detta skiljer sig från exempelvis en företagsledares konsumtion och politiska åsikter 

(Bourdieu 1995:19). Utöver dessa skillnader i praktik så menar Bourdieu även att habitus 

påverkar individers handlingar och åsikter utifrån distinktioner som bra eller dåligt, gott eller ont. 

Allt detta beror på inom vilket fält och i vilken kontext individen befinner sig (Bourdieu, 

1995:19). Habitus kan tolkas som ett kontextberoende och normativt beteendemönster, vilket styr 

individens handlingar utifrån det fält inom vilket denne verkar och befinner sig. 

Kapital och det sociala rummet: 

Det finns enligt Bourdieu (1995:23) inga sociala klasser i sig, dessa existerar istället virtuellt i ett 

socialt rum, vilket skapas av individer såväl individuellt som kollektivt. Möjligheten till att skapa 

och forma dessa olika sociala rum menar Bourdieu (1995:23) är baserat på det kapital en individ 

innehar. För att förstå strukturen i ett socialt rum måste man granska detta utifrån tre 

dimensioner: I den första dimensionen så rangordnar man individer efter den totala kapitalvolym 

de innehar. I den andra dimensionen fördelas individer efter det totala kapitalets struktur, det vill 

säga fördelningen av kulturellt och ekonomiskt kapital. I den tredje dimensionen rangordnas 

individerna baserat på hur individernas kapitalvolym och struktur utvecklas med tiden (Bourdieu, 

1995:26). Bourdieu hävdar att det genom detta sätt är möjligt att dela in människor i olika 

klasser. Genom att avskilja områden i det sociala rummet kan man på så sätt skapa grupper med 

individer som är homogena. Detta görs inte enbart utifrån deras levnadsvillkor utan även utifrån 

deras konsumtion, deras aktiviteter, deras politiska åsikter och så vidare (Bourdieu, 1995:26). 

De två kapitalformerna som Bourdieu anser vara mest relevanta för vilken position en individ 

innehar är det kulturella och ekonomiska kapitalet. Det kulturella kapitalet kan tolkas som 

egenskaper vilka gör det möjligt för individen att påverka områden som religion, filosofi, konst 

och vetenskap, genom exempelvis utbildning (Andersen & Kaspersen, 2007:268). I jämförelse 

utgör det ekonomiska kapitalet egenskaper som kan mätas genom den materiella rikedom en 
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individ innehar, exempelvis pengar eller andra fysiska tillgångar (Bourdieu, 1992:131). Utöver 

det kulturella och ekonomiska kapitalet menar Bourdieu att det finns ytterligare två 

kapitalformer; det sociala kapitalet och det symboliska kapitalet. Det sociala kapitalet kan tolkas 

som en kapitalform som uttrycks genom de resurser en individ innehar till följd av medlemskap i 

en viss grupp. Det kan tolkas som att det sociala kapitalet utgörs av hur starkt nätverk av 

kontakter en individ har (Andersen & Kaspersen, 2007:268). Dessa egenskaper, det vill säga 

ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital, omvandlas till symboliskt kapital när de blir erkända i 

ett socialt rum, och därigenom kan tillskrivas ett värde (Bourdieu, 1995:77). Enligt Bourdieu är 

det symboliska kapitalet den överordnade kapitalformen, vilka de övriga kapitalen transformeras 

till, när de uppfattas som legitima inom det fält individen verkar i (Andersen & Kaspersen, 

2007:278).  Strävan efter att uppnå denna legitimitet genom symboliskt kapital, vilket kan liknas 

vid erkännande och bekräftelse, har kommit att bli en central tes i Bourdieus författarskap 

(Andersen & Kaspersen, 2007:263).   

Kritik har riktats mot Bourdieus teoribildning, eftersom han genom sin beskrivning av fält och 

sociala rum beskriver samhället som att det finns en yttre social verklighet, som är oberoende av 

individernas agerande, och att på samma gång formas olika fält i samhället genom det habitus 

som formgivits av individerna inom fälten och rummen. Bourdieu teori kritiseras alltså som 

motsägelsefull, då han menar att de sociala strukturerna både är något socialt konstruerat och 

något objektivt (Andersen & Kaspersen, 2007:276). Även Bourdieus begrepp kring habitus har 

kritiserats då individens roll som länk i förmedlingen mellan val av handling och struktur inte kan 

uppfattas som ett val då det är strukturen, enligt hans strukturalistiska konstruktivism, som styr 

valet av handling (Andersen & Kaspersen, 2007:277). Kritiken kan tolkas som att habitus alltså 

inte kan uppfattas som valet av en handling, utan att det enbart är strukturen som styr hur en 

individ väljer att handla.      

Genom att använda Bourdieus teori kring fält, habitus och kapital skapas en tydligare bild av hur 

företag som fält, påverkar anställdas habitus och vilken form av kapital som värderas högt av de 

anställda inom företaget. Genom att förstå vilken typ av kapital och habitus som verkar inom 

företaget kan frågor om hur och vad som motiverar individer inom företaget till att arbeta 

besvaras. 
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2.2 Hackman & Oldham – Arbetsdesignteori 

 Ytterligare en teori som används för att analysera det empiriska materialet, samt för att utforma 

enkäten, är forskarna J. Rickard Hackman och Greg R. Oldhams teori om arbetsdesign från 1980. 

I undersökningen appliceras deras teori på de anställdas åsikter i det aktuella industriföretaget 

angående vad som motiverar dem. Detta för att se över huruvida teorin stämmer överens med 

åsikterna hos de anställda i industriföretaget. 

Arbetsdesignteorin:  

Med teorin förklarar de hur anställdas motivation är beroende av hur väl arbetet och de anställda 

matchar varandra (Eriksson-Zetterquist, m.fl., 2012:106). Enligt Hackman & Oldhams 

arbetsdesignteori resulterar en bra matchning mellan arbete och anställd i hög inre motivation hos 

denne, vilket leder till goda resultat för företaget.  I jämförelse kan en dålig matchning bidra till 

demotivation hos den anställde, vilket i sin tur leder till dåliga resultat för företaget (Eriksson-

Zetterquist, m.fl., 2012:106). En bra matchning hjälper även ledningen, då de inte behöver ägna 

särskilt mycket tid till att skapa motivation och tillfredställelse hos de anställda, eftersom de 

redan känner en stor inre motivation. Det krävs då heller inte några externa belöningar för att 

skapa motivation. En dålig matchning däremot skapar vantrivsel och frustration för de anställda. 

(Hedegaard Hein, 2012:154–155). 

Teorin skiljer mellan tre olika aspekter: 

1) Inre arbetsmotivation:  

Inre arbetsmotivation innebär att en individ måste ha kunskap om resultatet av sitt arbete, uppleva 

att arbetet uppfattas som meningsfullt samt känna ansvar för sitt arbete (Eriksson-Zetterquist, 

m.fl., 2012:106). Hackman & Oldham pekar på tre faktorer som har särskilt stor betydelse vid 

tillfredsställelse av anställdas inre motivation (Hedegaard Hein, 2012:156). 

Den första faktorn innebär att den anställde i fråga uppfattar sitt arbete som meningsfullt. När den 

anställde känner att det arbete den utför uppfattas som värdefullt för företaget och kollegor, att 

det den gör är viktigt, så upplever den anställde sitt arbete som meningsfullt (Hedegaard Hein, 

2012:156). Den andra faktorn handlar om att personen ska känna ansvar för resultatet av sitt 

arbete. Personen måste känna att det är hans eller hennes arbete som är avgörande för resultatet, 

inte att det beror på andra externa faktorer. Exempel på sådana externa faktorer kan vara att den 
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anställde under arbetsprocessen följer en manual till punkt och pricka, eller att han eller hon 

jobbar i ett team och måste anpassa sig efter kollegorna. Detta leder till reducerade positiva 

känslor angående arbetsprestationen (Hedegaard Hein, 2012:156). Den tredje faktorn handlar om 

att den anställde måste känna till om han eller hon presterar bra eller dåligt, om den insats som 

den anställde bidrar med även bidrar till resultatet eller inte (Hedegaard Hein, 2012:156). En 

känsla av meningsfullhet i arbetet ökar den inre motivationen men, om det samtidigt finns en 

avsaknad av ansvar för resultatet, kan detta bidra till en minskad inre motivation för den anställde 

(Hedegaard Hein, 2012:156). 

2) Arbetets egenskaper:  

Även variationen på arbetsuppgifter och kunskapen som arbetsuppgiften kräver är viktiga 

faktorer för att motivera de anställda till att arbeta effektivt (Eriksson-Zetterquist, m.fl., 

2012:106). Hur arbetsuppgiften ska utformas för att skapa hög motivation hos den anställda är en 

kärnfråga i Hackman & Oldhams teori. Det finns fem arbetsegenskaper som kan komma att 

påverka de anställdas motivation (Hedegaard Hein, 2012:157). Tre av dessa handlar om 

upplevelsen av meningsfullhet i arbetet.  

Dessa tre är:  

 

 Krav på olika färdigheter: När en person tvingas att använda sina färdigheter och 

kompetensen för att lösa en uppgift så kommer detta nästan alltid leda till att den 

anställde upplever arbetet som meningsfullt. (Hedegaard Hein, 2012:157) 

 

 Uppgiftens identitet: Uppgiften ska utgöra en meningsfull helhet; det vill säga om 

arbetet kräver att man genomför uppgiften från början till slut eller inte. 

 

 Uppgiftens betydelse: I vilken mån uppgiften har betydelse för andra människor 

innanför eller utanför företaget. 
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Det sista två arbetsegenskaperna som tas upp är: 

 Autonomi: I vilken utsträckning som den anställde ges utrymme att känna ansvar för 

resultatet är viktigt för att den anställde ska känna motivation. Om den anställde själv får 

bestämma och planera arbetsprocessen och de metoder som ska användas så leder det till 

att arbetare känner att mycket av resultatet beror på hans eller hennes insats. (Hedegaard 

Hein, 2012:158) 

 

 Feedback på arbetet: Det är av stor vikt för den anställde att få direkt och tydligt 

information kring effekten av sin egen prestation. (Hedegaard Hein, 2012:158)  

3) Människors olika motivationsgrund och resultat: 

Hackman & Oldham menar att anställda som har tillräckligt bra kunskap och skicklighet kommer 

att göra bra ifrån sig i arbetet och skapar på så sätt förutsättningar för en hög 

motivationspotential. Anställda med otillräcklig kunskap och skicklighet kommer däremot att 

uppleva arbetsuppgiften som frustrerade (Eriksson-Zetterquist, m.fl., 2012:106). Anställda har ett 

starkt behov av att växa på arbetet, genom till exempel lärande och utbildningar skapas 

förutsättningar för att kunna växa i sin arbetsroll och på så sätt även växa på arbetet (Eriksson-

Zetterquist, m.fl., 2012:106). Dessa kommer även at utveckla en stark inre motivation, då de 

engagerar sig i komplexa och utmanande arbetsuppgifter (Hedegaard Hein, 2012:162). En tredje 

grupp är beroende av att sammanhanget är bra (Eriksson-Zetterquist, m.fl., 2012:106). Om en 

anställd känner sig utnyttjad av sin arbetsgivare, kommer han eller hon inte att reagera positivt 

om denne skulle tilldelas en komplex arbetsuppgift (Hedegaard Hein, 2012:162). 

Om dessa tre delar; inre motivation, arbetes egenskaper och människors motivationsgrund är 

integrerade med varandra på ett bra sätt, kommer de anställda att bli motiverade (Eriksson-

Zetterquist, m.fl., 2012:106). De anställda kommer då att uppleva en stark motivation, som i sin 

tur kan skapa möjligheter för lärande, utveckling och mognad vilket tillfredsställer den anställdes 

behov av att växa. Detta kan även företaget dra nytta av, då en motiverad anställd uppnår en 

högre grad av effektivitet och produktivitet samt en grad av kvalitetshöjning (Hedegaard Hein, 

2012:160). 
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Kritik mot Hackman & Oldhams teori 

Hackman och Oldham var först med att rikta kritik mot teorin. Detta eftersom det i teorin fanns 

en rad interna brister, som att det egentligen inte finns något entydigt samband mellan centrala 

arbetsegenskaper, avgörande psykologiska tillstånd och resultat. De hävdar även att 

arbetsegenskaperna inte alls är så oberoende av varandra som det framgår i teorin. Utöver detta 

saknar deras teori en rad arbetsegenskaper som är väsentliga i andra motivationsteorier, bland 

annat arbetets sociala dimension såsom känsla av gemenskap och samhörighet med kollegor 

(Hedegaard Hein, 2012:163). 

Även om det har riktats kritik mot Hackman & Oldhams teori kring arbetsegenskaper så är den 

ändå ett välfungerande reflektionsverktyg för ledare, då det i deras teori existerar en konflikt 

mellan hur arbetet är utformat och medarbetares profil. På grund av detta anser Hedegard Hein 

(2012:165) att såväl chefer som konsulter kan använda sig av denna teori för att själva utveckla 

en metod för hur olika arbetsegenskaper, såväl positiva som negativa, påverkar medarbetares 

motivation. 
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3. Tidigare forskning: 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning på området motivation hos anställda, vilket visar 

vilka faktorer som motiverar dessa samt eventuella skillnader hos olika typer av grupper. Kapitlet 

inleds med att beskriva tillvägagångssättet för att finna dessa artiklar. Därefter redovisas 

kortfattade beskrivningar av artiklarna, deras resultat och eventuella skillnader hos olika grupper i 

artiklarna. Som avslutning redovisas en sammanfattning av artiklarna.   

3.1 Tillvägagångssätt: 

Det artiklar som presenteras i detta avsnitt har hämtats genom sökningar i databaserna 

Sociological Abstracs och Summon. De sökord som användes i relation till forskningens syfte 

var: Motivation, Work motivation, Gender, Age och Differencies. Genom dessa sökningar har 

fem artiklar valts ut, då de ansågs relevanta för undersökningens syfte. Anledningen till att dessa 

artiklar valdes ut är att artiklarna överlag redovisar faktorer vilka är motiverande för anställda, 

samt att de behandlar skillnader mellan olika grupper. I detta fall ålder och till viss del 

yrkesposition.   

3.2 Artiklarna: 

Franscesco Gamberale och Tom Hagström genomförde 1995 en kvantitativ studie i vilken de 

undersökte svenska ungdomars, i åldern 17 till 21 år, åsikter och värderingar angående arbete, 

samt hur viktigt det är att ha mål i arbetslivet (Gamberale & Hagström, 1995:477). De Tyska 

forskarna Victoria Büsch, Dennis Dittrich och Uta Lieberum utförde år 2012 en kvantitativ 

undersökning för att ta reda på vad som motiverar människor till att fortsätta arbeta efter uppnådd 

pensionsålder (Büsch, Dittrich & Liberum, 2012:931). Bartram, Inceoglu och Segers genomförde 

en kvantitativ undersökning av människors motivation i olika åldrar för att se om motivationen 

sjunker hos anställda när de blir äldre (Bartram, Inceoglu & Segers, 2012:300). Anledningen till 

detta är att åldern hos de anställda i många europiska länder stiger samtidigt som arbetskraften 

sjunker. Författarna ville genom sin undersökning pröva tesen att äldre är mindre motiverade, 

vilket bland annat beror på längre energi och minskat intresse för att utveckla sin kompetens 

(Bartram m.fl., 2012:300).  
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Till skillnad från de ovan nämnda artiklarna, i vilka forskarna försökt att kartlägga specifika 

motivationsfaktorer, så genomförde Lage Carlsson och Jan Wallenberg en kvantitativ 

undersökning för att se huruvida lönen som faktor motiverar anställda (Carlsson & Wallenberg, 

1999:3). I en kvantitativ studie från 2012 undersökte forskaren Aleksei Vladimirovich Rebrov 

vilka bakomliggande faktorer som formar motivationen, istället för att undersöka och analysera 

motivationsstrukturer i sig, d.v.s. vilka faktorer i sig som styr anställdas åsikter gällande 

motivation (Rebrov, 2012:37)      

3.3 Resultat och motiverande faktorer: 

Gamberale och Hagströms (1995:487) kom i sin undersökning fram till att ungdomar ansåg att 

faktorer som var mest motiverande var ”ett intressant jobb”, ”bra medarbetare” och 

”igenkännande på arbetsplatsen”. Anledningen till att denna typ av faktorer är viktiga för 

motivationen är enligt Gamberale och Hagström (1995:487) dagens postmateriella samhälle, 

inom vilket det har kommit att ske en attityd- och värderingsförändring gentemot arbete; Det 

krävs idag mer än en hög lön för att motivera ungdomarna att fortsätta arbeta (Gamberale & 

Hagström, 1995:487). I Büsch m.fl. (2012:940) undersökning valde forskarna att särskilja mellan 

objektiva faktorer såsom företagets storlek och yrkesställning, och subjektiva faktorer, såsom 

bedömning av erkännande samt kraven och meningsfullhet i arbetet. Detta förtydligande de med 

följande modell: 

 Figur 1: Önskan om fortsatt anställning med motivation och arbetsförmåga i åtanke  

 

    Källa: Büsch m.fl.,  2012 s.941 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/socabs/indexinglinkhandler/sng/au/Rebrov,+Aleksei+Vladimirovich/$N?accountid=8028
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Resultatet visar att bland de objektiva faktorerna är framför allt heltidsjobb och yrkesstatus 

korrelerade med motivation till fortsatt arbete efter uppnådd pensionsålder (Büsch m.fl., 

2012:950).  

Bartram m.fl. (2012:306) delade upp undersökningen i tre teman. I temat kravet på personliga 

resurser undersöktes om individer motiverades att faktorer som utmanande och utvecklande 

arbetsuppgifter. I det andra temat, interna belöningar, undersöktes faktorer såsom autonomi, 

arbeta med andra personer och intressanta arbetsuppgifter. Det tredje temat innefattade externa 

belöningar som exempelvis lön, yrkesstatus och yttre erkännande (Bartram m.fl., 2012:306).  

Resultatet i undersökningen visar att samtliga av dessa tre teman är motiverande för anställda, 

men att det finns skillnader mellan olika åldersgrupper i vad som anses vara motiverande 

(Bartram m.fl., 2012:322).  

Carlsson och Wallenbergs resultat visar att lön i sig inte är en isolerad motivationsfaktor, men i 

samklang med andra faktorer kan lönen vara motiverande (Carlsson & Wallenberg, 1999:49).  

Rebrovs resultat visar att faktorer såsom kön, ålder, utbildningsnivå eller arbetslivserfarenhet inte 

är avgörande faktorer för vad som motiverar anställda. Den faktor som var mest avgörande för 

vad som motiverar anställda beror istället på sociodemografiska grupper inom olika 

organisationer (Rebrov, 2012:42). De stora skillnaderna i motivation bland anställda gick enligt 

Rebrov (2012:53) att finna i deras yrkesposition. Sammanlagt fann Rebrov (2012) fyra olika 

yrkeskategorier inom vilka olika faktorer verkade olika mycket motiverande. De fyra grupperna 

var arbetare, specialister och tjänstemän, arbetsledare samt högre uppsatta chefer(Rebrov, 

2012:39).  

 

3.4 Skillnader i motivation:  

Det finns skillnader i Büsch m.fl. (2012) och Hagström och Gamberales (1995) studier gällande 

vad olika grupper av människor anser vara betydande när det handlar om motivation. Hagström 

och Gamberales (1995:482-483) studie av ungdomar visar att kvinnor överlag tenderar att 

värdera postmaterialistiska faktorer såsom intressant jobb, bra medarbetare samt igenkännande 

och betydande arbete högre än män i samma ålder. För männen var lönen i mycket större 

utsträckning en viktig motivationsfaktor (Gamberale & Hagström, 1995:482-483). I Büsch m.fl. 
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(2012:950) studie av äldre individers åsikter angående motivation framgår en åsiktsskillnad i 

jämförelse med ungdomarnas åsikter; Bland äldre män tenderade meningsfullt arbete, yrkesstatus 

och heltidsjobb korrelerade med männens motivation och för kvinnorna var det först och främst 

förmågan att arbeta som motiverade dem till fortsatt arbete.  

Resultatet i Bartram m.fl. (2012:323) undersökningen visar att äldre inte är mindre motiverade att 

arbeta, dock skiljer det sig bland de olika åldersgrupperna angående vad som motiverar dem. 

Utifrån de tre teman som Bartram m.fl. (2012:306) delade upp undersökningen i såg de att ju 

äldre respondenterna är, desto mer motiveras de av interna belöningar (Bartram m.fl. 2012:323). 

De yngre tenderar att vara mest motiverade av externa faktorer, såsom lön och yrkesstatus 

(Bartram m.fl., 2012:324). Personliga resurser d.v.s. energikrävande faktorer som t.ex. utmanade 

arbetsuppgifter, tenderar att stiga som motiverande faktorer från de yngre åldersgrupperna upp till 

de mellersta åldersgrupperna, för att sedan sjunka (Bartram m.fl., 2012:323).      

De olika yrkestitlarna kunde enligt Rebrov (2012:40) snarare tendera att motiveras av subjektiva 

faktorer än av själva lönen. En anledning till detta kan enligt Rebrov (2012:43) vara att ju högre 

position en individ har i ett företag, desto högre lön har denne. Lönen blir då inte längre en 

orosfaktor, vilket gör att exempelvis meningsfullhet och utmanade arbetsuppgifter värderas som 

en högre motivationsfaktor. Ett undantag i detta fann Rebrov (2012:52) bland yngre personer, 

upp till 25 år gamla, vilka oavsett yrkestitel känner sig mer motiverade av lön än av subjektiva 

faktorer såsom autonomi och meningsfullhet i arbetet. En förklaring till detta är enligt Rebrov 

(2012:52) att de yngre fortfarande inte funnit sig tillrätta i sin position inom organisationen och 

därför främst motiveras av sin lön.  
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3.5 Sammanfattning: 

Forskningen som behandlas i detta kapitel visar att det finns vissa faktorer som motiverar de 

anställda. De faktorer vilka framstår som motiverande är att arbetet är utmanande, utvecklande 

och intressant. Det är även viktigt att arbetet erbjuder autonomi och bra kollegor. Att arbetet 

genererar en viss status och därigenom ett erkännande är även en viktig faktor för motivationen. 

Utöver detta visar forskningen även att lönen är en motiverande faktor, men enbart i samklang 

med andra faktorer. 

Forskningen visar även att det finns skillnader hos olika åldergrupper av anställda i vad som 

motiverar dem. Bland yngre personer är faktorer som att arbetet uppfattas som utmanande och att 

det ställer krav på de anställda mer motiverande än bland äldre. Tillika är faktorer vilka kan 

tolkas som externa, d.v.s. lönen, status och erkännande mer motiverande hos yngre. Bland äldre 

är faktorer såsom trivsel i form av bra kollegor och möjlighet till autonomi de viktigaste 

faktorerna för ökad motivation. En av artiklarna visar att dessa skillnader inte beror på ålder hos 

de anställda, utan att skillnaderna istället beror på vilken yrkesposition de har.  
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4. Metod 

Detta kapitel redogör för den metod och det tillvägagångssätt som använts för att genomföra 

undersökningen. Därefter presenteras det urval som använts i undersökningen samt 

tillvägagångssättet vid utformade av enkäten. Hur det empiriska materialet analyserats 

presenteras i avsnittet Bearbetning. Som avslutning på metodkapitlet diskuteras viktiga etiska 

principer samt undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.     

 

4.1 Val av metod 

Undersökningen genomfördes med en kvantitativ undersökningsmetod för att genom ett 

hypotetiskt deduktivt angreppssätt (Bryman, 2008:28) undersöka vad som motiverar de anställda, 

se om det existerar en skillnad mellan olika åldersgrupper gällande vad som motiverar dem samt 

om dessa eventuella skillnader kan förklaras av de anställdas yrkesposition. Som 

forskningsdesign användes en tvärsnittsdesign, eller surveydesign (Bryman, 2008:65), för att på 

så sätt kunna samla in data från mer än ett fall och sedan utifrån dessa försöka finna 

sambandsmönster mellan olika variabler.  

 

4.2 Förberedelser och tillvägagångssätt  

Personalavdelningen på industriföretaget kontaktades via mail, och bekräftade intresse via 

telefon. Därefter skickades ett utkast på enkäten, vilken var ämnad som datainsamlingsverktyg.  

Väl på företaget delades enkäten ut på tio uppstartsmöten; möten som dagligen sker vid skiftstart 

på företaget, där syftet med undersökningen samt information om enkäten presenterades.    

 

4.3 Urval 

Undersökningen tilldelades specifika avdelningar på företaget, där enkäten delades ut. Det 

handlade om monteringsavdelningar, där de arbetade vid löpande band, samt 

tjänstemannaavdelningar. Detta gjorde att urvalet begränsades till specifika grupper inom 

företaget, vilket innebär att urvalet inte är slumpmässigt, vilket enligt Bryman (2008:179) kan 

innebära att vissa anställda i företaget har större chans än andra att komma med i urvalet.  
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Den urvalsform som stämmer bäst in på urvalet i undersökningen är ett så kallat totalurval. Detta 

då undersökningen nådde ut till de anställda inom de specifikt tilldelade avdelningarna. Den 

totala andelen av företagets anställda som vi nådde ut till var cirka 300 av totalt cirka 1 500 

anställda. Av dessa cirka 300 anställda valde 127 att svara på enkäten.   

 

4.4 Utformning av enkät 

I enkäten delades frågorna upp i fem olika teman för att skapa en tydlig struktur på enkäten, 

något som Bryman (2008:233) förespråkar. Dessa teman baserades på de två teorier som valts ut 

för undersökningen. Första temat i enkäten var ett bakgrundstema med de tre variablerna ålder, 

kön och yrkesposition. Dessa tre variabler har genom tidigare forskning visat ett samband med 

motivation. Utöver bakgrundstemat baserades tre teman på Bourdieus teori om fält, habitus och 

kapital. Detta för att kartlägga hur de olika respondenterna värderade de olika kapitalformerna. 

Som ett ytterligare tema användes Hackman & Oldhams teori om arbetsdesign för att finna 

skillnader i vad respondenterna värderar som motiverande angående sitt arbete.  

Enkäten inleddes med en kort presentation av syfte med undersökningen, att enkäten var frivillig 

och anonym samt hur resultaten av undersökningen skulle redovisas. Enkäten bestod av totalt 18 

frågor, varav 17 hade slutna svarsalternativ. I enkäten användes slutna frågor, främst för att 

underlätta bearbetningen av de insamlade svaren. Slutna frågor gör även att risken för variationen 

i svarsalternativen minskar, vilket enligt Bryman (2008:245) kan bero på att personerna vid en 

enkätundersökning genom svarsalternativen kan få hjälp kring hur de ska tolka en fråga. För att 

förhindra otydligheter genomfördes en pilotstudie där det efteråt fördes en diskussion med 

respondenterna kring hur de tolkat frågorna. 

 

4.5 Bearbetning  

Det empiriska materialet analyserades inledningsvis med hjälp av statistikprogrammet SPSS 

genom univariata stapeldiagram för att se hur respondenterna svarat på frågorna. Efter att ha 

analyserat stapeldiagrammen skapades bivariata korstabeller där variabeln ålder fördes in i 

analysen för att därigenom analysera om det fanns skillnader i svaren gällande motivation mellan 

de olika åldersgrupperna. Därefter genomfördes samma kontroll mellan yrkesposition och de 
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motivationsfaktorer som visat ett signifikant samband med ålder. För att kontrollera om det 

existerar ett samband mellan ålder och yrkesposition genomfördes även en bivariat analys mellan 

dessa. Avslutningsvis genomfördes en trivariat analys med ålder, yrkesposition och de 

motivationsfaktorer som visat ett signifikant samband med dessa oberoende variabler i den 

bivariata analyserna.    

 

4.6 Forskningsetik 

Utgångspunkten togs utifrån Vetenskapsrådets artikel - God Forskningssed (2011) vid behandling 

av de etiska principerna i undersökningen. De lyfter fram fyra begrepp som forskare ska ta 

hänsyn till vid hantering av forskningsmaterial. Dessa fyra är: sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011:66). Det första begreppets grundprincip 

är att allmänna handlingar är offentliga. Vissa uppgifter kan dock tidsbegränsat skyddas om de 

faller under en bestämd paragraf i offentlighets- och sekretesslagen (Vetenskapsrådet, 2011:67). 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen innebär detta att sekretess gäller sådan information som 

kan röja en individs personliga förhållanden. Då enkäten inte publicerar respondenternas identitet 

så kan inte deras personliga förhållanden röjas och därigenom minimeras risken att bryta mot 

denna lag. Det andra begreppet, tystnadsplikt, sammanlänkar med sekretess, då information som 

är belagd med sekretess innefattas av tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2011:68). Att en 

undersöknings uppgifter är anonyma är i vissa fall en förutsättning för att Etikprövningsnämnden 

ska godkänna en undersökning (Vetenskapsrådet, 2011:68). Anonymitet uppfylldes då svaren 

från enkäterna var anonyma, så även tystnadsplikten. Det sista begreppet är konfidentialitet, 

vilket innebär att forskare är skyldiga att skydda undersökningspersonernas integritet samt 

skydda mot insyn i deras privatliv (Vetenskapsrådet, 2011:69). Då undersökningen inte avslöjar 

respondenternas identitet, är det svårt för utomstående att få vetskap om vilka respondenterna är. 

Därmed uppfylldes även detta. 
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4.7  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet är ett begrepp som behandlar frågan angående en eller flera indikatorer som skapats för 

att mäta att ett begrepp verkligen mäter begreppet (Bryman, 2008:162). Validitet i 

undersökningens fall handlar om hur pass väl enkäten mäter det som den avses att mäta d.v.s. 

motivationsfaktorer bland de anställda. Enligt Bryman (2008:163) kan validiteten avgöras utifrån 

en rad olika sätt, bland annat genom ytvaliditet. Ytvaliditet avgörs genom att fråga experter på det 

område man vill undersöka om de anser att måttet man skapat verkar kunna spegla de begrepp 

det handlar om (Bryman, 2008:163). Genom att handledaren har granskat enkäten och godkänt 

den som mätinstrument stärks ytvaliditeten i undersökningen. Dock lider undersökningen av 

brister gällande den externa validiteten, då resultaten inte kan generaliseras utöver den aktuella 

undersökningskontexten (Bryman, 2008:51). Anledningen till detta är att bortfallet är så pass 

stort att det enligt Bryman (2008:231) inte är acceptabelt att generalisera resultatet till något 

annat än respondenterna i undersökningen.  

Reliabilitet är enligt Bryman (2008:161) mått eller mätningars pålitlighet, det vill säga att man 

kan lita på det som man har mätt. För att försäkra att mätningarna var pålitliga så avsåg enkäten 

att innehålla tillräckligt många svarsalternativ för att respondenterna skulle finna ett alternativ 

som passade bra överens med deras åsikt i frågan. Detta för att de inte slumpmässigt skulle välja 

ett alternativ när de inte fann ett som passade deras åsikt och ansågs lägga grunden för stabiliteten 

(Bryman 2008:161) i undersökningen. På grund av stort bortfall i undersökningen kan dock 

reliabiliteten påverkas; med så pass få respondenter kommer resultatet att påverkas mer vid 

förekommandet av opålitliga svar. Resultatets stabilitet kan därav ifrågasättas på grund av för få 

respondenter.      

Generalisering är enligt Bryman (2008:168) ett begrepp som beskriver i vilken utsträckning en 

undersöknings resultat kan generaliseras till andra grupper i den aktuella populationen. Då 

undersökningen var en tvärsnittsundersökning är det viktigt att kunna generalisera resultatet till 

hela populationen. Dock bör man vara medveten om att en undersöknings resultat aldrig kan 

generaliseras till något annat än den aktuella populationen (Bryman, 2008:199).  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultaten från undersökningen genom tolkning och analys av de tabeller 

som datainsamlingen resulterat i. Inledningsvis redovisas resultaten från de univariata analyserna 

i undersökningen, därefter redovisas resultaten från bivariata analyserna och avslutningsvis även 

resultaten från de trivariata analyserna.   

 

5.1 De univariata analyserna 

Detta avsnitt redovisar undersökningens univariata resultat. Först redovisas, med hjälp av 

frekvenstabeller, hur respondenterna är fördelade mellan olika åldergrupper och yrkespositioner. 

Därefter redovisas resultatet från univariata analyser av frågor från enkäten i vilka majoriteten av 

respondenterna har liknande svar.  

 

Frekvenstabeller 

Då syftet med undersökningen bland annat är att ta reda på om motivationen varierar mellan olika 

individer beroende på ålder och yrkesposition redovisas i detta avsnitt genom frekvenstabeller hur 

de 127 respondenterna är fördelade mellan dessa grupper. 

 

Frekvenstabell 1 - Ålder 

             Ålder Frekvens Procent Giltig procent 

Kumulativ 

procent 

 19-35 59 46,5 46,5 46,5 

36-45 26 20,5 20,5 66,9 

46-65 42 33,1 33,1 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

Frekvenstabell 2 - Yrkesposition 

               Yrkesposition Frekvens Procent Giltig procent 

Kumulativ 

procent 

  Arbetare 100 78,7 78,7 78,7 

 Tjänstemän 27 21,3 21,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0  
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Frekvenstabell 1 visar hur respondenterna är fördelade utifrån tre åldersgrupper. Tabellen visar 

att det är en relativt jämn fördelning mellan de olika åldersgrupperna, bortsett från att den 

mellersta åldersgruppen innehar något färre respondenter. Frekvenstabell 2 visar hur 

respondenterna är fördelade mellan de två yrkespositionerna arbetare och tjänstemän. Enkäten 

hade ursprungligen fyra olika yrkespositionskategorier, men då det visade sig att arbetarkategorin 

utgjorde en stor del av respondenterna så förenades de övriga tre kategorierna i en kategori, 

vilken döptes till tjänstemän. Att dessa tre kunde förenas berodde på att de föll in inom ramen för 

tjänstemannapositioner. Tabellen visar att kategorin arbetare står för nästan 79 procent av 

respondenterna och tjänstemän för cirka 21 procent av respondenterna.    

 

Möjligheten att utveckla komptensen 

Den första frågan som majoriteten av respondenterna hade samma värderingar på, var frågan om 

de skulle vilja utveckla sin kompetens för att därigenom kunna hantera mer komplexa och 

utmanade arbetsuppgifter, se stapeldiagram 1. Resultatet visar att 77 % av totalt 127 

respondenterna vill utveckla sin kompetens för att kunna hantera mer utmanande arbetsuppgifter. 

För att tydliggöra om denna faktor anses viktig eller ej för respondenterna slogs svarsalternativen 

”Nej” och ”Vet ej” ihop till ett värde, vilket fick representera att faktorn i sig inte är viktigt för 

respondenterna. Resultatet visar att utvecklingen av kompetens för att kunna hantera mer 

komplexa och utmanande arbetsuppgifter verkar vara en motiverande faktor för flera av 

respondenterna. Detta resultat liknar arbetsdesignsteorin, vilken menar att anställda motiveras när 

de får utmana sin kompetens för att därigenom hantera mer utmanade arbetsuppgifter (Hedegaard 

Hein, 2012:162). 

 

Autonomi 

Majoriteten av respondenterna i undersökningar anser att det är viktigt för dem att kunna planera 

och bestämma över sin egen arbetsprocess.  Resultatet visar att nästan 78 procent av 

respondenterna anser att detta är viktigt för dem. Även denna variabel har kodats om så att 

variabelvärdena ”Vet ej” och ”Nej” utgör samma värde för att tydligare avgöra om den berörda 

frågan anses viktigt för respondenterna. Likt arbetsdesignsteorin är det viktigt för anställda att 

själva kunna styra över sina arbetsuppgifter för att känna sig motiverade (Hedegaard Hein, 
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2012:158). Resultatet visar att respondenterna anser det viktigt att själva kunna styra och planera 

över sin arbetsprocess.  

 

Arbetsuppgifternas betydelse 

Resultatet visar att majoriteten, ca 85 %, av respondenterna anser att deras arbetsuppgifter är av 

betydelse för företaget. Eftersom det var få respondenter inom svarsalternativen ”Ingen”- och 

”Liten” betydelse slogs dessa ihop till ett svarsalternativ som tillsammans utgör 15 procent av de 

totala svaren. Att respondenterna överlag anser att deras arbetsuppgifter är viktiga för företaget 

innebär enligt arbetsdesignsteorin (Hedegaard Hein, 2012:156) att respondenterna är motiverade 

då betydelsen av arbetet är viktigt för motivationen; De känner att det arbete de utför är viktigt 

för industriföretagets resultat.  

 

Lönen 

Resultatet visar att lönen inte anses vara viktigare än arbetet i sig, eftersom cirka 75 % av 

respondenterna svarat att det inte skulle kunna tänka sig att byta till ett för dem tråkigare arbete 

med högre lön. Frågan ställdes för att kontrollera om det ekonomiska kapitalet (Bourdieu, 

1992:131) värderas högt hos respondenterna. Detta resultat visar att så inte är fallet bland 

respondenterna; hos dem är det ekonomiska kapitalet inte en kapitalform vilken värderas högt. 

 

Relationen till chefen 

Att ha en bra relation till sin chef är en variabel vilken majoriteten av respondenterna värderar 

högt. Stapeldiagram 5 visar att 75 % av respondenter anser att det är viktigt för dem att ha en bra 

relation till sin chef. Detta resultat tyder på att den form socialt kapital (Andersen & Kaspersen, 

2007:268) som värderas högt bland respondenterna är en bra relation till chefen. De flesta av 

respondenterna verkar anse att en bra relation med chefen är av betydelse för dem, och är något 

som de likt Bourdieus centrala tes strävar efter att uppnå (Andersen & Kaspersen, 2007:263)    
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Inflytande 

Majoriteten, 72 %, av respondenter skulle vilja utveckla sin kompetens och kunskap om detta 

innebar ett ökat inflytande på arbetsplatsen. För att få ett tydligare material att analysera har 

svarsalternativen ”Vet ej” och ”Nej” kodats om till ett värde, vilket representerar de antal 

respondenter som inte vill uppnå ett ökat inflytande. Resultatet innebär att det bland 

respondenterna finns en vilja att nå ett ökat inflytande för att därigenom kunna påverka. Detta likt 

Bourdieu (1995:23) som med sin teori menar att individer stävar efter att uppnå legitimitet för att 

kunna påverka habitus inom vissa sociala rum.  

 

5.2 Bivariat analys – ålder 

I detta avsnitt redovisas de frågor där svaren från enkäterna har ett signifikant samband med 

variabeln ålder. Som avslutning på avsnittet presenteras de frågor som inte hade signifikanta 

samband variabeln ålder. På grund av få respondenter godkänns signifikansvärden upp till 10 %. 

Variabeln yrkesposition behandlas som en ordinal är ordet ordinal rätt? variabel då 

yrkespositionen går att rangordna utifrån hierarkin i företaget.  

 

Korstabell 1 - Skulle du vilja utveckla din kompetens för att därigenom kunna hantera 

mer komplexa och utmanande arbetsuppgifter * Ålder  

 

 

Ålder  

Totalt 19-35 36-45 46-65 

 Ja 86,4% 80,8% 61,9% 77,2% 

 

 

Nej 

 

13,6% 

 

19,2% 

 

38,1% 

 

22,8% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Den bivariata analysen av sambandet mellan om respondenterna skulle vilja utveckla sin 

kompetens för att hantera mer komplexa arbetsuppgifter och deras ålder visar ett medelstarkt 

starkt samband då Cramer`s V uppgår till 0,261. Ett samband vilket är signifikant då sambandets 

signifikansvärde är 0,013.  Variabel har omkodats till två värden för att tydligt se om 

respondenterna vill utveckla sin kompetens eller ej. Korstabell 1 visar att den äldsta 
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åldersgruppen procentuellt är mindre intresserade av att utveckla sin kompetens för att hantera 

mer komplexa arbetsuppgifter, i jämförelse med de yngre åldersgrupperna. Detta resultat liknar 

såväl Gamberale och Hagström (1995:82–83) som Büsch m.fl. (2012:950) och Bartram m.fl. 

(2012:323–324) resultat att yngre och äldre inte har samma värderingar gällande arbetets krav på 

individen och möjligheten att utvecklas sin kompetens.  

 

Korstabell 2 - Är det viktigt för dig att själv kunna planera och bestämma över din 

arbetsprocess? * Ålder  

 

 

Ålder  

Totalt 19-35 36-45 46-65 

 Ja 67,8% 96,2% 81,0% 78,0% 

 

Nej 
32,2% 3,8 % 19,0% 22,0% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Att det är viktigt för respondenterna att själva kunna planera och bestämma över sin 

arbetsprocess har ett medelstarkt samband med deras ålder, Cramer`s V mellan dessa variabler 

uppgår till 0,265 med ett signifikansvärde på 0,012. För att tydliggöra respondenternas värdering 

i frågan, det vill säga om de anser att denna faktor är viktig för dem, har variabeln omkodats så 

att den innehåller två svarsalternativ. Tabellen visar att de två äldre åldersgrupperna värderar 

denna faktor högre än respondenterna i den yngsta åldersgruppen. Detta resultat liknar Bartram 

m.fl. (2012:323) att äldre anställda är mer motiverade än yngre av interna belöningar, som 

exempelvis autonomi. Den åldersgrupp som anser att denna faktor som viktigast är den mellersta 

åldersgruppen, respondenter i åldrarna 36-45 år, vilket inte liknar Bartram m.fl. (2012:323) 

resultat som istället visar att anställda i medelåldern främst motiveras av faktorer som utmanar 

deras personliga resurser. 
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Korstabell 3 - Känner du att dina arbetsuppgifter är av betydelse för företaget, d.v.s. anser du att det arbete 

du utför är viktigt för din arbetsplats resultat? * Ålder  

 

 Ålder Totalt 

19-35 36-45 46-65 

 Stor betydelse 33,9% 46,2% 50,0% 41,7% 

Betydelse 49,2% 34,6% 40,5% 43,3% 

Liten betydelse 10,2% 11,5% 7,1 % 9,4 % 

Ingen betydelse 6,8 % 7,7 % 2,4 % 5,5 % 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Att respondenterna känner att deras arbetsuppgifter är av betydelse för företaget har ett negativt 

samband med deras ålder, med ett gammavärde på -0,2. Signifikansvärde för tabellen är 0,076 

vilket innebär sambandet är signifikant. Korstabell 3 visar att ju äldre respondenterna är, desto 

mer anser de att deras arbetsuppgifter är av betydelse för företaget. Den generella åsikten hos 

respondenterna är att de anser att deras arbetsuppgifter är av betydelse för företaget. 

Detta resultat är något som utifrån Eriksson-Zetterquist m.fl. (2012:106) beskrivning av 

arbetsdesignsteorin är viktigt för att motivera de anställda. Detta resultat liknar inte resultaten i 

tidigare forskning, i vilken det finns skillnader mellan olika åldersgrupper (Bartram 2012:322) 

  

 

Korstabell 4 - "Jag skulle kunna tänka mig att byta till ett, enligt mig, tråkigare arbete med en högre 

lön." * Ålder  

 

 

 

 

Ålder  

Totalt 19-35 36-45 46-65 

"Jag skulle kunna tänka mig 

att byta till ett, enligt mig, 

tråkigare arbete med en 

högre lön." 

Instämmer inte alls 28,8% 34,6% 47,6% 36,2% 

Instämmer till viss del 39,0% 42,3% 33,3% 37,8% 

Instämmer 22,0% 15,4% 14,3% 18,1% 

Instämmer verkligen 10,2% 7,7 % 4,8 % 7,9 % 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Resultatet i korstabell 4 visar ett svagt negativt samband mellan variablerna, vilket är signifikant 

då signifikansvärdet uppgår till 0,037 och gammavärdet uppgår till -0,24. Detta samband 
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uttrycker sig i tabellen genom att högre ålder hos respondenterna resulterar i en lägre grad av 

villighet att byta till ett för dem tråkigare arbete med högre lön. Detta är dock ett resultat som kan 

bero på en kohort-effekt eftersom undersökningen var en tvärsnittsundersökning. Att 

respondenterna i undersökningen värderar lönen lägre ju äldre de blir är ett resultat vilket liknar 

resultaten från tidigare forskning, vilka visar att yngre anställda i större utsträckning motiveras av 

externa faktorer såsom exempelvis lön (Bartram 2012:324). Att de äldre respondenterna inte ser 

lönen som en väsentlig faktor är något som liknar Büsch m.fl. (2012:950) resultat då de inte i sina 

resultat fann lönen som en faktor vilken motiverade de anställda. 

 

 

Korstabell 5 - ”Det är viktigt för mig att ha en bra relation med min chef?" * Ålder 

 

 

Ålder  

Totalt  19-25  26-35  36-45 

 Instämmer inte alls 5,1 % 3,8 % 2,4 % 3,9 % 

Instämmer till viss del 10,2% 34,6% 23,8% 19,7% 

Instämmer 47,5% 34,6% 50,0% 45,7% 

Instämmer verkligen 37,3% 26,9% 23,8% 30,7% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Mellan respondenternas ålder och deras åsikter gällande om det är viktigt för dem att ha en bra 

relation med sin chef finns ett signifikant negativt samband med ett gammavärde på -0,2 och ett 

signifikansvärde på 0,0771. Korstabell 5 visar att sambandet gör sig uttryckt genom att ju äldre 

respondenterna är, desto mindre viktigt anser de att en bra relation till chefen är. Detta resultat 

liknar till viss del tidigare forskningsresultat. Gamberale och Hagström (1995:477) resultat visar 

att yngre personer värderar den sociala relationen högt.  I undersökning av Büsch m.fl. 

(2012:950) framkommer att för äldre är den sociala relationen inte en motiverande faktor Något 

som den överlag anses vara bland de äldre respondenterna i denna undersökning.  
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Korstabell 6 - Skulle du vilja utveckla din kunskap/kompetens om detta innebär ett 

ökat inflytande på arbetsplatsen? * Ålder 

 

 

Ålder  

Totalt 19-35 36-45 46-65 

 Ja 84,7% 69,2% 57,1% 72,4% 

 

 

Nej 

 

15,3% 

 

30,8% 

 

42,9% 

 

27,6% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Att få ett ökat inflytande på arbetsplatsen är ytterligare en faktor som har ett signifikant samband 

med åldern hos respondenterna. Sambandets styrka uppgår till ett Cramer`s V på 0,274 och 

signifikansvärdet för sambandet är 0,009. Detta samband uttrycker sig i korstabell 6 som att ju 

yngre respondenterna är, desto större är deras vilja att få ett ökat inflytande på arbetsplatsen. Att 

inflytande på arbetsplatsen skulle vara en viktig faktor för de anställda är något som resultat från 

tidigare forskning inte visat.  

 

Övriga faktorer 

De faktorer som inte analyseras är de som inte visar ett statistiskt samband med åldern hos 

respondenterna. Dessa faktorer är om respondenterna anser att det är av stor betydelse för dem att 

ha tillräcklig kompetens för att utföra sin arbetsuppgift, om det är viktigt för dem att få feedback 

från sin chef för det arbete de utför samt om de anser att lön är en statussymbol utöver en summa 

pengar. Resultatet visar inte heller något statistiskt samband mellan respondenternas ålder och att 

det skulle vara viktigt för dem att ha en bra relation med sina kollegor, eller att den privata 

relationen till chef och kollegor gör att de får inflytande i företaget. Att deras kompetens påverkar 

deras inflytande eller att kompetens i sig inte värderas högt på arbetsplatsen har inte heller något 

statistiskt samband med respondenternas ålder.  
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Yrkesposition som mellanliggande variabel 

För att se om det finns ett samband mellan respondenternas ålder och deras yrkesposition har en 

korstabell för detta tagits fram. Anledningen till detta är att kontrollera om respondenterna 

tenderar att med stigande ålder även stiga i hierarkin inom företaget. Om så är fallet kan 

åldersskillnaderna i resultaten i de bivariata analyserna bero på att respondenterna innehar olika 

yrkespositioner och kan då vara en mellanliggande variabel som förklarar skillnaderna mellan 

respondenterna.  Tabellen visar andel av varje ålderskategori som är arbetare respektive 

tjänstemän. 

 

Korstabell 7 - Yrkesposition * Ålder   

 

         Yrkesposition                                    

Ålder 

Totalt 19-35 36-45 46-65 

 Arbetare 83,1% 57,7% 85,7% 78,7% 

Tjänsteman 16,9% 42,3% 14,3% 21,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Resultatet i korstabell 7 visar att det inte finns något samband mellan respondenternas ålder och 

yrkesposition, gammavärdet är 0,009 vilket även är insignifikant med ett värde på 0,953. 

Eftersom det inte finns något signifikant samband mellan ålder och yrkesposition bland 

respondenterna utgör inte yrkespositionen en mellanliggande variabel i undersökningen. Detta 

resultat skiljer sig från Rebrovs (2012:53) resultat vilket visar att yrkespositionen är den 

avgörande faktorn för vad anställda anser vara motiverande. Fortsättningsvis i analysen kan inte 

variabeln yrkesposition undersökas som en avgörande variabel. Dock kan det kontrolleras om det 

finns interaktion mellan respondenternas åsikter och deras yrkesposition, det vill säga åsikterna 

mellan respondenterna skiljer sig åt mellan olika yrkespositioner. 
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5.3 Bivariat analys för yrkesposition 

I detta avsnitt redovisas eventuella interaktioner mellan yrkesposition och de variabler från 

undersökningen som visar signifikanta samband. Två av de beroende variablerna har signifikanta 

samband med respondenternas yrkesposition.  

 

 

Korstabell 8 - Skulle du vilja utveckla din kompetens för att därigenom kunna 

hantera mer komplexa och utmanande arbetsuppgifter * Yrkesposition 

 

 

Yrkesposition 

Totalt Arbetare  Tjänsteman 

 Ja 74,0% 88,9% 77,2% 

 

Nej 

 

26,0% 

 

11,1% 

 

22,8% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Korstabell 8 visar att det bland respondenterna finns en interaktion mellan deras yrkesposition 

och viljan att utveckla kompetensen för att kunna hantera mer komplexa arbetsuppgifter. 

Cramer`s V för tabellen är 0,145 och signifikansvärdet är 0,1.  Korstabellen visar att det finns en 

interaktion mellan dessa; tjänstemännen har ett större intresse för att utveckla sin kompetens för 

att därigenom kunna hantera mer komplexa arbetsuppgifter. Detta resultat liknar Rebrovs 

(2012:42) resultat, att det finns skillnader mellan olika yrkespositioner i vad de anser vara 

motiverande. Resultatet i korstabellen skiljer sig dock från Rebrovs resultat då skillnaderna 

mellan de olika positionerna inte är lika tydliga som de i Rebrovs (2012:53) resultat.    
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Korstabell 9 - Skulle du vilja utveckla din kunskap/kompetens om detta innebär 

ett ökat inflytande på arbetsplatsen? * Yrkesposition 

 

 

Yrkesposition 

Totalt  Arbetare  Tjänsteman 

  Ja 

 
68,0% 88,9% 72,4% 

Nej 32,0% 11,1% 27,6% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Korstabell 9 visar att det bland respondenterna finns ett signifikant samband mellan yrkesposition 

och viljan att utveckla sin kompetens för att nå ett ökat inflytande, detta då Cramer`s V är 0,191 

och signifikansvärdet är 0,031. Även om majoriteten av respondenterna visar ett intresse för att 

utveckla sin kompetens för att nå ett större inflytande så skiljer sig åsikterna åt i de två 

yrkesgrupperna. Gruppen tjänstemän tenderar att i större utsträckning än arbetarna ha detta 

intresse, vilket innebär att det finns en interaktion mellan variablerna. Detta resultat liknar 

Rebrovs (2012:53) resultat; att yrkespositionen är den avgörande faktorn angående vad som 

värderas som motiverande bland anställda. Då det visat sig att dessa resultat inte kan förklaras 

med yrkespositionen som en mellanliggande variabel liknar det inte Rebrovs (2012:53) resultat.   

 

 

5.4 Trivariat analys 

Då den bivariata analysen inte visar något signifikant samband mellan yrkesposition och ålder 

undersöker den trivariata analysen istället om det finns en interaktion mellan de olika 

yrkespositionerna och vad som motiverar dessa. Detta skapar möjligheten att bland annat avslöja 

om yrkespositionen kan påverka vad respondenterna i de olika åldersgrupperna anser vara 

motiverande. Ett problem som uppstått är att antalet respondenter inom tjänstemannagruppen 

enbart är 27 stycken, vilket gör att det inom denna grupp kan komma att finnas en del 

insignifikanta resultat.  
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Korstabell 10 - Skulle du vilja utveckla din kompetens för att därigenom kunna hantera mer komplexa 

och utmanande arbetsuppgifter * Ålder * Yrkesposition  

 

Yrkesposition 

Ålder  

Totalt 19-35 36-45 46-65 

 Arbetare   Ja 87,8% 73,3% 55,6% 74,0% 

 

 

 Nej 

 

 

12,2% 

 

 

26,7% 

 

 

44,4% 

 

 

26,0% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tjänsteman  Ja 80,0% 90,9% 100,0% 88,9% 

 

 

Nej 

 

      

20,0% 

 

 

9,1 % 

 

 

 

11,1% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totalt  Ja 86,4% 80,8% 61,9% 77,2% 

 

 

Nej 

 

 

13,6% 

 

 

19,2% 

 

 

38,1% 

 

 

22,8% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Sambandsvärden 

Yrkesposition Värde Signifikansvärde. 

Arbetare     

Cramer's V ,334 ,004 

Antal respondenter 100  

Tjänsteman     

 Cramer's V ,243 ,45 

Antal respondenter 27  

Totalt     

Cramer's V ,261 ,013 

Antal respondenter 127  
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Arbetargruppens åsikter gällande viljan att utveckla sin kompetens för att hantera mer komplexa 

arbetsuppgifter och deras ålder har ett signifikant samband med ett Cramer`s V på 0,334 och 

signifikansvärde på 0,004. Tjänstemannagruppens åsikter och ålder har sambandsvärdet 0,243, 

vilket dock har signifikansvärdet 0,45. Korstabell 10 visar att sambandet hos arbetargruppen är 

att ju yngre respondenterna är, desto mer angelägna är de att utveckla sin kompetens för att 

hantera mer komplexa arbetsuppgifter. I tjänstemannagruppen tenderar intresset för detta att stiga 

med åldern. Att resultatet för denna grupp är insignifikant kan bero på antalet respondenter inom 

gruppen. Utifrån resultatet innebär detta att interaktionen mellan yrkesgrupp och åsikterna i 

frågan inte är avgörande på grund av signifikansvärdet i tjänstemannagruppen. Resultatet från 

korstabellen visar att det som motiverar respondenterna i denna fråga avgörs av deras ålder och 

inte av deras yrkesposition. 

 

 

Korstabell 11 - Skulle du vilja utveckla din kunskap/kompetens om detta innebär ett ökat inflytande på 

arbetsplatsen? * Ålder * Yrkesposition  

 

Yrkesposition 

Ålder  

Total 19-35 36-45  46-65 

Arbetare  Ja 81,6% 53,3% 55,6% 68,0% 

 

Nej 

 

18,4% 

 

46,7% 

 

44,4% 

 

32,0% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tjänsteman  Ja 100,0% 90,9% 66,7% 88,9% 

 

Nej 
 

 

9,1 % 

 

33,3% 

 

11,1% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Totalt  Ja 84,7% 69,2% 57,1% 72,4% 

 

Nej 

 

15,3% 

 

30,8% 

 

42,9% 

 

27,6% 

Totalt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Sambandsvärden 

Yrkesposition Värde Signifikansvärde. 

Arbetare     

Cramer's V ,287 ,016 

Antal respondenter 100  

Tjänsteman   ,  

Cramer's V ,399 ,117 

Antal respondenter 27  

Totalt     

Cramer's V ,274 ,009 

Antal respondenter 127  

 

 

Korstabell 11 visar att arbetargruppen och övriga variabler har ett medelstarkt samband med ett 

Cramer`s V på 0,287 samt att sambandet är signifikant med ett värde på 0,016. 

Tjänstemannagruppen och de övriga variablerna har ett Cramer`s V på 0,399, men sambandet är 

insignifikant på grund av det höga signifikansvärdet på 0,117. Det starka sambandet inom 

tjänstemannagruppen kan bero på att det saknas respondenter inom åldersgruppen 19-35 som 

svarat ”Nej”. Utifrån resultatet kan dock inte yrkespositionen förklara respondenternas åsikter på 

grund av insignifikansen i tjänstemannagruppen. Generellt så tenderar intresset för ett ökat 

inflytande att sjunka med stigande ålder hos respondenterna.   

 

5.5 Sammanfattning: 

De trivariata analyserna visar att åldern hos respondenterna har betydelse för deras åsikter samt 

att yrkesposition som mellanliggande variabel inte förklarar sambandet mellan olika 

motivationsfaktorer och ålder. På grund av insignifikanta samband för tjänstemannagruppen visar 

resultatet att det inte finns någon avgörande interaktion mellan de beroende variablerna och 

respondenternas yrkesposition, vilket kan bero på antalet respondenter i gruppen.  Resultatet i 

undersökningen liknar därför inte Rebrovs (2012:53) resultat att yrkespositionen skulle vara den 

avgörande faktorn för vad som motiverar anställda i företaget. Dock kan detta resultat inte 

generaliseras till andra anställda i företaget än de deltagande respondenterna, på grund av det 

stora bortfallet. 
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6. Diskussion och slutsats 
 

I detta kapitel besvaras uppsatsens tre frågeställningar genom en diskussion baserad på analysen 

av resultatet undersökningen. Därefter följer ett avsnitt med avslutande reflektioner samt förslag 

på vidare forskning. I detta kapitel avses de anställda som de respondenter vilka deltog i 

undersökningen.    

 

6.1 Vilka motivationsfaktorer anser de anställda vara mest betydande för  sin 

arbetsprestation? 

Utifrån undersökningens resultat och analys visar det sig att det finns några motivationsfaktorer 

som tenderar att motivera de anställda i undersökningen. En tydlig motivationsfaktor, som flera 

av respondenterna anser vara betydande, är att de skulle vilja utveckla sin kompetens för att 

kunna hantera mer komplexa och utmanande arbetsuppgifter. Detta är något som kan liknas med 

arbetsdesignsteorin; att vissa anställda har ett behov av att växa på arbetsplatsen. Genom till 

exempel kompetensutveckling så skapas förutsättningar för de anställda att kunna växa i 

arbetsroll. Anställda som känner att de har kunskap och kompetens skapar en stark inre 

motivation, vilket i sin tur gör att den anställde engagerar sig i mer komplexa och utmanande 

arbetsuppgifter (Eriksson-Zetterquist m.fl. 2012:106). Resultatet på frågan som analyserats visar 

att de anställda i stor utsträckning vill utveckla sin kompetens för att kunna hantera mer 

komplexa och utmanande arbetsuppgifter.  

 

På frågan om det är viktigt för de anställda att själva kunna planera och bestämma över sin 

arbetsprocess så svarade 78 % att detta är något som är viktigt för dem. Detta är något som liknar 

arbetsdesignsteorins påstående att möjligheten till autonomi är något som motiverar anställda. 

Om de anställda själva får planera och bestämma över arbetsprocessen och de metoder som de 

ska använda, kommer de känna att resultatet till stor del beror på deras insats vilket i sin tur 

genererar motivation hos de anställda (Hedegaard Hein 2012:158). Resultatet på frågan om de 

anställda känner att deras arbetsuppgifter är av betydelse för företagets resultat hänger ihop med 

detta. Majoriteten av de anställda känner att det arbete som de utför är av vikt för företagets 

resultat. Resultatet i undersökningen visar att arbetets egenskaper och meningsfullheten är av stor 

vikt när det kommer till vad som motiverar de anställda. 
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Majoriteten av de anställda skulle inte kunna tänka sig att byta till ett tråkigare arbete med högre 

lön. Enligt arbetsdesignsteorin är det viktigaste villkoret för att motivera anställda att en bra 

matchning mellan arbetet och anställd. En bra matchning, det vill säga ett arbete som passar en 

anställd och som denne trivs med, skapar motivation och tillfredställelse för denne. Det krävs då 

inte några externa belöningar, exempelvis lön, som faktorer för att skapa motivation (Hedegaard 

Hein 2012:154-155). Undersökningens resultat visar att det finns en bra matchning mellan de 

anställda och deras arbete och att den externa belöningen lön inte är det viktigaste för majoriteten 

av de anställda. I motsats till arbetsdesignsteorins påstående att det vid en god matchning mellan 

anställd och arbetet inte krävs externa belöningar för motivation kom Carlsson och Wallenberg 

(1999) i sin undersökning fram till att lönen i sig inte kan verka som en isolerad motiverande 

faktor, men i kombination med ytterligare faktorer kan lönen vara en motiverande faktor. Detta är 

något som bör has i åtanke; lön i sig kanske inte är en motiverande faktor, men i samklang med 

andra faktorer kan den vara motiverande.  

 

Resultatet på frågan om de anställda anser att de är viktigt för dem att ha en bra relation till sin 

chef visar att den typ av socialt kapital (Andersen & Kaspersen 2007:268), som värderas högt 

bland de anställda är relationen de har till sin chef. Majoriteten av de anställda anser att det är 

viktigt för dem att ha en bra relation till sin chef. Eftersom de anställda anser att det är viktigt att 

ha en bra relation till sin chef, så kan detta tolkas som att majoriteten har en strävan att uppnå en 

god relation med chefen. Baserat på den centrala tesen i Bourdieus teori, att individer strävar efter 

att uppnå legitimitet i form av erkännande och bekräftelse (Andersen & Kaspersen 2007:263), 

visar resultatet att det är genom relationen till chefen de anställda kan uppnå denna legitimitet. 

Chefen på arbetsplatsen har troligtvis ett högt inflytande och därmed stora möjligheter att kunna 

påverka, därav värderar respondenterna detta sociala kapital högt. Strävan att uppnå legitimitet 

genom relationen till sin chef kan därmed vara en motiverande faktor bland de anställda. Att 

respondenterna inte visade samma åsikt på frågan om det var viktigt med en god relation till sina 

kollegor stärker att det är genom chefen som de anställda erfar legitimitet på arbetsplatsen.   

 

Den sista faktorn som kan vara motiverande för de anställda, utifrån resultaten i undersökningen, 

är möjligheten att nå ett större inflytande på arbetsplatsen. Resultatet innebär att det bland 

respondenterna finns en vilja att nå ett ökat inflytande för att därigenom kunna påverka, likt 
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Bourdieu (1995:23) som med sin teori menar att individer stävar efter att uppnå legitimitet för att 

kunna påverka habitus inom vissa sociala rum.  

 

6.2 Finns det skillnader i åsikterna mellan olika åldergrupper för hur de anser 

sig bli motiverade? 

Resultaten från de bivariata analyserna visade att det finns vissa skillnader i svaren mellan de 

olika åldersgrupperna. De yngre respondenterna värderar i något högre utsträckning möjligheten 

att utveckla sin kompetens för att kunna hantera mer komplexa arbetsuppgifter. De anser även i 

högre utsträckning än de äldre respondenterna att lönen kan vara viktigare än arbetet i sig, även 

om de flesta av respondenterna anser att arbetet är viktigare än lönen. Även relationen till chefen 

och möjligheten att utveckla sin kompetens för att få ett större inflytande är faktorer som värderas 

något högre av de yngre respondenterna. Dessa resultat liknar vissa delar av resultaten i den 

tidigare forskning som granskats i undersökningen, men i vissa fall liknar inte undersökningens 

resultat tidigare forsknings resultat.  

 

Gamberale och Hagströms (1995:482–483) samt Büsch m.fl. (2012:950) resultat visar inte att det 

finns några skillnader mellan undersökningar angående värderingar av arbetets krav på individen 

och möjligheten att utveckla sin kompetens. Dessa resultat liknar inte resultat från 

undersökningen på frågan om respondenterna skulle vilja utveckla sin kompetens för att kunna 

hantera mer komplexa och utmanade arbetsuppgifter. Att de yngre åldersgrupperna är de som 

värderar lönen högre liknar Hagström och Gamberales (1995:482–483) resultat då de i sin 

undersökning kunde se att det enbart var yngre män som tenderar att värdera lönen högt. Då 

större delen av respondenterna i undersökningen var män kan detta förklara varför de yngre 

respondenterna värderade lönen något högre än sina äldre kollegor. Att relationen till chefen 

ansågs vara något viktigare bland de yngre respondenterna liknar också Gamberales och 

Hagströms (1995:482) resultat då de i sin undersökning kunde se att den sociala relationen 

värderas högt hos yngre personer, något som Büsch m.fl. (2012:950) äldre respondenter inte 

uppgav som en motiverande faktor. Att det är just relationen till chefen som de yngre värderar 

högre kan bero på att de generellt sett saknar erfarenhet och behöver en trygg person att luta sig 

mot, i detta fall chefen. Det äldre är mer erfarna, känner själva bättre gällande vad de kan och inte 

kan, kan därför arbeta mer självgående och har därför inte lika stort beroende av en nära relation 
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till chefen. Möjligheten att utveckla sin kompetens för ett ökat inflytande på arbetsplatsen, vilket 

de yngre i undersökningen tenderar att värdera högre, liknar inte den tidigare forskningens 

resultat då vi den inte funnit några skillnader mellan olika åldersgrupper. En anledning till 

skillnaden i detta resultat kan vara på grund av att de yngre personerna är mer ambitiösa och ser 

det som ett långsiktigt mål att utveckla sin kompetens för att få mer inflytande. 

 

De frågor som de äldre tenderade att värdera högre i denna undersökning var möjligheten att 

själva kunna planera och bestämma över sin arbetsprocess, samt att deras arbetsuppgifter är av 

betydelse för företaget. Att de äldre i större utsträckning anser att det är viktigt för dem att själva 

kunna planera och bestämma över sin arbetsprocess liknar Büsch m.fl. (2012:950) resultat i vilket 

det framgick att meningsfullhet var en av de mest motiverande faktorerna bland deras 

respondenter. Meningsfullhet är något som enligt arbetsdesignsteorin (Hedegaard Hein, 

2012:158) uppnås bland annat genom att individen själv har möjlighet att planera och bestämma 

över sin arbetsprocess. Att de äldre i större utsträckning känner att deras arbetsuppgifter är 

viktiga för företaget är något som också går att koppla till arbetsdesignsteorin teori, då denna 

betonar vikten av meningsfullhet i arbetet. Genom att de anställda känner att deras arbete är 

viktigt för företaget så skapas en meningsfullhet, vilket i sig verkar motiverande för de anställda 

(Hedegaard Hein, 2012:158). Detta är något som, likt den tidigare frågan, går att koppla till 

Büsch m.fl. (2012:950) resultat i vilket det visade sig att en av de viktigaste faktorerna för 

motivation bland äldre är ett meningsfullt arbete.  

 

6.3 Kan dessa möjliga skillnader förklaras av de anställdas yrkesposition?  

Även om det i de bivariata analyserna med yrkesposition som oberoende variabel finns vissa 

skillnader mellan arbetare och tjänstemän så visar resultatet att det inte fanns något samband 

mellan yrkesposition och ålder, därav kan inte yrkespositionen vara en mellanliggande variabel. 

Yrkespositionen är alltså inte, utifrån undersökningens resultat, en mellanliggande variabel vilken 

förklarar vad respondenterna anser motivera dem. Därmed liknar undersökningens resultat inte de 

resultat som Rebrov (2012:53) fann i sin undersökning. 

 

De trivariata analyserna visade att det enbart fanns ett signifikant samband mellan arbetargruppen 

och deras motivationsåsikter, för tjänstemännen var det sambandet insignifikant. Anledning till 
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detta kan vara att tjänstemannagruppen innehöll så få respondenter. På grund av de insignifikanta 

resultaten kan inte yrkesposition anses vara en variabel som förklarar respondenternas åsikter. 

Sambandet som hittades mellan yrkesposition och motivation kunde bara ses i arbetargruppen. 

Det kan vara så att yrkespositionen kan interagera med motivationen, att det finns vissa skillnader 

i de olika yrkespositionerna, men det egentliga samband som finns är sambandet mellan ålder och 

motivation.  

 

6.4 Avslutande reflektioner:            

Vi ville med denna uppsats undersöka vad som egentligen motiverar anställda i ett företag att 

utföra ett effektivt arbete. För att få detta besvarat angrep vi problemet med en hypotetiskt 

deduktiv ansats med inspiration från sociologiska och socialpsykologiska teorier samt tidigare 

forskning på området. Vi kunde genom arbetets gång både bekräfta och förkasta vissa av dessa 

med hjälp av det resultat vi fick fram. Den teori som utifrån vårt resultat verkar vara den som 

stämmer bäst överens med hur det ser ut i det företag vi genomförde undersökningen på, är 

Hackman och Oldhams arbetsdesignsteori (1980). Dock måste vi till viss del förhålla oss lite 

skeptiska till det hela, med tanke på att det antal respondenter vi har enbart utgör ca 10 % av hela 

företaget. Tillika är undersökningen utförd på ett enda företag och därav är inte de resultat vi fått 

fram generaliserbara på andra företag.  

 

Allt detta till trots så har arbetsdesignsteorins visat sig passa väldigt bra på industriföretagets 

anställda och därav kan denna teori vara en bra grund för företaget att bygga vidare på, när de vill 

utför någon form av motiverande förändringsarbete.  

 

Den andra delen av undersökningen, i vilken vi ville undersöka om det bland industriföretagets 

anställda fanns olika värderingar gällande vad som motiverade dem, kunde vi av vårt resultat se 

att det fanns vissa skillnader, vilka snarare berodde på åldern än på yrkespositionen i företaget. 

Även detta är ett resultat vilket kan vara bra för företag att ha i åtanke, om de vill motivera sina 

anställda. Alla anställda motiveras kanske inte av samma faktorer och då kan det vara viktigt att 

kartlägga vilka skillnader som finns och hur pass markanta skillnaderna är.  
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6.6 Förslag på vidare forskning  

En variabel som för oss verkade intressant att undersöka var variabeln kön, men detta blev vi 

tvungna att ignorera då antalet kvinnliga i företaget var för få. Att det finns skillnader mellan 

olika kön i vad som anses vara motiverande är något som mycket av den tidigare forskning vi 

granskat har visat. Därav föreslår vi, som vidare forskning på området, att genomföra en liknande 

studie på en industriföretaget där kvinnor inte är lika underrepresenterade.    
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Bilaga 1 

Motivationsfaktorer i ett 

industriföretag 

En kvantitativ studie kring vad som motiverar 

anställda i ett industriföretag 

Örebro universitet 

Personalvetarprogrammet - Termin 5 

Sociologi C med inriktning mot organisation och arbetsliv - Självständigt arbete, 15hp 

Mattias Sjöman & Rasmus Öhrn 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som läser femte terminen på 

personalvetarprogrammet. Vi håller just nu på med en kvantitativ studie där vi vill undersöka 

vilka motivationsfaktorer som är betydande på er arbetsplats. 

Enkäten är helt frivilligt och du väljer själv om du vill svara eller inte. Dina svar kommer att vara 

helt anonyma och kommer därefter att redovisas som ett resultat i vår forskningsrapport. 

 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand 

Mattias & Rasmus 
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Bakgrund: 

 

1. Ålder:  _________ 

 

2. Kön:   Man   Kvinna  

 

3. Yrkesposition:  

 Arbetare    Tjänsteman  

 

 Arbetare med ansvar   Chef 

(ex. arbetsledare)   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Arbetet: 

Vänligen kryssa i det svarsalternativ som passar in bäst på dig 

 

4. Anser du att det är av stor betydelse för dig att ha tillräcklig kompetens för att utföra din 

arbetsuppgift? 

 Stor betydelse   Betydelse           Liten betydelse          Ingen betydelse 

 

5. Skulle du vilja utveckla din kompetens för att därigenom kunna hantera mer komplexa och 

utmanade arbetsuppgifter? 

 Ja  Vet ej         Nej 

 

6. Är det viktigt för dig att själv kunna planera och bestämma över din arbetsprocess?                

 Ja  Vet ej         Nej 

        

7. Är det viktigt för dig att få feed-back från din chef för det arbete du utför? 

 Ja  Vet ej         Nej 
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8. Känner du att dina arbetsuppgifter är av betydelse för företaget, d.v.s. anser du att det arbete du 

utför är viktigt för din arbetsplats resultat? 

 Stor betydelse   Betydelse           Liten betydelse          Ingen betydelse--- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lön: 

Vänligen kryssa i det svarsalternativ som passar in bäst på dig i följande påståenden 

 

9. "Min lönesättning är helt rättvis?" 

 Instämmer inte alls   Instämmer  

 Instämmer till viss del   Instämmer verkligen 

                     

10. "Jag skulle kunna tänka mig att byta till ett, enligt mig, tråkigare arbete med en högre lön." 

 Instämmer inte alls   Instämmer  

 Instämmer till viss del   Instämmer verkligen 

 

11." Lön är inte bara en summa pengar, det är även en statussymbol!" 

 Instämmer inte alls   Instämmer  

 Instämmer till viss del   Instämmer verkligen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Det sociala: 

Vänligen kryssa i det svarsalternativ som passar in bäst på dig i följande påståenden  

 

12. ”Det är viktigt för mig att ha en bra relation med min chef?" 

 Instämmer inte alls   Instämmer  

 Instämmer till viss del   Instämmer verkligen 

 

13. "Det är viktigt för mig att ha en bra relation med mina kollegor.” 

 Instämmer inte alls   Instämmer  

 Instämmer till viss del   Instämmer verkligen 
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14. "Det är utifrån min personliga relation till chefen som jag har möjlighet att påverka dennes 

beslut på arbetsplatsen." 

 Instämmer inte alls   Instämmer  

 Instämmer till viss del   Instämmer verkligen 

 

15. "Det är utifrån min personliga relation till mina kollegor som jag har möjlighet att påverka 

deras beslut på arbetsplatsen." 

 Instämmer inte alls   Instämmer  

 Instämmer till viss del   Instämmer verkligen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kompetens och inflytande: 

Vänligen kryssa i det svarsalternativ som passar in bäst på dig 

 

16. Tycker du att din kompetens påverkar ditt inflytande på arbetsplatsen? 

 Inte alls   Till ganska stor del       Till mycket stor del        

 

17. Skulle du vilja utveckla din kunskap/kompetens om detta innebär ett ökat inflytande på 

arbetsplatsen? 

 Ja              Vet ej              Nej 

 

18. Anser du att god kompetens värderas högt på din arbetsplats? 

 Ja              Vet ej              Nej 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten!   

Mattias & Rasmus 


