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Abstract  
 

This essay is about the motivation of employees in organizations. To motivate employees is 

something companies are constantly working on and in many cases the way leaders motivate 

their employees is an important factor when it comes to the company’s success rate. The staff 

are the companies most important resource and it is therefore important to keep this resource 

motivated. It is not always easy and there may be big differences as to what different 

individuals is motivated by. This study focuses on a number of models which links different 

theories and then testing how well these can be applied in real life. The survey took the form 

of interviews of employees within logistics and IT. This is to see if there are some clear 

similarities and differences between the sectors. The results have shown that there are both 

big differences but also many similarities on how individuals in different industries look at 

motivation and what makes them motivated. 
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1.0 Bakgrund och problemdiskussion 
Mitchell (1982) definierar motivation som en psykologisk process som orsakar beteende, 

ihärdighet och målstyrda prestationer. Syftet med motivationsteorier är att förutse beteenden 

och på så sätt få individer att prestera och sträva efter de mål företaget vill uppnå. Muscalu & 

Muntean (2013) betonar att motivation är grunden för beteenden och prestationer som 

människor ger på ett företag i förhållande till de utmaningar som ges och de mål som sätts 

upp. Därför gäller det för företag att förstå vilka faktorer som är motiverande och vilka som 

minskar motivationen. Därefter gäller det att säkerhetsställa att faktorerna tillämpas på rätt 

sätt för att uppnå maximal prestation från sina löntagare.  

 

Idag mäts inte längre bara ett företags värde i finansiella tillgångar och hur bra resultatet är 

varje år. Större fokus läggs på tillgången av mänskliga resurser och många anser att det är den 

absolut viktigaste resursen (Pura & Madhvapaty 2014). Enligt Nicoleta & Eliza (2013) är ett 

av de grundläggande förhållanden som leder till ökad konkurrenskraft i dagens organisationer 

motivationen av mänskliga resurser. Motivation är inte bara ett teoretiskt begrepp utan snarare 

ett värdefullt verktyg som används av chefer för att uppnå höga prestationer från sina 

löntagare.  

 

I dagens samhälle har medarbetarna utvecklats till att bli den viktigaste tillgången i 

organisationers verksamhet. Nicoleta & Eliza (2013) påstår inte bara att det är organisationens 

viktigaste resurs utan att det faktiskt är personalen som “är” organisationen. Individers 

individuella produktivitet och prestation har en direkt påverkan på ett företags 

konkurrenskraft på marknaden och därmed företagets resultat (Muscalu, Montean 2013). Då 

organisationer är så beroende av sin arbetskraft behöver de hela tiden jobba med att få 

medarbetarna till att bli motiverade för att lyckas uppnå företagets målsättningar (Njoroge, 

Yazdanifard 2014). Enligt Pura & Madhvapaty (2014) spenderar företag idag miljontals 

kronor om året för att utbilda och öka sina anställdas kompetens.  

 

Motivation hos löntagare ses som en dynamisk och komplex process som tar avstamp i många 

disciplinära influenser som exempelvis ekonomi, psykologi, organisationsutveckling, 

mänskliga resurser och sociologi (Devadass 2011). Ekonomi handlar om monetära medel, 

som är en motivationsfaktor som bland annat tas upp av Aguinis et. al (2012), där de pekar på 

att olika belöningssystem ökar motivationen och prestationerna hos anställda på 

arbetsplatserna.  

 

Det har skrivits mycket om ämnet motivation, detta kan ses som ett tecken på att betydelsen 

och vikten av att motivera sina anställda. För att hitta ett område där det inte skrivits så 

mycket och där vidare studier kan försvaras. Så har vi riktat in oss på arbetsuppgifternas 

påverkan på motivationen och vilka motivationsfaktorer som då blir viktigast. 

 

Förutom monetära medel så finns det fler motivationsfaktorer som företagsledare jobbar med 

för att öka motivationen hos anställda, exempel på dessa är bland annat, en god arbetsmiljö, 

trivsel och frihet (Njoroge, Yazdanifard 2014). Men vad är det egentligen för 
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motivationsfaktorer som löntagare tar åt sig av? Alla personer har olika erfarenheter och 

preferenser vilket gör att vi tolkar information på olika sätt. Så vilka motivationsfaktorer är 

det egentligen som fungerar och skiljer det sig åt beroende på löntagarens arbetsuppgifter? 

 

För att undersöka detta, fokuserar vi vårt arbete på löntagare som har arbetsuppgifter som kan 

anses vara av monoton karaktär och jämför dessa med löntagare som kan anses ha 

arbetsuppgifter av en mer utvecklande och fri karaktär. Vi hittar inga tidigare studier med 

samma infallsvinkel, vilket vi anser gör undersökningen desto mer intressant. 

1.1 Syfte 
Denna uppsats avser undersöka vilka motivationsfaktorer som är viktiga för löntagare och hur 

dessa påverkas av karaktären på deras arbetsuppgifter. 

1.2 Frågeställning  
Vad är det för motivationsfaktorer som påverkar en löntagare på en arbetsplats och påverkas 

dessa av arbetets karaktär? 
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2.0 Teoretisk referensram 

2.1 Inledning 
I detta kapitel ämnar vi ge en djupare insikt i de teorier som vårt arbete grundar sig på. Dessa 

teorier ger oss möjligheter att studera olika infallsvinklar när det kommer till vad som 

motiverar människor. Vi använder oss av dessa när vi gör vår datainsamling och analys för att 

både säkerställa att vår undersökning har en vetenskaplig grund att stå på och för att minimera 

risken att andra orsaker än arbetets karaktär har påverkat varför våra respondenter tycker visa 

motivationsfaktorer är viktigare än andra. 

2.2 Motivation 

Hedegaard Hein (2012) tar upp tre sätt att förklara motivation på: 

1. Motivation beror på förhållanden hos den enskilda människan såsom gener, behov 

uppfostran, egna mål och sätt att utveckla sig själv. 

2. Motivation beror på förhållanden inom företaget såsom arbetsuppgifter, självständighet, 

lön, förmåner, ledning och självförverkligande processer. 

3. Motivation beror på förhållanden i samhället såsom livssituation, religion, kultur och 

generationer. 

2.4 Motivationsteorier 
I följande avsnitt så presenteras 4 motivationsteorier. Maslovs behovsteori, McClellands 

behovsteori, Vrooms förväntansteori samt Hertzbergs tvåfaktorsteori.   

2.4.1 Maslows behovspyramid 

I grunden beskriver Maslows behovspyramid de mänskliga behoven i fem steg och hur dessa 

behov prioriteras hos en individ. Teorin syftar till att behov långt ner i pyramiden måste 

uppfyllas innan behov högre upp blir viktiga. Behoven kan existera samtidigt mellan stegen 

men de högre behoven blir inte viktiga eller livsnödvändiga förrän de lägre behoven är 

tillfredsställda. Denna pyramid belyser människans grundläggande behov och kan appliceras 

på alla människor världen över. (Jacobsen & Thorsvik 2008 refererat till Maslow 1954) 

 

Maslows teori används för att hitta sätt att motivera människor att utföra arbetsuppgifter och 

andra åtaganden med maximal prestation. Teorin har blivit en grund i motivationsforskningen 

som avser att motivera människor och genom att få ut deras fulla kapacitet så behöver olika 

mänskliga behov tillfredsställas (Hedegaard Hein 2012 refererat till Maslow 1954). 

 

Steg 1 

Maslow (1954) beskriver att det första steget och basen i behovspyramiden är de fysiologiska 

behoven. Dessa är behov så som mat, sömn, vatten och syre. Grundläggande behov som varje 

människa behöver för att kunna överleva. För att kunna tillfredsställa dessa behov på en 

arbetsplats så handlar det om att varje arbetande individ får lön så att denne kan försörja sig 

med mat och dylikt. Även arbetstidsbestämmelser är att sätt att tillfredsställa de fysiologiska 

behoven och på så sätt få löntagarna motiverade att prestera (Jacobsen & Thorsvik 2008 ref. 

till Maslow 1954). 
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Aguinis et. Al. (2013) belyser att monetära belöningar kan fungera som motivationsfaktorer 

och ha en positiv påverkan på anställda i organisationer. Monetära medel så som belöningar 

till löntagare kan öka drivkraften och effektiviteten. En annan fördel med monetära medel 

som motivationsfaktor är att den är global och kan användas på liknande sätt runt om i 

världen. Trots att monetära medel endast i begränsad utsträckning kan tillfredsställa behov på 

högre nivåer i behovspyramiden kan detta bli primärt fokus för individer om det är så att detta 

är den enda motivationsfaktor som står till förfogande. Parallellt med detta så kommer 

individer som inte har någon möjlighet att uppfylla sina behov genom sitt arbete att bete sig 

som om de var lata, ansvarslösa och passiva, alltså omotiverade. (Hedegaard Hein 2012 ref. 

till Maslow 1954) 

 

Enligt Njoroge & Yazdanifards (2014) har tidigare forskning visat på att monetära medel har 

fungerat bra som en motivationsfaktor. Monetära medel som belöningar av olika slag har visat 

på ett högre fokus och bättre prestationer hos anställda. Däremot har en yngre generation visat 

att de bryr sig mer om karriärutveckling istället för mer pengar på kontot.  

 

Steg 2 

Nästa steg i Maslows pyramid är trygghetsbehov. Dessa behov menar på att en människa 

behöver en trygg vardag med rutiner och kontroll. Att känna osäkerhet eller rädsla över vad 

som ska hända imorgon ger individer en otrygg känsla. På en arbetsplats för att tillfredsställa 

dessa behov kan företaget jobba mycket med löntagares arbetsvillkor. Exempel på detta är 

fast anställning och att det är en trygg miljö på arbetsplatsen. Har de bra villkor och vetskap 

om att de kommer ha ett jobb imorgon, så kan detta behov tillfredsställas och motivationen att 

göra ett bra jobb kan då öka. (Jacobsen & Thorsvik 2008 ref. till Maslow 1954) 

 

Enligt Furnham & Eracleous (2009) så är de lägre behoven i Maslows pyramid endast 

användbara på individer med låg status och makt på arbetsplatsen. Högre status ger 

automatiskt en trygghet vilket innebär att de lägre behoven inte fungerar som 

motivationsfaktor på de löntagare som anser sig själva ha en hög status på företaget. 

 

Steg 3 

De sociala behoven är nästa steg och dessa innebär att en människa har behov av att känna 

gemenskap med andra människor. Att finnas i ett socialt sammanhang är något de flesta 

människor strävar efter. På en arbetsplats kan detta få en viktig roll då en stor anledning till att 

många trivs på en arbetsplats är den sociala delen. Det som ett företag kan göra för att 

tillfredsställa dessa behov är att jobba mycket med gruppdynamik och försöka få en god 

stämning på företaget. Om en individ känner att den fungerar och trivs med gruppen så kan 

motivationen på arbetsplatsen öka. (Jacobsen & Thorsvik 2008 ref. till Maslow 1954) 

 

Gambrel & Cianci (2003) går bortom Maslows teori kring individuella behov och belyser 

istället vikten av gruppen för en människa. Det handlar inte alltid om att få sina individuella 

behov tillfredsställda maximalt utan kan snarare handla om att man vill göra något bra för den 

grupp man arbetar i och även få övriga individer att må bra. Gambrel & Cianci (2003) talar 

om att Maslows teori i detta fall är otillräcklig eftersom den till stor del utgår från individuella 
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behov och ett ”egoistiskt” tänkande. De belyser dock att vissa individuella behov måste 

tillfredsställas för att en individ ska kunna känna sig motiverad men att behov som 

exempelvis självförverkligande kan bytas ut mot att istället jobba för att gruppen ska må bra.   

 

Steg 4 

Behov av erkännande och uppskattning är nästa steg i pyramiden. På en arbetsplats kan detta 

innebära att en individ behöver få uppskattning och bekräftelse av exempelvis ledningen på 

företaget. När en anställd gör ett bra jobb så finns behovet av att även få det bekräftat. Detta 

kan i sin tur leda till att motivationen att utföra ett bra jobb, även nästa gång, blir högre då 

man söker denna bekräftelse igen. En annan form av bekräftelse på en arbetsplats kan vara 

befordring där en anställd genom hårt arbete kan få en ny position på företaget med mer 

ansvar. Detta är något att sträva efter för en löntagare och blir på så sätt en motivationsfaktor. 

(Jacobsen & Thorsvik 2008 ref. till Maslow 1954) 

 

Steg 5 

Det översta behovet i Maslows behovspyramid är beskrivet som behovet av 

självförverkligande. Detta är ett behov som ständigt kan förändras och byggas på. 

Självförverkligande är någonting som utvecklas och förändras över tid så för att ständigt 

kunna uppnå detta behov så behövs nya utmaningar. För att tillfredsställa detta behov på en 

arbetsplats krävs det att löntagare får utmanande uppgifter där de får möjlighet att vara 

kreativa och hela tiden förbättras. Att ha möjligheter till detta på arbetsplatsen kan således 

bidra till en ökad motivation hos individer. (Jacobsen & Thorsvik 2008 ref. till Maslow 1954)  

 

Enligt Furnham & Eracleous (2009) är det bara individer med hög status på arbetsplatsen som 

ser självförverkligandebehovet som något viktigt och motiverande.  Motivation är en av 

nycklarna till att sträva efter och vilja lära sig saker.  

 

Wilson & Madsen (2008) förkunnade att när individer strävar efter att uppnå sin fulla 

potential är de lyckligare och mer positiva i sin natur. I framtiden kommer de arbetsgivare 

som kan möta behoven på bästa sätt och stimulera produktionskapaciteten hos sina anställda 

att vara de mest respekterade och framgångsrika hävdar Wilson & Madsen (2008). 

Erkännande av det individuella värdet och behov hos varje individ är nyckeln till att 

framgångsrikt bygga en arbetsplats med motiverad personal som kan utvecklas och anpassa 

sig till de krav som kommer att finnas nu och i framtiden (Wilson & Madsen 2008). 

 

Nedan följer en figur som sammanfattar stegen i Maslows behovspyramid från steg 1 

fysiologiska behov upp till steg 5 självförverkligande.  
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Figur 1: Maslows behovspyramid (Stum, David L 2001) 

 

2.4.2 McClelland’s Behovsteori 

För att mätta motivation behöver verktyg. Maslow’s behovs pyramid är en av de vanligaste 

och mest använda (Jacobssen & Torsvik 2008). Den har dock fått kritik för att kategorierna är 

oprecist formulerade, vilket gör att det blir oklart om vad som exakt ingår i varje kategori. 

(McClelland 1961) McClellands behovsteori är den behovsteori som idag åtnjuter störst 

respekt enligt Jacobsen & Thorsvik (2008). McClelland utgår från att alla människor handlar i 

enlighet med tre grundläggande behov. 

 

Behov av makt 

Dessa personer strävar efter prestige och status, de vill ha erkännande. Karakteristiskt för 

dessa personer är att de är duktiga på att kommunicera och föra sin talan (McClelland 1961). 

 

Behov av samhörighet 

McClelland (1961) talar om behov av samhörighet och belyser att dessa människor inte 

strävar efter personlig vinning i den aspekten att de är ute efter mer för egen del. Utan de vill 

känna en tillhörighet till gruppen, de vill att andra ska tycka gott om dem. Det är det som är 

personlig vinning för dem. Dessa människor kommer jobba hårt för att bli accepterade som en 

del av gruppen och vill helst inte stå ut inför gruppen, vill du ge dem beröm gör du det bäst 

privat på egenhand. Denna grupp har starkt behov av det tredje steget i Maslows 

behovstrappa, sociala behov. 

 

Behov av prestation 

McClelland (1961) talar om behov av prestation, behov av att förbättra och göra saker bättre. 

Här är det en utmaning i sig själv att lösa en svår uppgift. Dessa människor mår bra av en 

utmaning och har lätt att bli helt uppslukade i uppgiften. Men de är inga lagspelare och är mer 

fokuserade på att lösa uppgiften än att komma överens med kollegorna. Dock samtidigt som 

de vill ha feedback på att det de gör är bra och får beröm för sin insats.  

 

 

Självförverkligande

Erkännande

Socialt sammanhang

Trygghet

Fysiologiska behov
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2.4.4 Förväntansteori 

Förväntansteorin framställd av Vroom (1964) är en motivationsteori som beskriver hur en 

människa endast är motiverad att utföra någonting om denne har förväntningar att utfallet, 

resultatet och belöningen är någonting som gör att uppgiften är värd att utföra. Teorin har 

uppkommit för att komplettera behovsteorin. (Hedegaard Hein 2012 ref. till Vroom 1964) 

 

Isaac & Zerbe (2001) belyser att en hög prestation kan uppnås när arbetet utförs i motiverande 

miljöer där arbetstagare har förväntningar på att det de ska utföra är möjligt att nå samt att 

kraven på dem är rimliga och möjliga att uppfylla. Det gäller därför för en arbetsledare att 

möta detta och få varje individ att tro på att de har förmågan och kompetensen att möta de 

krav som ställs och på så sätt nå det eftersträvade resultatet och belöningen.  

 

Vroom (1964) beskriver förväntansteorin i tre delar där samtliga delar måste uppfyllas för att 

teorin ska fungera som motivation. När en individ ska utföra ett jobb eller en uppgift som 

kräver en ansträngning så förväntas någonting tillbaka för utfört arbete, någon form av 

belöning. För att det ska vara motiverande för en individ att sträva mot en belöning så måste 

belöningen vara något som denne önskar sig starkt. Kopplar man detta till Maslows 

behovspyramid så måste belöningen tillfredsställa ett behov. 

 

Den andra delen handlar om att individen måste känna att det finns ett tydligt samband mellan 

prestationen och resultatet samt att det är möjligt att uppnå det resultat som eftersträvas. 

Exempelvis kan känslan hos individen finnas att den varken har kunskap eller resurser att 

uppnå det resultat som ger belöningen. Förväntningen på att nå resultatet sänks då och 

motivationen har en tendens att sjunka avsevärt. Tron på att klara det som förväntas av en är 

viktigt för motivationen. Det måste alltså finnas en korrelation mellan prestation, resultat och 

belöning där individen känner att det är möjligt att uppnå detta om denne anstränger sig 

tillräckligt mycket. (Jacobsen & Thorsvik 2008 ref. till Vroom 1964) Kolmins & Clive (2007) 

lägger stor vikt i att belöningen måste vara prestationsberoende och individer som ska utföra 

arbetet måste vara väl medvetna om dessa samband.        

 

Den tredje delen är att personen i fråga måste tro att uppnå ett visst resultat även leder till den 

utlovade och önskade belöningen. Sambandet mellan prestation och resultat är åter i fokus 

och individen måste känna tro till att ett visst resultat ger den belöning som önskas. (Jacobsen 

& Thorsvik 2008 ref. till Vroom 1964) 

 

Förväntansteorin bygger alltså på det faktum att om människor ska vara motiverade till att 

utföra en uppgift så måste de finnas en belöning samt en möjlighet att uppnå det resultat som 

krävs för att erhålla belöningen. En formel som brukar användas för att beskriva 

förväntansteorin är (Hedegaard Hein 2012 ref. till Vroom 1964): 

 

Valens (värdering av ett resultat) X Förväntan att det man gör leder till resultat = Motivation 

    

Komins & Clive (2007) styrker i sin undersökning förväntansteorin där de beskriver att ett 

belöningsrelaterat system, som har ett tydligt samband mellan prestation, resultat och 
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belöning, har en direkt inverkan på motivationen och viljan att nå resultatet som eftersträvas. 

Chen et. Al. (2006) undersökte vilka motivationsfaktorer som fungerade bäst vid användande 

av förväntningsteorin. Ofta är det inte belöningar i form av monetära medel som en individ 

högst strävar efter utan snarare befordring och mer makt. Däremot så leder ofta en befordring 

till ökad lön och förmåner vilket gör att pengarna kommer automatiskt och det kan vara en 

faktor till varför en individ värdesätter detta högre än en ren löneökning. Enligt Aguinis et. 

Al. (2013) kan monetära medel som belöning göra att en individ skapar sig för höga 

förväntningar och om de inte matchar förväntningarna kan det istället göra att personalen blir 

besvikna på graden av belöning som prestationerna ger. 

 

Maslows behovspyramid och Vrooms förväntansteori klargör vad som är de viktigaste 

utgångspunkterna för att motivera individer till bästa möjliga prestation. Teorierna 

kompletterar varandra bra där Maslow ger oss en klarare bild på vad det finns för olika 

faktorer som triggar igång och motiverar medarbetarna. Vrooms förväntantsteori, kan å andra 

sidan ge en förklaring till varför visa faktorer motiverar mer än andra. För att kunna motivera 

och använda dessa motivationsfaktorer så krävs det olika instrument för att verkställa detta. 

Hertzberg (1965) var den som lade grund för det moderna tänkandet kring vad för olika 

instrument som kan appliceras för att motivera individer. (Jacobsen & Thorsvik 2008) 

2.4.5 Hertzbergs tvåfaktorsteori 

På 1960-talet kom Hertzberg med sina studier om motivationsfaktorer respektive 

hygienfaktorer (Hedegaard Hein 2012). Det han menade var att missnöje och tillfredsställelse 

inte var två motsatta ytterligheter inom samma kategori, utan två separata enheter som orsakas 

av helt olika aspekter av arbete. (Furnham & Eracleous 2009) 

 

Tillfredsställelse hos anställda i arbetet är först och främst beroende av arbetsuppgifternas 

karaktär. Vantrivsel däremot hörde istället ihop med arbetsmiljön samt hur man personligen 

blir behandlad på arbetsplatsen. Hertzberg benämnde de faktorer som gynnade 

arbetstillfredsställelse som motivationsfaktorer eftersom dessa faktorer motiverar anställda till 

bättre prestationer. De faktorerna som bidrog till vantrivsel och missnöje på arbetsplatsen 

benämnde han istället för hygienfaktorer eftersom dessa handlade om arbetsmiljön. (Jacobsen 

& Thorsvik 2008 ref. till Hertzberg 1965) 

 

Motivationsfaktorer 

Hertzberg skilde på motivations- och hygienfaktorer där han menade att motivationsfaktorer 

bidrar till trivsel om de finns men inte till vantrivsel om de inte finns. Dessa faktorer är bland 

annat arbetsuppgifternas karaktär, ansvar för det egna arbetet och arbetssituationen, 

tillfredsställelse och bekräftelse för ett bra utfört jobb, avancemang och utveckling. 

(Hedegaard Hein 2012 ref. till Hertzberg 1965) 

 

Enligt Carson (2005) så har Hertzbergs motivationsfaktorer tydliga samband med McGregors 

teori Y som påverkar arbetstillfredsställelse. McGregors idé om hur människor ska ledas 

utifrån teori Y har tydliga samband med de motivationsfaktorer som Hertzberg presenterar. 
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McGregor talade om att människor inte naturligt ogillar att jobba och Hertzberg talade om att 

arbetet är en motivationsfaktor i sig. 

 

Hygienfaktorer 

Hygienfaktorerna har en annan utgångspunkt som visar att om faktorerna finns så behöver det 

inte leda till trivsel, men om de inte finns så leder det till vantrivsel. Hygienfaktorerna har sin 

utgångspunkt i arbetsmiljön och några exempel på dessa faktorer är ledarnas kompetens, 

mänskliga relationer, arbetsvillkor, lön, status och arbetstrygghet. (Hedegaard Hein 2012 ref. 

till Hertzberg 1965) 

 

Furnham & Eracleous (2009) diskuterar också arbetsvillkoren som en viktig faktor för 

motivation. Enligt deras undersökning så hade tryggheten i arbetsvillkoren ett starkt samband 

med acceptans av att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt och på så sätt visa för ledningen 

att de har gjort rätt som gett en dessa villkor. När Furnham & Eracleous (2009) tittade högre 

upp i hierarkin på företag så upptäcktes att arbetsvillkoren inte hade samma effekt på 

motivationen som i de lägre hierarkigraderna. Detta kopplas då samman med Maslows 

behovsteori där det diskuteras att om behov högre upp i pyramiden ska uppstå så måste behov 

längre ner redan vara tillfredsställda. En löntagare som jobbat sig högre upp i hierarkin har 

redan fått behovet av trygghet tillfredsställt och strävar då istället efter makt och status på 

arbetsplatsen. Furnham & Eracleous (2009) menar alltså att det är olika faktorer som 

motiverar beroende på vilken grad i företagets hierarki individen har uppnått. 

 

I Hertzbergs studier så kommer det fram att inre belöningar som är relaterade till arbetstrivsel 

är viktigare än hög lön. Han menar på att monetära medel endast kan tillfredsställa 

grundläggande behov och att de inte direkt kan fungera som en motivationsfaktor. Denna teori 

har dock fått starka motsättningar från flera håll. Draft (1983) menar att Hertzberg endast ser 

pengar som en materiell tillgång. Han menar på att monetära medel har ett symboliskt värde 

där de exempelvis kan användas som belöning. Används de som belöning blir det en 

bekräftelse på att ett bra utfört jobb och bidrar i sin tur till arbetstillfredsställelse. Giddens 

(1989) menar att lön även är relaterat till social status och kan på så sätt hjälpa till att öka 

arbetstrivsel och då motivera löntagare att prestera på arbetsplatsen(Jacobsen & Thorsvik 

2008). 

 

Hertzberg (1965) talar också om att lön ibland handlar om att undvika obehag, exempelvis att 

har en otillräcklig inkomst för att kunna överleva. Som hygienfaktor är lönen oftast kopplad 

till personliga reaktioner kring huruvida lönesystemet är orättvist eller inte. När det däremot 

talas om lön som motivationsfaktor kopplas den samman med prestationer eller uttryck för 

bekräftelse. Lönen kan alltså var både hygienfaktorer och motivationsfaktorer beroende på i 

vilken kontext den används. (Hedegaard Hein 2012 ref. till Hertzberg 1965) 
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3.0 Metod 
I detta kapitel kommer tillvägagångssätt diskuteras och förklaras för hur denna uppsatts 

konstruerats. I början kommer det förklaras hur den teoretiska referensramen är framställd 

samt hur det resterande arbetet har utförts. Argument för val av undersökningsmetod kommer 

finnas med och det kommer senare nämnas hur data samlats in samt hur urvalet har korats. 

Undersökningens trovärdighet och generalisering argumenteras och etiska förhållningssätt 

kommer framföras. 

3.1 Referensramen 

När färdigställandet av problemformulering och syfte var avklarat, var det dags att samla in 

teoretiskt material som kunde stödja undersökningen.  Insamlingen av flertalet vetenskapliga 

artiklar har gjorts från olika databaser, som man har kunnat relatera till ämnet. All vald teori 

kommer från vetenskapliga tidskrifter inom ämnet så att arbetet får en bra och trovärdig 

grund. Teorin från referensramen är sedan ämnad till att fungera som en utgångspunkt och 

hjälpmedel för utförandet av analysen som sedan relaterats till det empiriska resultatet. 

3.2 Val av undersökningsmetod 

Undersökningen är av en kvalitativ karaktär, denna metod ansågs rimlig att använda för denna 

uppsats eftersom arbetet avser att fokusera på att få djupare förståelse inom 

undersökningsämnet motivation. Den valda undersökningsmetoden användes för att belysa 

och hitta sammanhang inom undersökningsområdet. För att uppnå tillräckligt med underlag 

för undersökningen togs det hänsyn till både primärdata och sekundärdata. Undersökningar av 

kvalitativ karaktär brukar förknippas med insamlad data genom ord och text, den söker efter 

helhetsperspektiv och sammanhang för att komma fram till resultatet. (Christensen et. Al 

2010) 

 

Undersökningen hade en deduktiv ansats, då togs det avstamp i teorin för att sedan gå ut och 

pröva studien i praktiken. Motiveringen till varför det blev en deduktiv ansats är för att den 

framförallt bidrog till en bra kunskapsgrund, som behövdes för planeringen av en strukturerad 

intervju och en användbar intervjuguide. Den användes också för att kunna avgöra vad för typ 

av empiri som behövdes, så att avgränsningar kunde sättas för att säkerställa ett användbart 

resultat till undersökningen. I en kvalitativ ansats görs det kopplingar till teori från tidigare 

studier för att sedan använda den kunskapen i undersökningen. (Bryman & Bell 2005) 

3.3 Intervjuteknik 

För insamlingen av kvalitativ data utfördes det intervjuer hos respondenterna som arbetade 

inom de olika branscherna som senare jämfördes. Intervjuerna användes för datainsamlingen 

då forskarna hade tidigare erfarenheter av insamlingsmetoden och för att många teoretiker 

rekommenderade denna insamlingsmetod. Under intervjuerna var det fokus på 

respondenternas egna upplevelser kring ämnet. Intervjuerna var relativt ostrukturerade för att 

uppnå önskade diskussioner och djupare svar av respondenterna. Bryman & Bell (2005) 

skriver i sin bok att intervjuer är den mest använda insamlingskällan för kvalitativa 

undersökningar. I en kvalitativ forskningsintervju ska det vara mer fokus på intervjupersonens 

upplevelser av ämnet, vad denne person anser vara viktigt och relevant. Detta gör att en 
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kvalitativ undersökningsintervju är mer öppen och ostrukturerad för att få fram önskvärd data, 

jämförelsevis med en kvantitativ undersökning. (Bryman & Bell 2005) 

 

Det finns två huvudtyper av kvalitativ forskningsintervju, dessa är ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2005). I denna undersökning har en 

semistrukturerad intervju använts istället för en ostrukturerad. Detta val gjordes för att det 

ansågs att det semistrukturerade intervjuupplägget skulle underlätta insamlingen av empiri. 

Då man kunde använda en intervjuguide i en semistrukturerad för att minska risken att kunna 

glömma någon väsentlig del och för att få en någorlunda struktur i intervjun. Sedan för att 

forskarna ville vara flexibla under intervjuprocessen för att inte styra respondenterna för 

mycket. Denna typ av intervju anses kunna leda till öppenhet och önskat fokus på 

respondenternas egna uppfattningar vilket förhoppningsvis kan leda till en insamling av 

användbar data. I en semistrukturerad intervju använder man en intervjuguide för att få 

struktur, medan själva intervjuprocessen är flexibel. Frågorna behöver inte ha någon direkt 

ordningsföljd utan man kan ställa frågorna utefter situationen som respondenten koncentrerar 

sig på. (Bryman & Bell 2005)  

 

I undersökningens intervjuguide fanns det en minneslista av områden som skulle diskuteras. 

Om det var respondenter som hade svårigheter med att förvalta djupare svar så fanns det 

också frågeställningar till hands hos forskarna. Detta upplägg kändes relevant, för att med 

säkerhet kunna uppnå så vida diskussioner som möjligt för att få in relevant empiri.  

 

Alla intervjuer spelades in för att minimera risken att inte få med användbar data och för att 

forskarna skulle kunna fokusera på att vara delaktig i samtalet istället för att fokuserad på att 

anteckna. Bryman & Bell (2005) tycker bland annat att det är viktigt med inspelning för att 

intervjupersonen ska kunna följa upp med intressanta synpunkter och synvinklar som gör att 

respondenten blir mer angelägen att dela med sig utav användbar information.  

3.4 Urval 

Denna uppsats avser att jämföra svar från respondenter som arbetar inom IT- och logistik-

branschen och hur de blir motiverade på sin arbetsplats. IT-branschen valdes eftersom det är 

en bransch som allmänt ses som utvecklande och spännande där det sker förändringar hela 

tiden. Logistikbranschen däremot ses som en bransch där arbetsuppgifterna är av mer 

monoton karaktär. Vi valde dessa branscher för att de skiljer sig mycket från varandra och vi 

tänker jämföra dem för att få en bild över hur branscherna skiljer sig när det kommer till vilka 

motivationsfaktorer som är utmärkande.  

 

I denna undersökning har åtta respondenter från varje bransch valts ut genom ett 

bekvämlighetsurval, som är en typ av icke-sannolikhets urval. Vi valde åtta respondenter från 

varje bransch för att vi ansåg att vi ville ha så mycket empiri som möjligt för den korta tid vi 

hade på oss. Ett bekvämlighetsurval kändes mest lämpligt för undersökningen eftersom vi 

hade ont med tid för datainsamlingen. Vi tog kontakt med personer som jobbade på företag 

inom IT-branschen och logistikbranschen. Vi valde ut dem genom att titta i vårt kontaktnät 

och på så sätt få kontakt med företag inom branscherna och därefter intervjua löntagare på 
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dessa företag. Vi försökte ta sådana respondenter som var nära oss rent geografiskt för att 

undersökningsprocessen skulle underlättas och gå fortare.  

 

Kontakt har förts mellan respondenterna och forskarna via mail, för att kunna boka möten 

inför intervjutillfället. Alla tänkta respondenter har valt att ställa upp i undersökningen och 

alla respondenter har också kunnat presentera svar inom alla ämnesområden i intervjuguiden 

så det har inte förekommit något bortfall i undersökningen. Bortfall som är en felkälla som rör 

själva urvalsprocessen som kan uppstå om en respondent vägrar medverka, om en respondent 

inte kan hittas inför intervju eller om respondenten inte har svarat på alla frågor under 

intervjun. (Bryman & Bell 2005)  

 

Ett icke-sannolikhetsurval är inte lika representativt som ett sannolikhetsurval, men detta 

urval anses ändå inneha respondenter som är tillräckligt representativa för populationen för att 

kunna uppnå ett gediget resultat med undersökningen. Inom detta urval kommer alla 

respondenter inte har samma chans att komma med i undersökningen eftersom 

respondenterna inte väljs slumpmässigt Christensen et. al (2010). Undersökningens urval kan 

aldrig vara helt representativ för populationen, däremot påverkas undersökningens 

generaliserbarhet och representativitet genom graden av hur mycket urvalet stämmer överens 

med populationen (Christensen et. al 2010). 

 

3.5 Utvärdering av analys 

Det finns olika sätt att undersöka felkällor i en analys, i denna undersökning har det valts att 

relatera till begreppet validitet. För att kunna relatera till validitet så har begreppet brutits upp 

i två delar; trovärdighet och generaliserbarhet, detta förespråkar bland annat Bryman & Bell 

(2005) att man gör vid kvalitativ analys. 

 

För att uppnå en så hög validitet som möjligt genom dessa två begrepp, har metoden varit väl 

strukturerad och väl ingående på hur arbetet genomförts. Varje enskild del av arbetet har 

systematiskt beskrivits steg för steg så utförandet är lätt att följa och så ingen information 

uteblivit. Uppsatsens metod och data har blivit granskad ett flertal gånger, så att allt stämmer 

överens med verkligheten. All data och information har tagits med så att läsarna kan granska 

och undersöka resultatet, för att kunna göra egna tolkningar angående arbetet. Respondenter 

har valts, som anses ha rimlig kunskap inom området som ska undersökas så att de kan 

generaliseras till resten av populationen. Intervjuguiden har också varit noggrant formulerad 

för att inte frågor ska misstolkas av respondenterna, förklaringar har också utförts om 

respondenterna verkat osäkra eller velat ha det för att minska möjliga bortfall.  

 

Validitet mynnar ut i två begrepp som man kan koppla till kvalitativa undersökningar. Det ena 

är trovärdighet som beskriver hur väl undersökningen och dess resultat stämmer överens med 

verkligheten. Det andra är generaliserbarhet, som beskriver hur representativt resultatet är 

(Christensen et. al 2010). Det är framförallt trovärdigheten som mynnar ut i beskrivningen av 

hur arbetet har utförts i en kvalitativ analys, som kan leda till att acceptansen hos andra 

personer ökar för arbetet (Bryman & Bell 2005).  
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Öppenheten i beskrivningen kring hur tillvägagångsättet i insamlings-och analysarbetet samt 

sökningsprocessen av data kan vara väsentlig för analysens trovärdighet, därför är det viktigt 

att vara systematisk. Analytisk generalisering och arbetshypoteser fungerar i en kvalitativ 

analys eftersom det inte är en absolut sanning utan bara en helhetsbild av resultatet. 

(Christensen et. al 2010)  

 

Det är viktigt att i en kvalitativ undersökning redogöra för detaljer och täta beskrivningar, för 

det gör så att personer som läser arbetet får tillgång till så mycket information som möjligt. Så 

att de senare kan bedöma hur pass överförbart resultatet är till en annan miljö. (Bryman & 

Bell 2005) 

 

3.6 Etik 

För att bevara det viktiga förhållandet mellan undersökare och respondent så behöver man ta 

ställning till etiska regler. Etik grundar sig på moraliska handlingar, moral som är tolkningar 

av vad som värderas som rätt och fel (Christensen et. al 2010). Det finns etiska regler som 

bland annat rör frivillighet, integritet och anonymitet som är väsentlig för forskningsprocessen 

(Bryman & Bell 2005).  

 

För att kunna uppnå etiska aspekter har det varit tydlighet i konversationerna med 

respondenterna om frivillighet, integritet och anonymitet. Vid den första kontakten var det 

tydligt vad undersökningen skulle innebära och vad det fanns för mål med undersökningen. 

Vid intervjutillfället informerades det om anonymiteten, för att respondenterna skulle tala så 

fritt som möjligt och för att de skulle känna sig säkra med sina uttalanden. Alla frågor i 

intervjuguiden har bara varit koncentrerade på själva ämnesområdet som avses att undersöka. 

Det har inte ställts några frågor som kan hänga ut en respondent personligt och information 

som tas upp i analysen är bara generell och inte utifrån bara en respondent så ingen ska känna 

sig felaktigt behandlad. Endast påhittade namn används i empirin och analysen så alla 

respondenter hålls anonyma som lovat. 

 

Det här upplägget har undersökningen haft för att kunna uppnå de aspekter och krav som 

Bryman & Bell (2005) förespråkar angående etik i undersökningar.  

 

3.7 Intervjuguide 

I intervjuguiden har vi utgått från kategorierna i Maslows behovspyramid som grund och sen 

knutit ihop dessa till de andra teorierna som presenteras i referensramen. Till exempel när vi 

ställer frågor om trygghet, så tar vi samtidigt upp vilka förväntningar respondenten har på 

trygghet på sin arbetsplats och hur viktigt detta är för densamme. 

 

Trivsel 

Hur väl respondenterna upplever att de trivs på arbetsplatsen. Samtidigt så undersöker vi om 

respondenten tycker det är viktigt utifrån McClellands behov av samhörighet och vad de har 

för förväntningar utifrån förväntansteorin. 
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Lön/pengar 

Upplever respondenten att de har en rättvis lön och hur ser respondenten på bonussystem. Här 

får vi en inblick i hur viktig motivationsfaktorn pengar är för respondenten. Det kommer 

också vara möjligt att avgöra hur väl respondenter anser att de kan uppfylla sina fysiologiska 

behov i enlighet med Maslows behovsteori. Samt att vi får en inblick i hur viktig lön är för 

respondenterna och vad de har för förväntningar på den samma, vilket ger oss möjligheter att 

vidare utveckla deras tillhörighet i McCllelands teori samt förväntansteorin. 

 

Trygghet 

Hur trygg känner sig respondenterna på sin arbetsplats och hur väl är deras trygghetsbehov i 

enlighet med Maslows behovstrappa uppfylld. Detta ger oss en inblick i hur viktig trygghet är 

för respondenten samt vilka behov av trygghet de har. 

 

Socialt 

För att stärka vår uppfattning om hur väl respondentens sociala behov uppfylls på 

arbetsplatsen, samt hur viktigt detta är för den samme, så går vi in djupare på vad 

respondenterna anser om den sociala situationen. 

 

Erkännande 

Vi pratar om respondenternas behov av erkännande och hur väl detta uppfylls på 

arbetsplatsen, samt hur viktigt det är för respondenterna. Detta härleder till Maslows 

behovsteori och kommer ytterligare stärka våra möjligheter att avgöra vad som är viktigt för 

respondenterna. 

 

Avancemang 

Hur ser respondenterna på sina möjligheter att avancera inom organisation och är detta en 

viktig faktor för deras motivation. Här fokuserar vi på Maslows behov av självförverkligande, 

samt om respondenterna känner att de har behov av detta i enlighet med McClellands teori. 

 

Frihet 

Personlig frihet och frihet i arbete, hur viktigt är detta för våra respondenter och hur påverkar 

detta deras motivation. Här har man möjligheten att få en djupare inblick i vad som är viktigt 

för respondenterna, frihet eller monetära belöningar. Skulle man offra sin frihet för framgång 

i arbetet. 

 

Arbetsuppgifter 

Här undersöker vi vad respondenterna tycker om sina respektive arbetsuppgifter. Detta ger 

oss möjlighet att se om det finns något samband mellan arbetes karaktär och vilken typ av 

motivationsfaktor som är viktigast för respondenterna. 

 

Som avslutning så låter vi respondenterna rangordna begreppen pengar, frihet, socialt 

sammanhang, utmanande/utvecklande arbetsuppgifter, trygga arbetsvillkor och möjligheter 

till avancemang, samt motivera varför. De har svarat rent generellt utifrån deras egen 
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uppfattning. Det här ger oss möjligheten att ytterligare stärka vår bild av vad som är viktigt 

för respondenterna.  

4.0 Empiri 

4.1 Presentation av empiri 

Empirin är en sammanfattning av alla intervjuer som är presenterad i form av tabeller där 

varje diskuterat ämne i intervjuerna har en egen tabell med korta svar från varje individ. För 

att förenkla läsningen har respondenterna samma ordning i samtliga tabeller. De åtta 

logistikrespondenterna ligger högst upp och därefter kommer de åtta IT-respondenterna.   

 

I tabellerna så har vi en skala där vi har bedömt hur viktig en viss faktor är för 

respondenterna. Bedömningen är utifrån våra egna tolkningar kring hur respondenterna har 

diskuterat och svarat på frågor kring ämnet. Skalan vi har är: 

 

 Väldigt viktigt 

 Viktigt 

 Ganska viktigt 

 Inte viktigt 

 Inte alls viktigt 

 

Skalan ska hjälpa läsaren att få en tydlig bild kring hur varje respondent kortfattat ser på varje 

motivationsfaktor.  

 

För sammanfattning av varje enskild intervju, se bilaga 2.  
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4.2 Del 2 – Sammanfattande tabeller 

Respondenter - Beskrivning 

 

Namn, 

Ålder, 

stad 

Bransch Bakgrund 

Anders 24 

år 

Stockholm 

Logistik Jobbar på lager där han hämtar och levererar möbler till olika 

montrar på stora mässor. Han tycker att han gör liknande saker 

varje dag och variationen är inte så stor.  

Bea 24 år  

Linköping 

Logistik Jobbar på ett stort lager hos en matvarugrossist där hon kör och 

plockar varor med hjälp av en truck. Hon gör exakt samma sak 

varje dag.  

Carl 26 år 

Stockholm 

Logistik Jobbar på lager där han hämtar och levererar möbler till olika 

montrar på stora mässor. Han tycker att variationen på 

arbetsuppgifter är stor men att uppgifterna i sig är ganska 

likartade.   

Erik 23 år 

Örebro 

Logistik Jobbar på ett stort lager hos en matvarugrossist där han kör och 

plockar varor med hjälp av en truck. Han gör exakt samma sak 

varje dag. 

Hanna 21 år 

Örebro 

Logistik Jobbar med att packa böcker hos en bok distributör. Hon gör 

liknande saker varje dag och får bonuslön om hon håller ett högt 

tempo när hon packar böckerna.  

Julia 26 år 

Örebro 

Logistik Jobbar på ett så kallat löpande band där de tillverkar förpackningar 

av olika slag. De får gå mellan olika stationer mellan veckorna 

men i övrigt monotona och liknande arbetsuppgifter varje dag.  

Knut 27 år 

Örebro 

Logistik/E

l 

Jobbar på ett logistikföretag där han är ansvarig för att 

elektroniken på anläggningen alltid fungerar. Han gör olika saker 

varje dag då man aldrig vet var problemen kommer att uppstå.  

Ludvig 29 

år 

Örebro 

Logistik Jobbar med att packa böcker hos en bok distributör. Han gör 

liknande saker varje dag och får bonuslön om han håller ett högt 

tempo när hon packar böckerna. Han kan även få andra 

arbetsuppgifter så som kundkontakter och kundservice. 

Doris 32 år 

Örebro 

Ekonomi/I

T 

Jobbar som ekonom på en IT-avdelning där hon är med i olika 

projekt för att utveckla IT- delen på företaget. Hon gör olika saker 

i stort sätt varje dag och träffar nya människor hela tiden. 

Fredrik 37 

år 

Örebro 

IT Jobbar som IT-konsult som systemutvecklare. Han är anställd hos 

ett konsultföretag varifrån han åker ut till olika kunder vid olika 

tillfällen och hjälper till att utveckla deras IT-avdelningar.  

Gustav 32 

år 

Örebro 

IT Driver en hemsida för personlig träning och kostrådgivning. 

Jobbar mycket med kundservice samt utveckling av hemsidan. 

Jobbar extremt mycket med relativt varierande arbetsuppgifter.  
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Ivar 33 år 

Örebro 

IT 

 

Jobbar på ett It-företag med webutveckling och internetlösningar 

för företag. Han ställs inför olika och nya situationer hela tiden 

och ena dagen är aldrig lik den andra.  

Markus 32 

år 

Örebro 

IT Jobbar med det mesta inom IT. Kontrollerar att servrar och dylikt 

fungerar samt testar och gör kravlistor på vad som behöver 

förbättras. Gör olika saker hela tiden och har väldigt varierande 

arbetsuppgifter.  

Niklas 50 år 

Örebro 

IT Jobbar som systemutvecklare på ett företag där han jobbar med 

olika projekt på företagets IT-avdelning. Han har mycket olika och 

utvecklande arbetsuppgifter inom systemutveckling där branschen 

förändras hela tiden.  

Olof 25 år  

Stockholm 

IT Jobbar på ett företag som tar hand om andra företags IT-

avdelningar. Hans roll är att serva kunderna och rycka ut när det 

behövs hjälp med olika IT-problem. Har mycket kundkontakt och 

nya problem att lösa varje gång.  

Palle 35 år 

Örebro 

IT Jobbar med kravställning på vad IT-system ska klara av. Gör 

liknande arbetsuppgifter hela tiden men dessa är ofta utmanande 

och kräver mycket tankeverksamhet.  
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Pengar som motivationsfaktor 

 

Respondent Beskrivning Rank 

Anders 24 år 

Logistik 
 Ganska viktigt 

 Endast stora förändringar hade påverkat motivationen 

3 

Bea 24 år 

Logistik 
 Väldigt viktigt 

 Hon tycker hon har ett tråkigt jobb och ser därför pengar 

som den viktigaste motivationsfaktorn 

1 

Carl 26 år 

Logistik 
 Inte alls viktigt 

 Påverkar inte den dagliga motivationen 

6 

Erik 23 år 

Logistik 
 Väldigt viktigt 

 Jobbar endast för att tjäna pengar  

1 

Hanna 21 år 

Logistik 
 Viktigt 

 Sökte jobbet på grund av den höga lönen, påverkar också 

prestationen.  

2 

Julia 26 år 

Logistik 
 Ganska viktigt 

 Lönen är en viktig faktor i livet för Julia och påverkar därför 

motivationen. 

3 

Knut 27 år 

Logistik/EL 
 Ganska viktigt 

 Lönen är en drivande grund och han skulle gärna ha en högre 

lön. Det hade varit en stark motivationshöjare 

3 

Ludvig 29 år 

Logistik 
 Väldigt viktigt 

 Har bonuslön som är extremt avgörande för motivationen. 

1 

Doris 32 år 

IT/ekonomi 
 Inte alls viktigt 

 Bryr sig inte alls om pengar så länge hon klarar sig på sin 

lön.  

6 

Fredrik 37 år 

IT 
 Ganska viktigt 

 Han tycker hans lön är dålig och det sänker hans motivation. 

3 

Gustav 32 år 

IT 
 Väldigt viktigt 

 Framgång och tjäna mycket pengar är den absolut viktigaste 

motivationsfaktorn för Gustav.  

1 

Ivar 33 år 

IT 
 Inte alls viktigt 

 Är nöjd med lönen men ser den inte som motivationsfaktor 

6 

Markus 32 år 

IT 
 Viktigt 

 Blir en bekräftelse på bra jobb och därför motivation 

2 

Niklas 50 år 

IT 
 Inte viktigt 

 Påverkar hans motivation men inte mycket. Så länge han har 

en rättvis lön så är han nöjd. 

5 

Olof 25 år 

IT 
 Viktigt 

 Kan ibland vara motiverande med pengar 

2 

Palle 35 år 

IT 
 Inte viktigt 

 Tycker han har dålig lön vilket sänker motivationen något. 

4 
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Trygghet som motivationsfaktor 

  

Respondent Beskrivning Rank 

Anders 24 år 

Logistik 
 Inte alls viktigt 

 Inte viktigt för vardaglig motivation men långsiktigt tycker 

Anders det är viktigt med trygga arbetsvillkor 

6 

Bea 24 år 

Logistik 
 Inte alls viktigt 

 Bryr sig inte så mycket så länge lönen kommer in 

6 

Carl 26 år 

Logistik 
 Inte viktigt 

 Kan vara viktigt i vissa fall för motivationen då man bryr sig 

mer om helheten när man vet att man ska stanna länge 

5 

Erik 23 år 

Logistik 
 Inte alls viktigt 

 Tryggare arbetsvillkor hade inte påverkat motivationen 

6 

Hanna 21 år 

Logistik 
 Inte alls viktigt 

 Tror inte skillnader i trygghet hade påverkat motivationen 

6 

Julia 26 år 

Logistik 
 Viktigt 

 Viktigt med trygga arbetsvillkor för att inte behöva tänka på 

det och på så sätt fokusera på arbetet 

2 

Knut 27 år 

Logistik/EL 
 Inte viktigt 

 Viktigt att ha men inget som direkt påverkar motivationen 

6 

Ludvig 29 år 

Logistik 
 Ganska viktigt 

 Trygghet ger en bra känsla när man kommer till jobbet och 

på så sätt blir det motiverande 

4 

Doris 32 år 

IT/ekonomi 
 Viktigt 

 Har en familj att försörja så tryggheten är viktig 

3 

Fredrik 37 år  

IT 
 Inte alls viktigt 

 Vet att det alltid finns jobb i branschen så tryggheten 

påverkar inte motivationen. 

6 

Gustav 32 år 

IT 
 Inte alls viktigt 

 Egenkonsult så arbetsvillkor existerar inte 

6 

Ivar 33 år 

IT 
 Inte viktigt 

 Bra med trygga arbetsvillkor, men påverkar ej motivation 

4 

Markus 32 år 

IT 
 Ganska viktigt 

 Viktigt med fast anställning och vetskap om att man inte 

kommer få sparken. Påverkar motivationen något.  

4 

Niklas 50 år 

IT 
 Viktigt 

 Trygga arbetsvillkor ger en del motivation. Negativ 

förändring hade dock sänkt motivationen rejält 

3 

Olof 25 år 

IT 
 Inte viktigt 

 Nöjd med sina trygga arbetsvillkor men ser det inte som en 

motivationsfaktor.  

6 

Palle 35 år 

IT 
 Inte alls viktigt 

 Har bra villkor men tycker inte det är speciellt viktigt 

6 
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Socialt sammanhang som motivationsfaktor 

 

Respondent Beskrivning Rank 

Anders 24 år 

Logistik 
 Väldigt viktigt 

 Tycker att det sociala är jätteviktigt och det är det som avgör 

om man trivs och är motiverad 

1 

Bea 24 år 

Logistik 
 Viktigt 

 Så länge alla respekterar och behandlar varandra väl så är 

hon nöjd. Motivationen ökar i och med detta 

3 

Carl 26 år 

Logistik 
 Väldigt viktigt 

 Jobbar mycket med andra och det är väldigt viktigt för 

motivationen vilka det är man jobbar med 

2 

Erik 23 år 

Logistik 
 Viktigt 

 Dålig social situation vilket är tråkigt och påverkar negativt 

3 

Hanna 21 år 

Logistik 
 Väldigt viktigt 

 Jätteviktigt för motivationen att ha kul med kollegorna 

1 

Julia 26 år 

Logistik 
 Väldigt viktigt 

 Känner en stor samhörighet med sina kollegor och det gör 

jobbet roligare och mer motiverande på alla sätt 

1 

Knut 27 år 

Logistik/EL 
 Väldigt viktigt 

 Familjestämning på arbetsplatsen vilket gör jobbet jättekul 

och på så sätt ökar motivationen kraftigt 

1 

Ludvig 29 år 

Logistik 
 Ganska viktigt 

 Kul med det sociala men tror inte det påverkar motivationen 

då fokus ligger på arbetsuppgifterna 

2 

Doris 32 år 

IT/ekonomi 
 Väldigt viktigt 

 Älskar sina kollegor och det är en stor faktor till varför hon 

vill gå upp ur sängen på morgonen 

2 

Fredrik 37 år 

IT 
 Inte viktigt 

 Jobbar mycket själv och bryr sig inte om det sociala 

5 

Gustav 32 år 

IT 
 Inte viktigt 

 Jobbar mest själv och ser inte det sociala som motivation 

5 

Ivar 33 år 

IT 
 Viktigt 

 Kollegorna gör jobbet roligare och då blir man motiverad 

3 

Markus 32 år 

IT 
 Väldigt viktigt 

 Har en bra social situation vilket är motiverande 

1 

Niklas 50 år 

IT 
 Viktigt 

 När gruppen fungerar bra så presterar man bättre också 

bättre individuellt 

2 

Olof 25 år 

IT 
 Viktigt 

 Söker andra arbetsplatser för att han inte är nöjd med den 

sociala situationen. Det sänker motivationen 

3 

Palle 35 år 

IT 
 Viktigt 

 Viktigt att man umgås med kollegor både på och utanför 

jobbet för att det ska kännas bra att gå till jobbet 

3 
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Avancemang och erkännande som motivationsfaktor 

Respondent Beskrivning Rank 

Anders 24 år 

Logistik 
 Ganska viktigt 

 Tycker om att få bekräftelse när man gjort ett bra jobb och det 

påverkar hans motivation positivt  

5  

Bea 24 år 

Logistik 
 Ganska viktigt 

 Tror att ökade möjligheter till avancemang och erkännande 

från chefen hade ökat motivationen till viss del 

4 

Carl 26 år 

Logistik 
 Väldigt viktigt 

 Vill alltid framåt och att kunna avancera är en tydlig morot 

1 

Erik 23 år 

Logistik 
 Inte viktigt 

 Saknar erkännande från cheferna när han gjort ett bra jobb. 

Möjligheten till att avancera är inget han bryr sig om. 

5 

Hanna 21 år 

Logistik 
 Viktigt 

 Inte intresserad av att avancera på arbetsplatsen men annat 

erkännande från ledningen blir hon motiverad av 

2 

Julia 26 år 

Logistik 
 Inte alls viktigt 

 Avancera går knappt men hon tycker att hon får annan typ av 

bekräftelse från cheferna vilket är lite motiverande 

6 

Knut 27 år 

Logistik/EL 
 Ganska viktigt 

 Får erkännande av resten av gruppen vilket är motiverande. 

Avancemangsmöjligheter hade varit motiverande men finns ej 

4 

Ludvig 29 år 

Logistik 
 Viktigt 

 Har avancerat och ser det som ett motiverande erkännande att 

han gjort ett bra jobb 

3 

Doris 32 år 

IT/ekonomi 
 Inte viktigt 

 Får inte erkännande av chefer men däremot av resten av 

gruppen vilket räcker för att hon ska vara motiverad.  

5 

Fredrik 37 år 

IT 
 Ganska viktigt 

 Saknar möjligheten till avancemang och erkännande. Han hade 

känts sig mer motiverad om detta existerade 

4 

Gustav 32 år 

IT 
  Viktigt 

 Avancerar personligen genom att utveckla företaget vilket är 

motiverande 

2 

Ivar 33 år 

IT 
 Inte några möjligheter till att avancera men får erkännande i 

andra former vilket motiverar något 

5 

Markus 32 år 

IT 
 Inte viktigt 

 Att avancera är svårt och inte en motivationsfaktor. Annan typ 

av bekräftelse från ledningen är dock positivt för motivationen 

6 

Niklas 50 år 

IT 
 Inte alls viktigt 

 Tycker inte det är något som motiverar   

6 

Olof 25 år 

IT 
 Ganska viktigt 

 Saknar det och tror det skulle vara motiverande 

5 

Palle 35 år 

IT 
 Väldigt viktigt 

 Saknar möjligheten och tror det skulle motivera mycket 

1 
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Frihet som motivationsfaktor 

 

Respondent Beskrivning Rank 

Anders 24 år 

Logistik 
 Inte viktigt 

 Tycker om att bli lite styrd. Frihet är inte en stor motivation 

5 

Bea 24 år 

Logistik 
 Inte viktigt 

 Tror att ökad frihet skulle öka motivationen något 

5 

Carl 26 år 

Logistik 
 Viktigt 

 Ser ökad frihet som en typ av avancemang och då motiverande 

4 

Erik 23 år 

Logistik 
 Ganska viktigt 

 Mer frihet ger känslan av att ledningen litar på en och det blir i 

sin tur motiverande 

4 

Hanna 21 år 

Logistik 
 Viktigt 

 Är positivt för motivationen att kunna vara med att påverka sitt 

arbete 

4 

Julia 26 år 

Logistik 
 Inte viktigt 

 Frihet är inte något som är avgörande för motivationen 

5 

Knut 27 år 

Logistik/EL 
 Ganska viktigt 

 Har stor frihet och gillar det. Minskad frihet hade sänkt 

motivationen till viss del 

5 

Ludvig 29 år 

Logistik 
 Inte viktigt 

 Anser inte att friheten har någon påverkan på motivationen 

5 

Doris 32 år 

IT/ekonomi 
 Viktigt 

 Ser frihet som möjligheten att påverka sitt eget arbete vilket är 

motiverande 

4 

Fredrik 37 år 

IT 
 Väldigt viktigt 

 Har mycket frihet och skulle inte trivas om han inte hade det 

2 

Gustav 32 år 

IT 
 Väldigt viktigt 

 Styr sitt jobb helt själv och tycker det är motiverande 

3 

Ivar 33 år 

IT 
 Väldigt viktigt 

 Har mycket frihet och värderar den väldigt högt. Minskad 

frihet hade sänkt motivationen rejält 

1 

Markus 32 år 

IT 
 Ganska viktigt 

 Har ett väldigt styrt arbete men tror att mer frihet hade kunnat 

öka motivationen till viss del 

5 

Niklas 50 år 

IT 
 Viktigt 

 Har mycket frihet och det trivs han med. Minskad frihet hade 

sänkt motivationen rejält 

4 

Olof 25 år 

IT 
 Väldigt viktigt 

 Har mycket frihet och värderar den väldigt högt. Minskad 

frihet hade sänkt motivationen rejält 

1 

Palle 35 år 

IT 
 Ganska viktigt 

 Tror på viss frihet men för mycket kan leda till att man inte gör 

sitt jobb och på så sätt minskar motivationen 

5 
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Arbetsuppgifter som motivationsfaktor 

Respondent Beskrivning Rank 

Anders 24 år 

Logistik 
 Väldigt viktigt 

 Har man roliga arbetsuppgifter så är man motiverad. Även om 

andra delar på arbetsplatsen är sämre 

2 

Bea 24 år 

Logistik 
 Väldigt viktigt 

 Tror att utmanande arbetsuppgifter hade ökat motivationen 

2 

Carl 26 år 

Logistik 
 Väldigt viktigt 

 Viktigt för den vardagliga motivationen. Att känna att det man 

gör har någon mening ökar motivationen 

3 

Erik 23 år 

Logistik 
 Väldigt viktigt 

 Har monotona arbetsuppgifter och tror att mer utmanande 

arbetsuppgifter hade ökat motivationen rejält 

2 

Hanna 21 år 

Logistik 
 Viktigt 

 Gillar att hela tiden utvecklas och tycker därför att utmanande 

arbetsuppgifter är väldigt motiverande 

3 

Julia 26 år 

Logistik 
 Ganska viktigt 

 Även fast hon har monotona arbetsuppgifter så gillar hon 

variation och tycker att det är motiverande 

4 

Knut 27 år 

Logistik/EL 
 Viktigt 

 Gillar utmanande uppgifter och det påverkar motivationen 

2 

Ludvig 29 år 

Logistik 
 Inte alls viktigt 

 Så länge man trivs på arbetet och uppgifterna är lätta att utföra 

så spelar det ingen roll om de är tråkiga 

6 

Doris 32 år 

IT/ekonomi 
 Väldigt viktigt 

 Motiverande att ha roliga och utmanande arbetsuppgifter 

1 

Fredrik 37 år 

IT 
 Väldigt viktigt 

 Tycker om sina arbetsuppgifter och det är motiverande 

1 

Gustav 32 år 

IT 
 Inte viktigt 

 Arbetsuppgifterna påverkar inte motivationen i sig 

4 

Ivar 33 år 

IT 
 Väldigt viktigt 

 Kul och motiverande med arbetsuppgifter som hela tiden 

förändras. Då kan man utvecklas som person 

2 

Markus 32 år 

IT 
 Viktigt 

 Har mycket utmanande och utvecklande arbetsuppgifter vilket 

är väldigt motiverande 

3 

Niklas 50 år 

IT 
 Väldigt viktigt 

 Har mycket utmanande och utvecklande arbetsuppgifter vilket 

är väldigt motiverande 

1 

Olof 25 år 

IT 
 Ganska viktigt 

 Väljer själv vilka arbetsuppgifter han ska utföra vilket är 

positivt för motivationen 

4 

Palle 35 år 

IT 
 Viktigt 

 Har ganska lätta men roliga arbetsuppgifter vilket han trivs 

med och tycker det är motiverande 

2 
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4.3 – Sammanfattande ranking 

I följande tabell har rankingen för varje enskild respondent sammanfattas och rankingen 
1-6 där 1 är viktigast och 6 minst viktigt. Siffrorna har sen räknas ihop för att få en 
summa och en överblick på vad som var viktigast för respondenterna som helhet samt 
för varje enskild grupp. 
 
Sammanställning för IT 

 Fredrik Doris Ivar Niklas Olof Markus Palle Gustav  

Arbetsuppgifter 1 1 2 1 4 3 2 4 18 

Socialt 5 2 3 2 3 1 3 5 24 

Frihet 2 4 1 4 1 5 5 3 25 

Pengar 3 6 6 5 2 2 4 1 29 

Avancemang 4 5 5 6 5 6 1 2 34 

Trygghet 6 3 4 3 6 4 6 6 38 
 
 
Sammanställning för Logistik 

 Bea Anders Erik Carl Knut Julia Ludvig Hanna  

Socialt 3 1 3 2 1 1 2 2 15 

Pengar 1 3 1 6 3 3 1 2 20 

Arbetsuppgifter 2 2 2 3 2 4 6 3 24 

Avancemang 4 5 5 1 4 6 3 5 33 

Frihet 5 4 4 4 5 5 5 4 36 

Trygghet 6 6 6 5 6 2 4 6 41 
 

        

Totalt 

Socialt 39 

Arbetsuppgifter 42 

Pengar 49 

Frihet 61 

Avancemang 67 

Trygghet 79 
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5.0 Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera de olika motivationsfaktorerna vi har undersökt utifrån 

existerande teori samt vår empiri. Vi utgår från intervjuguiden och diskuterar kring varje 

undersökt motivationsfaktor.  

5.1 Pengar 

Det finns många olika åsikter och tankar kring huruvida pengar är motiverande eller inte. 

Våra diskussioner med respondenterna har lett till många olika svar om hur de ser på just 

pengar. Vad alla är överens om är att det är något som krävs för att överleva och hade man 

inte fått lön på jobbet hade man inte varit där. Detta vet vi sedan Maslow pyramidens lägsta 

behov som är de fysiologiska. Frågan är dock hur motiverande de extra pengarna är när du 

redan har tillräckligt för att överleva. I det avseendet så var respondenternas tankar väldigt 

spridda. 

 

”Nu behöver man ju jobba, men jag jobbar hellre med något jag tycker om och tjänar mindre 

pengar, än att jobba med något jag inte tycker om och tjäna mer pengar.” Ivar 33 år IT 

 

Ivar är en av dem som inte ser extra pengar som något direkt motiverande. Han har mer fokus 

på att han trivs med det han gör och inte hur mycket pengar han tjänar. Detta är något som i 

våra intervjuer är återkommande när det kommer till respondenter som jobbar inom IT-

branschen. Ofta är det arbetsuppgifterna och allmän trivsel som är avgörande, snarare än 

pengarna som kommer in på kontot. 

 

"Jag är inte den personen som drivs av pengar. Lön man klarar sig på räcker. Jag är mer för 

personlig utveckling” Doris 32 år IT/Ekonomi 

 

Både Ivar och Doris rankar pengar lägst som motivationsfaktor och belyser att det är annat 

som är betydligt viktigare och gör att de känner sig motiverade. Även flera av deras 

branschkollegor samtycker med åsikten och anser inte att pengar är en motiverande faktor så 

länge man har så man klarar sig. 

 

Det är dock några som sticker ut inom samma bransch och har delade åsikter. Gustav är en 

respondent som drivs kraftigt av pengar och rankar det som den absolut viktigaste 

motivationsfaktorn. Andra faktorer som individer upplever på en arbetsplats finns därför inte 

för Gustav och att få företaget att växa och tjäna mycket pengar blir då grunden för att arbeta. 

På så sätt blir det även den starkaste motivationsfaktorn.  

 

En annan som värderar pengar högt är Markus, för honom är pengarna istället en form av 

erkännande och bekräftelse att han gjort ett bra jobb och på så sätt blir kanske inte pengarna i 

sig motiverande, men erkännandet det medför. Hertzberg menar att lön endast är en 

hygienfaktor och ingenting som egentligen motiverar. Bekräftelse på arbetet anses dock, av 

Hertzberg, som en motivationsfaktor. Precis som Draft (1983) beskriver så är inte pengar 

endast en materiell tillgång utan kan ha ett symboliskt värde och användas som belöning som 

leder till bekräftelse på ett bra jobb. 
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”För mig har pengar stor påverkan på motivationen, jag kan stå ut med ganska mycket så 

länge jag har en bra lön. Det är ju roligt nu när vi får extra betalt för att jobba över till 

exempel.” Markus 32 år IT 

 

Inom den grupp som jobbar med logistik däremot kan vi se att åsikterna går mer åt det andra 

hållet. Här har istället många fokus på pengar när det kommer till motivationen och flera 

respondenter har sagt att om det inte vore för deras lön som de är väldigt nöjda med så skulle 

de aldrig sökt jobbet från första början. Arbetsuppgifterna och trivseln i allmänhet är för 

många viktiga men inte nödvändiga faktorer så länge man tjänar sina pengar.      

 

”Nivån på lönen är absolut viktigt för mig, det var framförallt därför jag sökte till 

arbetsplatsen, för jag hade hört av bekanta att lönen skulle vara hög.” Julia 27 år. 

 

Det är möjligt att se tydliga skillnader mellan de olika branscherna. Det kan finnas många 

anledningar till dessa skillnader både på individnivå och branschnivå. Något vi tydligt kan 

urskilja är att respondenterna från IT- branschen ser sina jobb som roliga och utvecklande. De 

tycker att det är roligt att gå till jobbet för att de trivs och tycker det är spännande. Detta gör 

enligt dem att pengarna kommer i andra hand och det blir då inte motiverande faktor. 

 

Flera av våra logistikrespondenter ser däremot sina arbeten som relativt tråkiga och 

monotona. Detta leder till att de i grunden inte tycker det de gör är speciellt kul och fokus har 

då en tendens att hamna på att tjäna sina pengar. Hedegaard Hein (2012) säger att monetära 

medel endast fungerar i begränsad utsträckning, om det inte är den enda motivationsfaktorn 

som står till förfogande. Hade de haft andra motivationsfaktorer till förfogande så hade 

kanske utfallet varit annorlunda. 

 

Respondenter förväntar sig inte att uppnå personlig utveckling eller dylikt. Det de förväntar 

sig är pengar in på kontot för det arbete de utför. Precis som förväntansteorin säger så är det 

endast resultat och belöningar som en individ förväntar sig att kunna uppnå som motiverar. 

Tror denne inte på att kunna nå ett mål så blir det heller inte motiverad av det. 

Chen et. al (2006) belyser att pengar inte är det som en individ högst strävar efter, utan 

snarare personlig utveckling, befordring och mer makt. Problemet i det här fallet är att flera 

av våra respondenter känner att de inte har någon möjlighet till varken personlig utveckling 

eller makt. De förväntar sig inte att det de gör kommer leda till detta och därför är det inte 

heller något som motiverar. Det som de kan förvänta sig är att få pengar och det blir därför 

pengar de strävar efter. Många inom IT-branschen förväntar sig att få ut mer än pengar och 

det kan därför vara andra faktorer som blir motiverande.  

 

Monetära medel är alltså en motivationsfaktor som delar respondenterna. Självklart kan du gå 

från individ till individ där det finns skilda syner på betydelsen av pengar på en arbetsplats. 

Men som vi kan se det så är det framförallt övriga faktorer på varje arbetsplats som avgör om 

pengar är den motiverande faktorn eller inte. I många fall går troligen pengar att ersätta mot 

andra faktorer men problemet kan då vara att löntagarna vant sig vid att få in en viss summa 
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pengar och en sänkning av detta kan leda till kraftigt missnöje. Så det gäller för arbetsledare 

att ligga på en lagom nivå där man både gör löntagarna nöjda men inte höjer deras 

förväntningar till skyarna.           

 

5.2 Trygga arbetsvillkor 

Vad gäller trygga arbetsvillkor och dess påverkan på motivationen så är våra respondenter i 

stort sätt enhälliga i sina svar. Förvånande kan tyckas, så har majoriteten av respondenterna 

svarat att arbetsvillkoren inte påverkar deras motivation. 

Respondenterna från logistikbranschen har i stort sett alla gått in på linjen att trygga 

arbetsvillkor inte påverkar motivationen. I Maslows pyramid så är trygghet steg 2, alltså en 

grundförutsättning för att kunna mår bra. Hur kommer det sig att en sådan viktig faktor inte 

motiverar alls? 

”Jag tror inte att jag skulle önska något mer för att få en bättre motivation, men om det skulle 

ske förändringar i villkoren som skulle vara mot det sämre då tror jag också att min 

motivation skulle bli sämre.” Fredrik 37 år IT 

 

”Det går bra att ha ett sämre villkor ett kort tag och då kan det även vara motiverande för att 

man vill visa att man är värd bättre, men jag tror att jag skulle må dåligt av det i längden. 

Just för att man inte vet vad som händer och varför de kanske inte skulle behöva en.” 

Bea 24 år Logistik 

 

Dessa respondenter har rankat trygghet som den lägsta motivationsfaktorn precis som de 

flesta andra. Men när vi talar med dem så säger de flesta att arbetsvillkor är väldigt viktigt på 

en arbetsplats. Varför rankas det då så lågt när det kommer till motivation? 

Maslows behovstrappa har fått kritik för att kategorierna är oprecist formulerade. Vilket till 

viss del kan vara sant. Men i vårt fall använder vi den för att åskådliggöra de behov som 

bygger upp en människa. 

 

Vi utgår dock från att din personlighet och dina förväntningar på arbetet kommer avgöra till 

hur stor del de olika behoven måste uppfyllas för att kunna gå vidare till nästa steg i 

pyramiden. Varje människa måste andas annars dör den. Men om det finns något som är 

viktigare för dig än att sova länge och äta gott så behöver de inte uppfyllas fullt ut. Trygghet i 

sig själv kan vara att du inte kommer dö för att du får sparken imorgon, du kan fortfarande gå 

till läkaren och du kommer ha mat på bordet. Detta är något som våra respondenter verkar ta 

för givet, de lever i ett tryggt och civiliserat samhälle vilket kan vara en anledning till den låga 

rankingen. 

 

När deras grundläggande behov, de fysiska behoven och trygghetsbehoven redan är uppfyllda 

av samhället så blir det inte lika viktiga på jobbet, vilket vi kan se eftersom de flesta av våra 

respondenter inte anser sig bli mer motiverade av arbetsvillkoren. Detta gör att det inte blir 

något som arbetsledare kan använda som en morot för att motivera. Det här påståendet styrker 

även Hertzbergs teori där han hävdar att trygga arbetsvillkor är en hygienfaktor. En sådan 
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faktor som endast bidrar till vantrivsel om den inte finns, men finns den så leder den inte till 

trivsel och inte heller till motivation.  

 

Det fanns dock respondenter som faktiskt rankade arbetsvillkoren högt och tyckte att de hade 

att göra med motivationen till stor del. 

”För mig är det viktigt med trygga arbetsvillkor då jag inte behöver vara orolig över om jag 

kommer ha jobb imorgon också, på så sätt kan jag lägga allt mitt fokus på arbetet”. 

Julia 26 år Logistik 

”Man jobbar hellre lite hårdare på ett arbete som man har en bra känsla på, men om man 

inte trivs eller känner sig trygg på en arbetsplats så tappar man den känslan och blir mindre 

motiverad.” Ludvig 29 år Logistik 

 

”Nej jag tycker absolut trygghet är viktigt, för då slipper man stressa över varsel och 

liknande, så trygghet är ju jätteviktigt för mitt arbete.” Niklas 50 år IT 

 

Furnham & Eracleous (2009) är mer inne på detta spår och går emot Hertzbergs teori. De 

pratar snarare om att arbetsvillkoren är en viktig faktor för motivationen. De talar dock om att 

arbetsvillkoren endast är motiverande för de löntagare som är långt ner i hierarkin på 

företaget. Högre upp i hierarkierna så är det så självklart och blir därför inte viktigt. De få 

respondenter som faktiskt såg på arbetsvillkoren som motiverande var dels logistikanställda 

som var hierarkiskt långt ner på företaget vilket stärker Furnham & Eracleous (2009) teori.  

 

De respondenter inom IT-branschen som tyckte trygga arbetsvillkor var viktiga för 

motivationen hade båda en hierarkiskt hög position på företaget. Hur förklaras nu detta? Jo, 

dessa respondenter hade båda familjer att försörja. Det som går att utläsa av detta är att när du 

inte bara har dig själv att tänka på så blir tryggheten viktigare och du får en annan bild av vad 

som är viktigt i livet. När den personliga tryggheten inte är det enda längre så kan det leda till 

att tryggheten blir desto viktigare. Du behöver inte bara hålla dig själv trygg utan även din 

familj. Därför kan livssituationen ha en stor påverkan på vilken vikt en löntagare lägger på 

trygga arbetsvillkor.    

 

Majoriteten av våra respondenter hade varken familj eller liknande som de behövde ta hand 

om. Detta kan vara en stor faktor till varför trygga arbetsvillkor var så oviktigt när det 

kommer till motivation. Hade vi exempelvis intervjuat 16 småbarnsföräldrar så hade resultatet 

kring trygga arbetsvillkor kunnat se helt annorlunda ut.  

5.3 Socialt sammanhang 

Totalt sett så var det sociala sammanhanget den motivationsfaktor som flest respondenter 

rankade som den viktigaste. Vikten av en positiv social situation på arbetsplatsen är 

genomslående under intervjuerna. Mellan branscherna skiljer sig det inte speciellt mycket 

kring den här aspekten utan de flesta respondenter är överens om att en bra social situation på 

arbetsplatsen är väldigt motiverande.   
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”Jag tycker att det underlättar mycket att ha arbetskompisar som man tycker om, för då blir 

det lättare att gå upp tidiga morgnar och jobba sena kvällar när man är i gott sällskap.” 

Hanna 21 år Logistik 

 

I Maslows behovspyramid så ligger socialt sammanhang på steg 3. Detta är i grunden en 

viktig del för människor och något som tydligt påverkar om en individ mår bra eller inte. 

Människor söker samhörighet med andra människor i olika utsträckning. Men de allra flesta 

vill känna någon form av gemenskap med andra individer. 

 

”Det sociala är något som påverkar min motivation, det är absolut viktigast tycker jag.” 

Julia 26 år Logistik 

 

Olika människor har olika behov. McClelland delar in dessa människor i 3 olika grupper, 

personer med behov av makt, prestation eller samhörighet (McClelland 1961). Vi har delat in 

våra respondenter i respektive kategori och kommit fram till följande uppdelning: 

 
Figur 4: Fördelning av respondenter enligt McClellands teori (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

 

Vi kan i vår analys se att 63 % av våra respondenter känner att behov av samhörighet på 

arbetsplatsen är det viktigaste för dem, medan 25 % värdesätter prestationen på arbetet och 13 

% vill vara med och säga sitt och avancera sig uppåt. Fördelningen är identisk för båda 

branscherna som undersökningen genomförts på. Detta styrker McClellands teori om att det 

just är sociala faktorer som är en av de avgörande faktorerna för vad som motiverar löntagare 

på arbetsplatsen. 

 

”Absolut min motivation påverkas, att samspelet funkar med mina kollegor är en 

förutsättning för att det ska vara roligt att gå till jobbet och för att det ska vara kul att vara 

här och arbeta.” Ivar 33 år IT 

 

Samhörigheten är, som vi ser ovan, det som de allra flesta av våra respondenter värderar 

högst. Det spelar ingen roll vad du har för arbetsuppgifter eller hur mycket pengar du tjänar. 

Vikten av att känna gemenskap med andra människor går inte att bortse ifrån och det är och 

förblir en oerhört stark motivationsfaktor hos många individer. 
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”Om man kommer till en grupp där det inte funkar i samspelet så tappar man ju all 

individuell motivation, därför känner jag att det är jätteviktigt att få jobba med folk som är 

bra.” Niklas 50 år IT 

 

Gambrel & Cianci (2003) har kritiserat Maslows teori kring individuella behov och belyser 

istället vikten av gruppen för en människa. Det handlar inte alltid om att få sina individuella 

behov tillfredsställda maximalt utan kan snarare handla om att vilja göra något bra för den 

grupp man arbetar i och även få övriga individer att må bra. Detta är något som även våra 

respondenter styrker i vår undersökning. Det handlar inte bara om att lyckas själv, göra karriär 

och tjäna pengar. De vill även göra något för och med andra människor för att känna att de 

åstadkommer något. 

Det som är möjligt att utläsa av detta är att en arbetsledare som kan skapa en 

gruppsammanhållning, där individer känner gemenskap och samhörighet med varandra, har 

kommit väldigt långt när det handlar om att få sina anställda glada och motiverade på 

arbetsplatsen. Detta skulle kunna lyfta även de arbetsplatserna med de mest tråkiga och 

monotona arbetsuppgifterna.  

Det vi kan se i vår undersökning är att de som har en positiv social situation på företaget även 

är dem som värderar det högst. De få undantag vi kan se som inte värderar det sociala 

sammanhanget så högt som motivationsfaktor är respondenter som antingen jobbar själva 

eller inte har något direkt socialt samspel på arbetsplatsen. 

”Jag jobbar som konsult och ofta själv så det sociala är inte något jag bryr mig om” 

Fredrik 37 år IT    

”Jag jobbar alltid själv och träffar inte så mycket andra människor när jag arbetar. Jag har 

därför inte något socialt på jobbet och då påverkar det heller inte min motivation” 

Gustav 32 år 

Här går det återigen att koppla tillbaka till förväntansteorin. Förväntar du dig inte att ha något 

socialt på jobbet så är det heller inte något du strävar efter och därför ses det inte som 

motiverande. Hade dessa individer istället jobbat på en arbetsplats där de hade en positiv 

social situation så hade deras svar möjligen sett helt annorlunda ut. Det är något som kan 

utläsas hos våra respondenter under hela undersökningen. Det du har och är nöjd med 

värderas högt medan det du inte har bryr du dig heller inte så mycket om. Detta samband går 

att utläsa extra tydligt när det diskuteras kring det sociala sammanhanget. 

Det vi har kunnat se i vår undersökning är som sagt att det sociala sammanhanget är en viktig 

faktor för både trivsel och motivation. Vi kan även se att en positiv social situation kan 

kompensera för mycket annat som kan vara negativt på en arbetsplats. Att ha en grupp att 

trivas och fungera bra med kan göra skillnaden på att älska eller hata en arbetsplats. Trivs du 

med dina kollegor så kan många bortse från pengar, arbetsuppgifter och andra faktorer som 

kan vara av negativ karaktär på en arbetsplats. Kan en arbetsledare bygga upp en stark 
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gruppsammanhållning med positiv stämning så har denne kommit väldigt långt i processen att 

motivera sina löntagare.   

5.4 Frihet 

Rätten att tala, tänka och agera som du vill. Frihet är något av den mest grundläggande 

rättigheten varje människa i ett modernt samhälle förväntar sig. Men hur återspeglas detta på 

arbetsplatsen? Vi har ju alltid möjligheten att säga upp oss så en vis mån av frihet har vi alltid. 

Men vill vi ha mer och är det något som är viktigt för oss på arbetsplatsen? 

 

I vår studie kan vi se att det varierar lite bland de respondenter inom IT där de har ganska stor 

frihet att utföra sitt arbete på det sätt de önskar så rankas frihet som det tredje viktigaste för 

motivationen. Möjligheten att kunna styra sitt eget arbete är uppskattat hos många 

respondenter. 

 

”Frihet är motiverande på det sätt att det blir roligare att utföra arbetet på det sättet man 

själv tycker är bäst, det är ju skönt att slippa bli styrd av andra när man har en egen bra idé.” 

Markus - 32 år IT 

 

Det går till och med så långt att någon anger att frihet är så viktigt att om de inte hade den 

frihet de har så skulle de inte vara kvar på jobbet. 

 

”Om jag inte hade haft min frihet, eget ansvar och flextider hade jag inte varit kvar på 

arbetsplatsen idag.” 

Olof – 25 år IT 

 

Sen kan det i visa fall gå till överdrift då de tycker att det är så mycket frihet på arbetsplatsen 

och det finns kollegor som utnyttjar detta till att dra fötterna efter sig. Då har det en negativ 

påverkan på motivationen istället. 

 

För våra IT-anställda så är frihet viktigt för motivation, men så är inte fallet för våra 

logistikanställda. Där rankas frihet näst sist bara efterföljt av trygghet. Hur kan detta komma 

sig? 

 

Det vi kan se är att när vi diskuterar frihet så tycker många att det är viktigt och något de 

saknar på arbetsplatsen. Detta är något de skulle önska mer av och är något som de tror skulle 

hjälpa dem vara mer kreativa och känna att företaget litar på dem. Det vi dock kan se är att de 

som har en viss frihet tycker att det räcker. 

 

”Jag tror inte att någon förändring skulle göra mig mer motiverad men jag skulle tycka att 

det vore skönt att göra lite omväxling i arbetstiderna särskilt på sommaren.” 

Julia – 26 år Logistik 
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Vi kan se att flera ger utryck för att de har en förståelse för att just deras arbete är av en sådan 

karaktär att det inte går att ge hur mycket frihet som helst. Då blir det heller inte en viktig 

motivationsfaktor. 

 

”Frihet tror jag inte spelar så jättestor roll för min motivation, så länge jag vet vad jag ska 

göra på arbetet. Jag tror det är svårt för alla arbetsplatser att ha friheten att man ska få göra 

exakt vad man vill.” 

Ludvig – 29 år Logistik 

 

Det vi tydligt ser är sambandet mellan ett fritt jobb och hur högt frihet rankas. De som har 

frihet på jobbet rankar det högt medan de som inte har så mycket frihet på jobbet inte heller 

anser att det är något de tycker är jätteviktigt. 

 

Detta styrker Hertzbergs teori kring motivationsfaktorer där frihet är en sådan faktor. Vilket 

innebär att frihet kommer påverka motivationen positivt om den finns men inte negativt om 

den inte finns. Detta i enlighet med vad många av våra logistikrespondenter säger. De har inte 

stor frihet men påstår inte heller att det skulle påverka deras motivation i någon större 

utsträckning.   

Tabell 1: Vikten av frihet hos respondenterna 

5.5 Erkännande 

 

Kring erkännande så är respondenterna relativt överens om att det är motiverande. Att få 

bekräftelse på något bra du gjort höjer självförtroendet och ger en positiv känsla. Problemet 

för en arbetsledare är dock att veta när de anställda ska få bekräftelse, de måste ha förtjänat 

det. Om en arbetsledare skulle ge beröm hela tiden och hylla varje individ så fort det gjorde 

sitt jobb så skulle det inte bli något de strävade efter.  

Precis som Kolmins & Clive (2007) säger så måste belöningen vara prestationsberoende och 

individer som ska utföra arbetet måste vara väl medvetna om dessa samband. Om de tror att 

minsta lilla arbetsinsats leder till erkännande så behöver de inte anstränga sig för att nå dit. 

Om det däremot krävs en rejäl arbetsinsats där en anställd måste kämpa för att få erkännandet 

så bildas det ett tydligt samband och de anställda blir mer motiverade.   

”Jag tycker att få erkännande är viktigt för motivationen, för då vet jag när jag gjort något 

bra och min motivation ökar för att jag blir glad när andra tycker att jag är duktig”. 

Hanna 21 år Logistik 

 Logistik IT 

Väldigt viktigt  50 % 

Viktigt 25 % 25 % 

Ganska viktigt 25 % 25 % 

Inte viktigt 50 %  
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”Jag känner att jag blir motiverad när jag får erkännande från någon med kompetens och av 

personer man har förtroende för, som kan sätta sig in i vikten av mina utförda arbeten.” 

Markus 32 år IT 

 

”Jag tycker erkännande är bra för motivationen för då vet man vad man gör rätt och vad som 

krävs för ett bra jobb.” Bea 24 år Logistik 

 

Inom logistikbranschen så talar många respondenter om att de gillar att få erkännande av sina 

chefer och det är detta som motiverar. Att få en bekräftelse av någon som har högre status och 

kompetens på företaget är positivt för motivationen. Respondenterna från IT-branschen skiljer 

sig dock på den punkten och lägger snarare vikt i att de får erkännande av gruppen de jobbar 

med.   

 

”Jag får inte så mycket erkännande av mina chefer, men däremot av gruppen jag jobbar med 

och det gör mig motiverad”. Niklas 50 år IT 

 

Även Doris säger att hon inte får så mycket erkännande av cheferna på arbetet men teamet 

som hon jobbar i brukar ge positiv kritik till varandra. Detta uppfyller hennes behov av 

erkännande och lika mycket vikt läggs då inte på arbetsledarna. 

 

Här kommer vi åter tillbaka till den sociala situationen på arbetsplatsen. Har du en bra grupp 

med människor du fungerar med så kan det i många fall kompensera mycket av vad 

arbetsledarna saknar. Precis som våra respondenter ovan säger så är ett erkännande från 

gruppen att för ett bra utfört jobb minst lika motiverande som att få det från sina chefer.  

 

Trots att gruppen kan kompensera mycket när det kommer till bekräftelse så lyser det ändå 

tydligt igenom i våra intervjuer att många respondenter strävar efter att få erkännande av sina 

överordnade. Att få veta att du gör ett bra jobb kan öka självförtroendet och det är lätt att 

börja tro mer på sig själv och det arbete man utför. Erkännande kan även leda till trygghet. Att 

återkommande få feedback från cheferna att du gör ett bra jobb så vet du att du uppfyller en 

funktion och rädslan att inte ha kvar jobbet sänks.  

 

Att ge bekräftelse till sina löntagare är en motivationsfaktor som är lätt för arbetsledare att 

använda sig av. Det gäller dock att vara varsam då för mycket beröm kan leda till att 

löntagarna förväntar sig att få ett erkännande varje gång de utför ett arbete. Det gäller för 

arbetsledaren att ha en balans som gör att löntagarna måste anstränga sig för att få erkännande 

men det ska ändå vara möjligt att nå dit.      

5.6 Möjlighet till avancemang 

 

När det handlar om möjligheten till avancemang på arbetsplatsen så är åsikterna hos 

respondenterna väldigt blandade. Vissa ser det som extremt viktigt för att vilja stanna på en 

arbetsplats och vissa bryr sig inte alls om det. Vad är det då som gör att möjligheten till att 

avancera är viktig eller inte?   
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När vi tittar på resultaten av vår undersökning kan vi se att det finns respondenter som har 

studerat på högskola i många år som uppenbarligen vill avancera och få en högre status i 

samhället. De har pluggat hårt för att i framtiden göra karriär och kunna avancera på sina 

arbetsplatser. Dock så kan vi samtidigt se att en del av dessa individer inte känner att möjligheten 

till att avancera på arbetsplatsen är något som motiverar dem, vad beror detta på? 

 

Förväntansteori bygger på att för att någon ska vara motiverad att uppnå något så måste följande 

kriterier vara uppfyllda. 

 Individen måste ha en motiverande belöning när denne kommer till målet. 

 Individen måste känna att det finns ett tydligt samband mellan prestation och resultat samt 

att det måste vara ett resultat som går att uppnå. 

 Individen ska vara övertygad om att när man kommer till målet så ligger belöningen där 

och väntar. 

 (Hedegaard Hein 2012 ref. till Vroom 1964) 

 

 

”Om möjligheten fanns så skulle jag jobba hårdare för att kunna avancera, särskilt om det är en 

ledig position som jag skulle vilja ha”. Knut 27 år Logistik 

 

Inom båda branscher vi undersökt så har vi sett att möjligheten till avancemang är väldigt liten 

och det är något som många talar om att de saknar. De flesta respondenterna inom 

logistikbranschen ser inte att det direkt finns någon möjlighet till att avancera. Många berättar att 

de saknar den möjligheten men ändå rankar de denna faktor lågt när det kommer till motivation. 

 

Det vi kan utläsa då när vi utgått från förväntansteorin är att dessa individer inte har några som 

helst förväntningar eller tro på att kunna avancera inom företaget. De vet vad de har för 

arbetsuppgifter och de kommer ha dessa tills de byter jobb. När någonting inte finns inom 

räckhåll så är det heller inte något som motiverar.      

 

Det är lätt att tro att IT-branschen är en bransch där det finns  stora möjligheter till avancemang. 

Hos våra respondenter är dock detta inte fallet då de allra flesta ser möjligheten till avancemang 

som väldigt liten.   

 

”Det känns ibland som att vi väljs bort när det gäller chefspositioner eftersom de hellre tar in 

chefer med erfarenheter. Men jag måste inte ha en chefsposition utan jag tycker bara att de skulle 

kunna utveckla ett system så att man på något sätt kunde få avancera inom sin genre för att få 

någon typ av erkännande”. Fredrik 37 år IT 

 

Som Fredrik beskriver så är det svårt att avancera till chefspositioner inom IT-branschen. Som 

det ser ut nu så finns det fler jobb än arbetskraft i branschen. Företagen vill då ha kvar sina 

IT-människor på just IT-avdelningen då det ofta är brist på personal med rätt kompetens inom det 

området. Det finns även de som inte alls bryr sig om eller strävar efter en chans att avancera. De 

är nöjda med sin position och även om möjligheterna var stora så skulle det inte var något som 

motiverade.     
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”Min personliga motivation påverkar inte så mycket av möjligheten eftersom jag inte har den 

ambitionen och trivs där jag är, men jag tror ändå att det är bra att möjligheten finns på ett 

företag för dem som är sugna på att avancera.” Niklas 50 år IT 

 

”Just i min arbetssituation är jag inte intresserad av avancemang, jag skulle mer värdesätta 

att få mer ansvarstagande i sådana fall.” Ivar 33 år IT 

 

Vissa ser istället avancemang som väldigt viktigt för att kunna känna sig motiverad på en 

arbetsplats. Det många talar om är att långsiktigt vill man inte stanna på ett företag om det 

inte finns någon möjlighet till att avancera. Är du på ett företag där du har ett tråkigt jobb men 

möjligheten till avancemang är stor så kanske det går att stå ut med detta för att du förväntar 

sig något bättre i framtiden. Återigen landar vi hos förväntansteorin där du måste veta att dina 

prestationer leder till ett resultat och en belöning som du vill uppnå.   

”Ja det motiverar mig, det gör ju att man hela tiden vill kämpa för att få en högre position.” 

Ludvig 29 år Logistik 

 

”Man vill ju alltid framåt i livet och på arbetsplatsen, finns inte den möjligheten så försvinner 

mycket av motivationen att göra sitt bästa på jobbet” 

Carl 26 år Logistik 

 

Både erkännande och avancemangsmöjligheter är alltså något som är viktigt hos de flesta hos 

våra respondenter. Avancemang är långsiktigt viktigt medan erkännande kan vara mer 

kortsiktigt. Däremot så är det skilda åsikter kring hur det faktiskt påverkar den vardagliga 

motivationen. Erkännande är någonting som alla mer eller mindre behöver för att känna att 

det man gör är värt något. Att få avancera på företaget blir ett tydligt symboliskt erkännande 

och begreppen går därför hand i hand.   

5.7 Utmanande/utvecklande arbetsuppgifter 

 
En faktor som anses påverka löntagares motivation och trivsel på arbetsplatsen är 

arbetsuppgifterna, precis som Hertzberg skriver att tillfredställelsen hos anställda på arbetet är 

beroende av arbetsuppgifternas karaktär (Jacobsen & Thorsvik 2008 ref. till Hertzberg 1965). 

 

För respondenterna i IT-branschen så var typen av arbetsuppgifter otroligt viktigt för deras 

arbetsmotivation. Det generella resultatet visade att arbetsuppgifterna rankades som den 

största motivationsfaktorn hos respektive IT-respondent. Exempelvis kopplar vi tillbaka till 

vad Doris sa i sin intervju: 

 

”Jag tycker att jag utvecklas personligen på arbetsplatsen hela tiden. Det gör att jag hela 

tiden strävar efter att förbättra mina prestationer så jag utvecklas ännu mer” Doris 32 år.  
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Detta är ett förtydligande att själva arbetsuppgifterna är viktiga eftersom de leder till personlig 

utveckling, vilket då leder till en motivation att jobba hårdare. Detta kan vi relatera till vad 

Wilson & Madsen (2008) beskriver i sin artikel att när individer strävar efter att uppnå sin 

fulla potential är de lyckligare och mer positiva i sin natur på arbetet.  

 

Det finns också andra positiva saker som respondenterna tycker härstammar från typen av 

arbetsuppgifter. Många anser att det till och med förgyller den totala upplevelsen på jobbet 

eftersom arbetsuppgifterna lyfter kreativiteten och deras prestationsvilja.  

 

”Frihet och ansvar kan jag koppla mycket till mina arbetsuppgifter, förut jobbade jag på 

industri och då var det ju sekundvis att hinna till stämpelklockan och det hatade jag. Så det 

här blir en helt annan upplevelse och en bra löneförmån med mer frihet och utvecklande 

arbetsuppgifter.” Niklas 50år.  

 

Som vi ser så anser han att utvecklande arbetsuppgifter också leder till frihet, vilket för 

honom är viktigt då han har dåliga erfarenheter av mer strukturerade arbetsplatser. Att Niklas 

då får känna att han jobbar med något intressant leder till en roligare arbetsupplevelse. Detta 

kan sedan kopplas till Maslows behovstrappa och det självförverkligande behovet, för att 

behovet ska bli tillfredsställt på en arbetsplats krävs det att löntagare får utmanande uppgifter 

där de får möjlighet att vara kreativa och hela tiden förbättras. Att ha möjligheter till detta på 

arbetsplatsen kan således bidra till en ökad motivation hos individer (Jacobsen & Thorsvik 

2008, Maslow ca 1950).  

 

”Arbetsplatsen ska inte vara som en fabrik dit man bara går för att utföra ett arbete, utan jag 

tycker att det ska vara som ett nätverk där också personlig utveckling ska vara möjlig.” 

Niklas 50 år IT 

 

Respondenterna på logistik företagen värderar däremot inte arbetsuppgifterna som en lika stor 

motivationsfaktor. Svaren vi fick angående varför de inte värderade sina arbetsuppgifter så 

högt var för att de inte hade några större förväntningar på arbetsuppgifterna. Detta eftersom 

de redan visste att de skulle vara monotona när de sökte sig till arbetsplatsen och för att de 

mest bara jobbade för pengarna.  

 

Några respondenter inom logistikbranschen gillar styrda upplägg och monotona 

arbetsuppgifter. Att de hela tiden visste vad de skulle göra för arbetsuppgifter och hur de 

skulle gå till väga tyckte de gav struktur. Detta påstående kan styrkas med McGreogors X och 

Y teori om att vissa människor behöver lite mer striktare riktlinjer för att kunna prestera bättre 

(Hedegaard Hein 2012).    

 

Det var däremot några som reflekterade över möjligheten att byta arbetsuppgifter och de 

trodde då att bytet skulle leda till en positiv utveckling i deras arbetsmotivation. Det var 

många som blev extremt uttråkade på arbetsplatsen eftersom de gjorde samma saker hela 

tiden. De tyckte det hade en negativ påverkan på deras arbetsmotivation och den personliga 

utvecklingen, precis som Hanna säger i sin intervju:  
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”Jag skulle trivas mer på en arbetsplats där det fanns utvecklande/utmanande arbetsuppgifter 

för det är sån jag är. Jag gillar variation och tror det utvecklar mig mer som person.”  

Hanna 21 år Logistik 

 

Det här uttalandet går också koppla tillbaka till Maslows behovsteori om att 

självförverkligandebehovet kan påverka motivationen positivt om de anställda har utmanande 

arbetsuppgifter och får möjlighet till kreativitet på arbetet (Jacobsen & Thorsvik 2008, 

Maslow ca 1950). 

 

Vi kan se att arbetsuppgifterna har en stor påverkan på löntagares motivation eftersom 

det styr viljan att arbeta. Vi kunde urskilja vissa respondenter från varandra, att vissa 

tyckte att det var okej att ha monotona arbetsuppgifter medan andra inte alls ville ha 

det. De gav olika argument för detta, vissa ville ha struktur och andra ville vara 

kreativa och hitta nya lösningar. Detta tror vi härstammar från vad för typ av 

förväntningar man har på arbetsplatsen och vad man tycker om att arbeta med. Alla är 

olika och vill inte samma sak med sitt arbete och det kan vara en av orsakerna till att 

alla inte vill jobba med likadana arbetsuppgifter. Arbetsledare måste därför känna sina 

medarbetare för att veta vad varje individ strävar efter kring sina arbetsuppgifter och 

på så sätt få dem motiverade.   
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6.0 Slutsats/diskussion 
Syftet med denna uppsats var framförallt att få en djupare förståelse för hur löntagare blir 

motiverade på arbetsplatsen inom olika branscher. Under arbetets gång fick vi en klarare bild 

av de olika faktorer som påverkade den enskilde individen och deras motivation. Att det var 

individens grundinställning till arbete och förväntningar på arbete som var avgörande för hur 

personen skulle värdera olika motivationsfaktorer.  

 

Det vi fick fram i vår studie var att den största delen av respondenterna värdesatte det sociala 

som den viktigaste motivationsfaktorn på arbetet. Det gällde personer både inom IT-

branschen och logistisk branschen. De tyckte att det skulle vara roligt att gå till arbetet och att 

trivseln på arbetet var beroende av sammanhållningen mellan kollegorna. Slutsatsen vi kan 

dra av detta är att arbetsledare som tänker på sammanhållning och försöker skapa teamkänsla 

inom företaget kan skapa en hög trivsel och få fler anställda mer arbetsmotiverade. 

 

Inom de olika branscherna så skilde sig arbetsuppgifternas karaktär, några respondenter 

arbetade med monotona och styrda arbetsuppgifter medan andra jobbade med tekniska 

problemlösningar och mer utvecklande arbetsuppgifter. Många av de respondenter som hade 

monotona arbetsuppgifter (ofta löntagare inom logistik branschen) tyckte att arbetet var 

tråkigt, de var mest på jobbet för pengarna. Medan de respondenter som jobbade med mer 

utvecklande arbetsuppgifter (ofta inom IT-branschen) var nöjda med det. Eftersom detta var 

fallet så var karaktären på arbetsuppgifterna inte så motiverande för anställda inom logistik 

branschen men dem var mycket motiverande för de som jobbade inom IT-branschen. Därför 

kan vi konstatera att löntagare som har ett monotont arbete och ett styrt arbetsupplägg 

behöver bli väl kompenserade för att bli mer motiverade. Medan de som har mer utvecklande 

arbetsuppgifter behöver få fortsätta med detta för att motivationen ska hålla i sig.  

 

Många respondenter som arbetar inom logistisk branschen angav pengar som en viktig 

motivationsfaktor. Detta betyder att pengar framgångsrikt kan användas för att motivera 

anställda i logistik branschen. Det är däremot viktigt att vara försiktig med denna 

motivationsfaktor, det kan ge den snabbaste prestationsökningen. Men det kan även leda till 

att anställda förväntar sig att få lika mycket pengar i fortsättningen. Samt att det kan ge 

prestationsångest och leda till negativ motivation för att löntagarna känner sig otillräckliga, 

för att de inte kan nå upp till kraven för att rättfärdiga lönen. De respondenter som jobbade 

inom IT-branschen var inte lika fokuserade på lönen och dess motivationspåverkan. De tyckte 

att arbetsuppgifterna var roliga och då kom lönen i andra hand, de var inriktade på personlig 

utveckling istället för ekonomisk vinning. Därför kan det vara svårare att använda pengar som 

en motivationsfaktor inom IT-branschen.  

 

Motivationsfaktorer så som avancemang och trygghet var saker som merparten av våra 

respondenter inte värdesatte. Varför respondenterna inte värdesatte avancemang var för att 

många var nöjda med sina nuvarande positioner. De hade ingen särskild position som de 

strävade efter utan de var nöjda med vad de hade och jobbade med nu. De värdesatte inte 

heller trygghet som någon viktig motivationsfaktor, vissa var inte ens insatta i sina 
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trygghetsvillkor vilket gjorde det svårt för dem att ha någon åsikt om tryggheten på 

arbetsplatsen. Det var därför inget som påverkade motivationen vilket kan bero på att vi i 

Sverige lever i ett tryggt samhälle. Detta ger en grundtrygghet som uppfyller individens 

grundläggande behov. 

 

I båda branscherna så var erkännande en viktig motivationskälla. I IT-branschen så var detta 

extra viktigt, de anställda jobbade med avancerade projekt och löste problem dagligen. För 

dem var det då väldigt viktigt att få erkännande för sitt arbete utav någon som vet vad de 

åstadkommit. Det viktiga var inte vem erkännandet kom ifrån utan att denna person var insatt 

i vad de åstadkommit. Inom logistik branschen så var det istället viktigare att få erkännande 

från chefen, när man gjort ett bra jobb. 

 

Vi har med denna studie fått en bättre bild på vilka faktorer som är viktiga för löntagare inom 

studerade branscher. Vi ser några motivationsfaktorer som fungerar generellt i båda 

branscherna men också att det finns andra motivationsfaktorer som fungera bra i den ena 

branschen, men mindre bra i den andra. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
För att fördjupa studierna inom området så vore det bra att jämföra fler branscher och med 

fler respondenter. Samt att studera om det har med branscher att göra eller arbetsuppgifterna 

inom branschen. Även ledarperspektivet inom olika branscher kan leda till intressanta studier, 

det kan skilja sig mellan vad arbetarna och cheferna anser är viktigt.  

 

Motivation är ett viktigt och intressant ämne som kan vara avgörande för Sverige framtida 

konkurrenskraft i en global värld.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 44 

7.0 Referenslista 
Aguinis, H & Joo, H & Gottfredson, R (2013). What monetary rewards can and cannot do: 

How to show employees the money. 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0007681312001632 

 

Arnolds, C & Boshoff, C (2003). The Influence of McClelland's Need Satisfaction Theory on 

Employee Job Performance. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J156v04n03_04#.VmgBbOPqiko 

 

Basset-Jones, N & Lloyd, G (2005). Does Herzberg's motivation theory have staying power? 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/216356386/B8F239A081FC462DPQ/5?acco

untid=8028 

 

Becton, J & Schraeder, M (2009). Strategic Human Resources Management: Are We There 

Yet? 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/219160181/CE4F00CE31A44271PQ/17?acc

ountid=8028 

 

Bryman, A & Bell, E (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber AB 

 

Carson, C (2005).  A historical view of Douglas McGregor's Theory Y 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/212065731/B2872727EF2945D9PQ/1?acco

untid=8028  

 

Chen, Y & Gupta, A & Hoshower, L (2006). Factors That Motivate Business Faculty to 

Conduct Research: An Expectancy Theory Analysis.  

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/202821023/3C5302BA1B0A474EPQ/10?ac

countid=8028 

 

Christensen, L & Engdahl, N & Grääs, C & Haglund, L. (2010). Marknadsundersökning - en 

handbok. Lund: Studentlitteratur 

 

Devadass, R (2011). Employees Motivation in Organizations: An integrative literature 

review.  

http://www.ipedr.com/vol10/106-S10089.pdf 

 

Eriksson, C & Forsberg, B (2007).  Om betydelsen av strategisk kompetensförsörjning.  

Verva: Verket för förvaltningsutveckling 

http://arkiv.edelegationen.se/verva/upload/publikationer/2007/betydelsen-av-strategisk-

kompetensforsorjning.pdf  

 

Furnham, A & Eracleous, A & Chamorro-Premucik,T (2009). Personality, motivation and job 

satisfaction: Hertzberg meets the Big Five. 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0007681312001632
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J156v04n03_04#.VmgBbOPqiko
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/216356386/B8F239A081FC462DPQ/5?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/216356386/B8F239A081FC462DPQ/5?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/219160181/CE4F00CE31A44271PQ/17?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/219160181/CE4F00CE31A44271PQ/17?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/212065731/B2872727EF2945D9PQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/212065731/B2872727EF2945D9PQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/202821023/3C5302BA1B0A474EPQ/10?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/202821023/3C5302BA1B0A474EPQ/10?accountid=8028
http://www.ipedr.com/vol10/106-S10089.pdf
http://arkiv.edelegationen.se/verva/upload/publikationer/2007/betydelsen-av-strategisk-kompetensforsorjning.pdf
http://arkiv.edelegationen.se/verva/upload/publikationer/2007/betydelsen-av-strategisk-kompetensforsorjning.pdf


 
 

 45 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/215867349/fulltext/D0223CA32509460CPQ

/1?accountid=8028 

 

Gambrel, P & Cianci, R (2003).  Maslow's Hierarchy of Needs: Does It Apply In A 

Collectivist Culture. 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/203916225/FAD655E1F96B48CEPQ/1?acc

ountid=8028 

 

Gonzalez, SM (2004). Improving human resources management: some practical questions 

and answers. 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/228412876/6D65E7B283E04240PQ/13?acc

ountid=8028 

 

Gordon Rouse, K (2004). Beyond maslow’s hierarchy off needs: What do people strive for?  

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/237236046/78AC140E08D74A24PQ/8?acco

untid=8028 

 

Hedegaard Hein, H. (2012). Motivation, motivationsteorier och praktisk tillämpning. 

Köpenhamn: Liber AB 

 

Heena, P & Havish, M (2014) The power of intellectual capita lassessement and its need in 

information technology sector.  

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1648678758/abstract/26486BAAA10B4C44

PQ/1?accountid=8028 

 

Isaac, R & Zerbe, W & Pitt, D (2001). Leadership and motivation: The effective application 

of expectancy theory. 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/194165049/AA69CCF2B5CC4899PQ/6?acc

ountid=8028 

 

Jacobsen, D-I & Thorsvik, J (2008). Hur moderna organisationer fungerar.  

Bergen: Studentlitteratur 

 

Komins, G & Clive, E (2007). The expectancy–valence theory revisited: Developing an 

extended model of managerial motivation. 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S1044500506000588 

 

McClelland, D (1961). The achieving society. 

 

Mitchell, T (1982). Motivation: New Directions for Theory, Research, and Practice 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/210955285/59881C0C122C4F33PQ/1?acco

untid=8028 

 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/215867349/fulltext/D0223CA32509460CPQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/215867349/fulltext/D0223CA32509460CPQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/203916225/FAD655E1F96B48CEPQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/203916225/FAD655E1F96B48CEPQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/228412876/6D65E7B283E04240PQ/13?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/228412876/6D65E7B283E04240PQ/13?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/237236046/78AC140E08D74A24PQ/8?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/237236046/78AC140E08D74A24PQ/8?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1648678758/abstract/26486BAAA10B4C44PQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1648678758/abstract/26486BAAA10B4C44PQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/194165049/AA69CCF2B5CC4899PQ/6?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/194165049/AA69CCF2B5CC4899PQ/6?accountid=8028
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S1044500506000588
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/210955285/59881C0C122C4F33PQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/210955285/59881C0C122C4F33PQ/1?accountid=8028


 
 

 46 

Muscalu. E & Muntean. S (2013). Motivation - A Stimulating Factor for Increasing Human 

Resource Management Performance 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1466130868/A4DAD0EAD21F4737PQ/8?a

ccountid=8028 

 

Nicoleta & Eliza (2013). The motivation process of human resources within an organization. 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1672284920/A4DAD0EAD21F4737PQ/1?a

ccountid=8028 

 

Njoroge, CN & Yazdanifard, R (2014). The impact of social and emotional intelligence on 

employee motivation in a multigenerational workplace. 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1552838299/65FF8EAF7C554AA4PQ/1?ac

countid=8028 

 

Paloniemi, S (2006). Experience, Competence and Workplace Learning. 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/61920566/A32D052E049A4617PQ/2?accou

ntid=8028 

 

Pura & Madhvapaty (2014). Vikten av intellektuellt humankapital.  

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1648678758/abstract/26486BAAA10B4C44

PQ/1?accountid=8028 

 

Stum, David L. (2001). Maslow revisited: Building the employee commitment 

pyramid.Strategy & Leadership, 29(4), 4-9. Retrieved from 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/194372432?accountid=8028 

 

Veling, H & Aarts, H (2010). Cueing task goals and earning money: Relatively high 

monetary rewards reduce failures to act on goals in a Stroop task.  

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/754140618/F031134D55CF414BPQ/9?acco

untid=8028 

 

Wilson, I & Madsen, S (2008). The Influence of Maslow's Humanistic Views on an 

Employee's Motivation to Learn. 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/203897252/FAD655E1F96B48CEPQ/3?acc

ountid=8028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1466130868/A4DAD0EAD21F4737PQ/8?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1466130868/A4DAD0EAD21F4737PQ/8?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1672284920/A4DAD0EAD21F4737PQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1672284920/A4DAD0EAD21F4737PQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1552838299/65FF8EAF7C554AA4PQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1552838299/65FF8EAF7C554AA4PQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/61920566/A32D052E049A4617PQ/2?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/61920566/A32D052E049A4617PQ/2?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1648678758/abstract/26486BAAA10B4C44PQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/1648678758/abstract/26486BAAA10B4C44PQ/1?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/754140618/F031134D55CF414BPQ/9?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/754140618/F031134D55CF414BPQ/9?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/203897252/FAD655E1F96B48CEPQ/3?accountid=8028
http://search.proquest.com.db.ub.oru.se/docview/203897252/FAD655E1F96B48CEPQ/3?accountid=8028


 
 

 47 

Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Trivsel 

 Förväntningar - Vad har respondenterna för förväntningar på sitt arbete. 

 Motivation - Vad motiverar dom att arbeta  

 Trivsel - Hur trivs dom på sin arbetsplats 

Lön/pengar 

 Vad tycker respondenten om sin lön 

 Vad har de för syn på bonussystem 

Trygghet 

 Arbetsvillkor och trygghet på arbetsplatsen 

Socialt 

 Grupparbete  

 Vikten av det sociala samspelet 

Erkännande 

 Bekräftelse på arbetsplatsen 

 Dess påverkan på motivationen 

 

Avancemang 

 Möjligheten till avancemang  

 Viktigt 

 möjlighetens påverkan på motivationen 

Frihet 

 Personlig frihet 

 Möjligheter till eget ansvar 

 Viktigt 

 Motivation 

Arbetsuppgifter 

 Extra uppgifter och ersättning 

 Arbetsuppgifter - Utmanande, monotona, utvecklande och är det viktigt för 

respondenten. 

 

Rankning - Diskussion  

Ranka följande faktorer utifrån vad du blir motiverad av på din arbetsplats, motivera:  

Pengar 

Frihet 

Socialt sammanhang  

Utmanande/Utvecklande arbetsuppgifter 

Trygga arbetsvillkor 

Möjlighet till avancemang 
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Bilaga 2 Intervjuer 
 

Anders – 24 år Logistik 

Jobbar på lager där han hämtar och levererar möbler till olika montrar på stora mässor. Han 

tycker att han gör liknande saker varje dag och variationen är inte så stor. 

 

Trivsel 

Anders trivs på alla sätt, han har ingenting dåligt att invända.  

 

Lön 

Anders tror att hans motivation hade påverkats av lönen vid löneförändringar men han tror att 

den påverkan hade varit kortvarig eftersom en löneförhöjning hade lett till ökade 

förväntningar. Han tror också att lönen skulle behöva öka ganska mycket för att den skulle 

leda till en skillnad i hans motivation. På arbetsplatsen finns det inga bonussystem och det 

tycker han är skönt och bra för att han har dåliga erfarenheter av bonussystem och för att det 

minskar hans stress kring pengar. Han tror däremot att bonussystem kan vara bra om det är 

valbart och mer strukturerat, men inte om det går ut på att uppfylla mål hela dagarna för att 

det skapar stress.  

 

”Med jättehög lön hade jag kunnat jobba arslet av mig, men detta hade jag mått dåligt av i 

längden och då hade snarare motivationen minskat”.  

 

”Bonussystem tror jag hade påverkat min motivation mer negativt eftersom man blir mer 

stressad och jobbar mer för pengarna. Det kan minska mitt välmående och då kanske man går 

in i väggen och då minskar ju motivationen.”  

 

Trygghet 

Anders är timanställd så han kan bli avbokad och påbokad så sent som dagen innan han ska 

arbeta och det kan leda till stressiga situationer och minska Anders motivation. Därför tror 

han att tryggare arbetsvillkor skulle leda till markanta skillnader i hans vardagliga arbete, 

däremot så tror han inte att hans motivation skulle påverkas mycket rent kortsiktigt men mer 

på lång sikt när han börjat vant sig med de nya tryggare arbetsvillkoren.  

 

”Det är lite stressande när de kan ringa och säga att man ska jobba en dag som man har 

planerat att vara ledig på, då blir man mindre motiverad till att gå och jobba eftersom man 

ställt in sig på annat.” 

 

Socialt 

Den sociala biten på arbetsplatsen är jätteviktig för Anders, särskilt när han stannar på ett jobb 

länge. Han tycker att den sociala biten väger upp för de tråkiga och monotona arbetsuppgifter 

som han utför. Han tycker att det blir roligare att gå till arbetsplatsen när han trivs med sina 

kollegor och då blir han också mer motiverad. 
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”Även fast man jobbar med tråkiga arbetsuppgifter men ändå har en bra social situation på sin 

arbetsplats så kan man jobba med egentligen vilken skit som helst, man trivs ändå och blir 

motiverad” 

 

Erkännande 

För Anders är bekräftelse jätteviktigt, han tycker det är skönt och att få positiv feedback och 

det motiverar honom jättemycket. Han blir också mer motiverad när han märker att hans 

arbete betyder något för någon annan och att andra ser samt belyser det arbete han gör.  

 

”Att ens jobb syns och betyder nått för någon annan är viktigt för motivationen än att man 

jobbar för ingenting, om man inte får någon respons eller att ingen säger någonting leder till 

att man ställer sig frågan varför man utför jobbet och då börjar man istället rulla tummarna.” 

 

Avancemang 

På Anders arbetsplats är avancemangsmöjligheterna väldigt små enligt honom själv. Anders 

tror att större avancemangsmöjligheter hade påverkat honom positivt på så sätt att han hade 

velat stannat längre på arbetsplatsen och inte sökt efter andra jobb hela tiden. Han tror att det 

hade motiverat honom till att jobba hårdare men att chansen till konkurrens mellan kollegorna 

hade ökat.  

 

”Problemet kan bli att man börjar slåss mer om platser och fjäska för chefen och vara så 

kallade ögontjänare” 

 

Frihet & Ansvar 

Enligt Anders är det viktigt med eget ansvar på arbetsplatsen och det tycker han också att han 

fått på arbetsplatsen vilket har gett honom en bra känsla, som lett till högre motivation. Han 

strävar också efter att fortsätta göra bra ifrån sig för att få ha kvar sitt ansvar och för att inte 

göra cheferna besvikna. Han tycker att det är viktigt med frihet för att kunna välja saker själv 

men han gillar ändå att ha struktur runt valen. Att man kanske får exempel på utföranden men 

att man får möjligheten att själv få välja vilket sätt man följer. Så han vill gärna att det ska 

vara en blandning av kontrollerad och fri arbetsplats.  

 

”Jag tycker det är bra när det finns frihet men också när det är lite strikt och tydligt, men det 

ska ändå finnas rum för frihet och alternativ för hur man ska utföra arbetsuppgifterna.” 

 

 

Ranking 

1. Socialt sammanhang 

2. Arbetsuppgifter 

3. Pengar 

4. Frihet 

5. Avancemang 

6. Trygga arbetsvillkor  
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Bea - 24 år Logistik 

Jobbar på ett stort lager hos en matvarugrossist där hon kör och plockar varor med hjälp av en 

truck. Hon gör exakt samma sak varje dag.  

 

Trivsel 

Bea har inga större förväntningar på sin arbetsplats eftersom hon hela tiden vet vad hon 

kommer behöva utföra för arbete om dagarna. Så för att dagarna blir väldigt lika och för att 

variationen är så liten så trivs hon inte jättebra på arbetet.   

 

Lön/pengar 

Det är viktigt för Bea att lönen är hög och hon tror inte att hon hade fortsatt jobba på arbetet 

om den inte varit det. Hennes motivation påverkas mycket av nivån på lönen och hon tror att 

lönenivån gör så att hon orkar jobba med monotona arbetsuppgifter. Bea tycker inte om 

individuella bonussystem, då hon har dåliga erfarenheter av det men hon tror att ett kollektivt 

bonussystem skulle ha en positiv påverkan på hennes motivation. 

 

”Om jag inte hade fått lön hade jag inte gått till arbetet och om jag hade fått en sämre lön hade 

jag förmodligen utfört ett sämre arbete.” 

 

Trygghet 

På Beas nuvarande arbetsplats är hon periodanställd så hon har ingen fast anställning men hon 

är ändå trygg med de arbetsvillkor hon har och hon har förtroende för arbetsgivaren. Bea tror 

att en sämre förändring i arbetsvillkoren skulle leda till en osäkerhet på arbetsplatsen vilket 

hon tror skulle bli jobbigt och minska hennes motivation.  

 

”Det går bra att ha ett sämre villkor ett kort tag men jag tror att jag skulle må dåligt av det i 

längden. Just för att man inte vet vad som händer och varför de kanske inte skulle behöva en.” 

 

Socialt 

Bea har bara individuella arbetsuppgifter på sin arbetsplats så hon kan inte socialiserar så 

mycket med sina kollegor under arbetstimmarna, utan det förkommer på rasterna. Bea tycker 

att det sociala har påverkan på både hennes trivsel och på motivation och om hon inte hade 

trivts med sina kollegor hade hon bytt arbetsplats.  

 

”Man är fokuserad på sitt eget, sen är det rast och man kan prata lite, men sen går man 

tillbaka till sitt eget igen”.  

 

Erkännande 

På Beas arbetsplats är cheferna dåliga på att ge ut bekräftelse till andra och hon tror allas 

motivation skulle påverkas positivt om de fick mer bekräftelse på arbetsplatsen. Hon är fast 

besluten om att hennes motivation skulle öka om hon fick mer individuell bekräftelse. För att 

hon tycker att motivationen kan dö ut lite när man inte får positiv feedback när man utfört ett 

bra arbete, vilket minskar ens nästa utförande arbete.  

 



 
 

 51 

”Jag tycker erkännande är bra för motivationen för då vet man vad man gör rätt och vad som 

krävs för ett bra jobb.” 

 

Avancemang 

På arbetsplatsen så är avancemangsmöjligheterna väldigt dåliga, man kan få en annan plats 

med extra förtroende från chefen men det är svårt att uppnå ett löneavancemang och 

statsutveckling. Om det hade funnits en avancemangsmöjlighet hade det motiverat Bea 

väldigt mycket och hon tror att det hade ökat hennes strävan mot att jobba hårdare och att det 

hade blivit roligare att gå till arbetsplatsen.  

 

Frihet/ansvar 

För henne är det jätteviktigt med frihet och eget ansvar och det saknar hon eftersom det är 

väldigt styrt på arbetsplatsen både med upplägget av arbetsuppgifter och arbetstider. Hon 

tycker att friheten kan kopplas till att man får ett välmående på arbetsplatsen vilket är viktigt 

för henne och det får hon inte riktigt i och med den tajta styrningen vilket blir omotiverade för 

henne.  

 

Arbetsuppgifter 

Typen av arbetsuppgifter som Bea utför är väldigt monotona, hon gör i princip samma saker 

varje dag. De har också gjort förändringar på arbetsplatsen då de skärt ner på arbetsuppgifter 

med mer ansvar och frihet och det har haft en negativ påverkan på henne. Då både tider och 

arbetsuppgifter är väldigt styrda blir hon omotiverad till att arbeta och hon skulle hellre jobba 

med mer utvecklande uppgifter om hon fick chansen.  

 

Ranking 

 

1. Pengar 

2. Arbetsuppgifter 

3. Socialt sammanhang 

4. Avancemang 

5. Ansvar 

6. Frihet 

7. Trygga arbetsvillkor  

 

Carl 26 år Logistik 

Jobbar på lager där han hämtar och levererar möbler till olika montrar på stora mässor. Han 

tycker att variationen på arbetsuppgifter är stor men att uppgifterna i sig är ganska likartade.   

 

Trivsel 

Carl trivs väldigt bra på sin arbetsplats, mest för att han känner att han har mycket 

ansvarstagande. Samtidigt som samhörigheten med sina kollegor är viktig och för att han trivs 

i miljön på arbetsplatsen.   

 

Lön/pengar 
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Carl är inte så nöjd med sin lön för att han tycker att den inte motsvarar det ansvarstagandet 

han har på arbetsplatsen. Om lönen skulle vara högre så tror han att han skulle anstränga sig 

mer på arbetsplatsen. Hans benägenhet att stanna på arbetsplatsen skulle höjas om lönen 

ökade men om lönen minskade skulle han sluta. Om de skulle öka hans lön skulle han känna 

att cheferna bryr sig om hans arbete vilket skulle öka hans framtida motivation. De har inget 

bonussystem på arbetsplatsen och han tror inte att den skulle öka hans motivation om den inte 

var rättvis och väl strukturerad.  

 

”Oavsett bra eller dålig lön så går jag till jobbet. Skulle kännas roligare att gå till jobbet med 

en högre lön men skulle inte påverka min arbetsinsats.”  

 

Trygghet 

Carl är timanställd vilket gör att det finns en osäkerhet i hur mycket han får jobba, vilket leder 

till en mindre trygghetskänsla. Detta tycker Carl är jobbigt då han vill jobba så mycket som 

möjligt för att tjäna ihop sina pengar. Han tror att han skulle vara mer motiverad och känna 

sig mer trygg om han hade fast anställning istället. Han tror att han skulle bli mer motiverad 

att utföra ett bättre arbete om han hade tryggare arbetsvillkor.  

 

Socialt 

Carl värdesätter det sociala på hans arbetsplats, de jobbar i grupper om 2 som de delas in i 

direkt på morgonen. Detta kan både höja och sänka hans motivation beroende på vem han får 

jobba med. För honom är det viktigt med en social samhörighet för att då tycker han att det 

blir roligare att gå till jobbet.  

 

Erkännande 

På den senaste tiden har Carl fått mycket erkännande och beröm av cheferna, det har gjort att 

hans motivation har ökat avsevärt. Han tycker det är jätteviktigt med erkännande på arbetet 

eftersom han då förstår att andra uppskattar hans ansträngningar. Han tycker att man tappar 

motivation om man inte får erkännande eftersom man då får en känsla av att ens prestationer 

är oviktiga.  

 

Avancemang 

Carl tycker att avancemangsmöjligheter gör att man får något att sträva efter på arbetsplatsen, 

för att han alltid vill framåt. Därför blir avancemangsmöjligheten en viktig faktor för hans 

individuella motivation. Carl att de har ett dåligt avancemangssystem på arbetsplatsen vilket 

försvårar möjligheten att avancera och det tycker han är jättedåligt och tråkigt för att han vill 

framåt.  

 

Frihet 

På Carls arbetsplats så har de mycket frihet och han tycker att eget ansvar grundar sig i 

erfarenheten man har på arbetsplatsen. Frihet och eget ansvar är något som har stor påverkan 

på hans motivation eftersom han tycker att fria tyglar gör att man blir mer kreativ vilket gör 

att man växer som person. 
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Arbetsuppgifter 

Carls arbetsuppgifter är väldigt lika varandra även fast han sätts in i olika arbetssituationer. 

Han är på olika arbetsplatser hela tiden men utför samma arbetsuppgifter. Han tycker därför 

att hans arbetsuppgifter blir väldigt tråkiga även fast det är varierande och det påverkar hans 

arbetsmotivation negativt.  

 

Rankning - Diskussion  

 

1. Pengar 

2. Frihet 

3. Socialt sammanhang 

4. Utmanande/utvecklande arbetsuppgifter 

5. Trygga arbetsvillkor 

6. Avancemang 

 

Erik – 23 år Logistik 

Jobbar på ett stort lager hos en matvarugrossist där han kör och plockar varor med hjälp av en 

truck. Han gör exakt samma sak varje dag. 

 

Trivsel 

När Erik kommer till jobbet så har han inte några speciella förväntningar han förväntar sig 

bara att det ska se ut som vanligt och att arbetsuppgifterna ska vara samma som alltid. Han 

trivs inte speciellt bra på sitt jobb och berättar redan tidigt att han bara arbetar där för 

pengarna.   

 

Lön/pengar 

Erik är väldigt nöjd med sin lönenivå han påstår till och med att den är hög i jämförelse med 

hans arbetsuppgifter. Lönenivå är den största anledningen till att Erik stannat kvar på 

företaget. Arbetsplatsen har inget bonussystem, det tycker Erik är synd för att han tror att det 

skulle öka hans arbetsmotivation eftersom han vill tjäna mycket pengar. Dock så tror han 

bonussystem hade kunnat skapa kaos på hans arbetsplats då många precis som han själv, är 

där mest för att tjäna pengar.  

 

Trygghet 

Erik är timanställd och känner därför att tryggheten är bristfällig i hans arbetsvillkor. Han får 

däremot chansen att jobba mycket och känner därför inget behov av ett förbättrat 

arbetsvillkor. Han tror inte heller att ett bättre och tryggare arbetsvillkor hade lett till någon 

ökad motivation.  

 

Socialt 

Erik tycker inte att han har så roliga arbetskamrater på sin arbetsplats vilket han tycker är 

tråkigt och omotiverade. Han tror att det skulle vara roligare att gå till jobbet om han hade fler 

trevliga arbetskollegor. Dock så vet han inte om det sociala påverkar hans arbetsmotivation 
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speciellt mycket, men han tror ändå att roligare arbetskollegor hade kunnat påverka hans 

trivsel som då indirekt hade kunnat leda till en ökad individuell motivation.  

 

Erkännande 

Eriks arbetsplats är väldigt mål fokuserad, men även fast Erik uppfyller mål kraven och ibland 

plockar mer varor än vad man behöver, så känner han ändå inte att han får något erkännande 

av cheferna och det tycker han är dåligt. Han tycker att cheferna oftare ger ut negativ kritik än 

positiv. Erik tror att positiv feedback från cheferna hade varit mer effektivt på hans 

arbetsmotivation. 

 

Avancemang 

Möjligheten till avancemang finns i stort sett inte på Eriks arbetsplats och det tycker han är 

tråkigt. Däremot tror han att en större avancemangsmöjlighet hade lett till en tuffare 

konkurrens och intriger mellan arbetskamraterna, för att alla skulle vilja prestera så bra som 

möjligt. Men någon form av möjlighet till avancemang tror dock Erik hade varit positivt för 

hans motivation.  

 

Frihet & Eget ansvar 

Erik tycker inte att friheten är speciellt stor på arbetsplatsen, allting är styrt både arbetstider 

och upplägget för arbetsuppgifter. Det enda egna ansvar och frihet han anser sig ha är att 

plocka och packa rätt varor på rätt sätt. Erik tror att mer frihet och eget ansvar hade varit 

skönt och motiverande, då det hade känts som att ledningen litade mer på honom. Just nu 

känner han sig mest bara styrd och skulle önska mer frihet.   

 

Arbetsuppgifter 

Skulle Erik göra något extra arbete utöver det vanliga så förväntar han sig mer pengar då det 

är vad han strävar efter när han jobbar. Han önskar att arbetsuppgifterna var mer varierande 

då de ofta är väldigt enformiga och tråkiga. Bara en lite variation hade bidragit till en ökad 

motivation hos Erik och han tror att det skulle vara roligare att arbeta med mer varierande 

arbetsuppgifter än de monotona han jobbar med idag. 

 

”Extra arbete ska ge extra betalt, annars är det inte värt det”  

 

Rankning 

1. Pengar 

2. Utmanande/Utvecklande arbetsuppgifter 

3. Socialt sammanhang  

4. Frihet 

5. Möjlighet till avancemang 

6. Trygga arbetsvillkor 

 

 

 

 



 
 

 55 

Hanna – 21 år Logistik 

Jobbar med att packa böcker hos en bok distributör. Hon gör liknande saker varje dag och får 

bonuslön om hon håller ett högt tempo när hon packar böckerna. 

 

Trivsel  

Hon trivs på sin arbetsplats, hon har trevliga arbetskamrater och det bra arbetsvillkoret hon 

fått. Hennes förväntningar var att lönen skulle vara hög eftersom det var tråkiga 

arbetsuppgifter och att miljön skulle vara trevlig för att underlätta hennes arbete. 

 

Pengar 

En av de största orsakerna till att hon sökte till arbetsplatsen var för den höga lönen. Pengar 

blir en av de största motivationsfaktorerna för henne eftersom hon varit väldigt nöjd med 

lönen, samtidigt som den täcker alla hennes levnadskostnader och ger henne möjlighet till att 

spara. De använder ett bonussystem på hennes arbetsplats, det systemet gör att hon blir mer 

motiverad till att gå till arbetet och det ökar hennes vilja att prestera, eftersom hon vill att 

bonusen ska vara så hög som möjligt i slutet av året.  

 

”Nivån på lönen är absolut viktigt för mig, det var framförallt därför jag sökte till 

arbetsplatsen, för jag hade hört av bekanta att lönen skulle vara hög.” 

 

”Jag tycker om bonussystem då blir man mer medveten och fokuserad på sina prestationer 

eftersom man vill uppnå målen för att kunna få bonusen i slutet av året.” 

 

Trygghet 

Hanna känner sig trygg på sin arbetsplats, hon tycker att tryggheten underlättar hennes arbete 

för att hennes fokus blir mer koncentrerat när hon känner sig trygg. Hon är nöjd med sina 

arbetsvillkor och hon tror inte att en förändring av villkoren skulle påverka hennes 

motivation.  

 

Socialt 

Hennes motivation påverkas mest utav sällskapet och behandlingen av sina kollegor. Hon 

tycker att det blir roligare att arbeta när man omges av trevliga arbetskollegor och hon blir 

mer motiverad till att prestera bättre när hon känner samhörighet. På arbetsplatsen så jobbar 

de mest individuellt men hon känner ändå samhörighet eftersom hon lärt känna kollegorna på 

rasterna.  

 

”Jag tycker att det underlättar mycket att ha arbetskompisar som man tycker om, för då blir 

det lättare att gå upp tidiga morgnar och jobba sena kvällar när man är i gott sällskap.” 

 

Erkännande 

Hanna anser att hon får bekräftelse av både kollegor och chefer när hon utfört ett bra jobb på 

arbetsplatsen. Att få erkännande tycker hon är viktigt, för då vet hon när hon utfört ett bra 

arbete. Hon tycker också att hennes motivation ökar när hon får erkännande av andra för att 

hon blir glad och positiv när andra tycker att hon är duktig.  
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Avancemang 

Hanna tycker att det finns en chans till avancemang på arbetsplatsen, särskilt när man är 

duktig och visar framfötterna. Det här tycker hon är bra för att hon anser att hennes 

arbetsmoral ökar av avancemangsmöjligheten eftersom det blir som en extra morot att sträva 

efter.   

 

”Jag tycker ändå att det är viktigt för arbetsmoralen, för när det finns en chans att kunna 

avancera så skärper man till sig lite mer.” 

 

Frihet/Ansvar 

Frihet är något som påverkar Hannas motivation, hon saknar däremot frihet på arbetsplatsen 

eftersom alla arbetsuppgifter är så strikt strukturerade och för de inte har några flextider. 

Hanna tycker att det blir roligare att utföra ett arbete när det är mer fritt för att man får 

chansen att vara mer kreativ. På arbetsplatsen har hon eget ansvar men man delar också 

ansvar med andra eftersom många är delaktiga i samma processer.  

 

Utmanande/utvecklande arbetsuppgifter 

Hannas arbetsuppgifter är monotona och detta tycker hon är väldigt tråkigt. Om hon kunde 

välja skulle hon hellre ha mer utmanande och utvecklande arbetsuppgifter eftersom hon tror 

att det skulle vara roligare. Hon blir lätt uttråkad på hennes nuvarande arbete vilket hon inte 

tror att hon skulle bli om arbetsuppgifterna var mer utmanande.  

 

”Jag skulle trivas mer på en arbetsplats där det fanns utvecklande/utmanande arbetsuppgifter 

för det är sån jag är. Jag gillar variation och tror det utvecklar mig mer som person.” 

 

Ranking  

1. Socialt sammanhang  

2. pengar, (lön, bonus) 

3. utmanande/utvecklande arbetsuppgifter  

4. frihet (& ansvar) 

5. avancemang, (& erkännande) 

6. trygga arbetsvillkor ( & generell trygghet) 

 

Julia - 26 år Logistik 

Jobbar på ett så kallat löpande band där de tillverkar förpackningar av olika slag. De får gå 

mellan olika stationer mellan veckorna men i övrigt monotona och liknande arbetsuppgifter 

varje dag. 

 

Trivsel 

Julia trivs jättebra på arbetsplatsen, hon säger att hon älskar sitt jobb och att de är som en liten 

familj. 

 

Pengar 
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Hon tycker att hon har en bra lön och att den täcker hennes omkostnader samt att den 

motsvarar det arbete hon utför under dagarna. Enligt henne har lönen en stor påverkan på 

motivationen eftersom lönen är en viktig faktor till att få ett bra liv. Företaget har ett 

bonussystem och det tycker hon är bra för att det blir en extra morot att sträva efter.  

 

”Jag tycker det är viktigt med bonussystem det är alltid som en liten bekräftelse på att man 

jobbat bra och det gör en ännu mer motiverad.” 

 

Trygga arbetsvillkor 

Hon tycker att hon har ett bra arbetsvillkor med fina förmåner. Däremot tycker hon att det är 

bra med stränga arbetsvillkor för det lyfter arbetsmoralen och flitigheten. Hon tycker detta är 

en viktig motivationsfaktor då bra arbetsvillkor ofta hänger ihop med höga löner, trygg 

anställning och bra förmåner vilket påverkar hennes fokusering. 

 

”Jag sätter nog trygga arbetsvillkor före pengar ändå för utan ett tryggt arbetsvillkor så kanske 

man förlorar pengarna sen.” 

 

Socialt sammanhang 

Julias motivation påverkas mest av det sociala, det är viktigt för henne att känna samhörighet. 

De jobbar nästan alltid individuellt, men hon kan alltid fråga någon om hjälp om det behövs. 

Hennes motivation ökar eftersom hon trivs så bra på jobbet och för att hon tycker att det är 

roligt att gå dit för att få träffa sina arbetskamrater.  

 

”Det sociala är något som påverkar min motivation, det är absolut viktigaste tycker jag.” 

 

Erkännande 

Julia känner att hon får veta av sina kollegor när hon utfört ett bra arbete. Ibland får hon också 

någon typ av erkännande av chefer när de ger henne feedback på hennes prestationer. 

Däremot sker den mesta feedbacken på utvecklingssamtal som alla anställda har med chefen 

med jämna mellan rum på arbetsplatsen. 

  

Avancemang 

Det finns bra med möjligheter till kunskapsutveckling men jag är lite osäker på hur stora 

möjligheterna är till avancemang. Jag är själv inte så intresserad av att avancera så är inte så 

insatt. 

 

Frihet 

Hon har mycket eget ansvar och frihet på arbetsplatsen. De har inte så stränga tidsramar vilket 

gör att hon inte behöver vara orolig för att bli av med lön om man kommer för sent. Hon tror 

inte att några förändringar gällande exempelvis friheten kring arbetsuppgifter skulle ha någon 

påverkan på hennes motivation. 

 

”Jag tror inte att någon förändring skulle göra mig mer motiverad men jag skulle tycka att det 

vore skönt att göra lite omväxling i arbetstiderna särskilt på sommaren.” 
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Utmanande/utvecklande arbetsuppgifter 

Julias arbetsuppgifter är monotona men de cirkulerar mellan olika stationer vilket leder till en 

liten variation, detta gör att hon tycker att arbetsuppgifterna också blir lite utmanade och 

utvecklande. För henne är det viktigt med typen och upplägget för arbetsuppgifterna, om de 

exempelvis inte hade haft den här rotationen på arbetsplatsen tror hon att hon lätt skulle bli 

uttråkad.  

 

”Vi gör ju olika saker eftersom vi är på olika stationer som man roterar på, men det är ju ändå 

samma saker man gör på de olika stationerna.” 

 

Ranking 

1. Socialt sammanhang 

2. Trygga arbetsvillkor 

3. Pengar 

4. Utmanande/utvecklande arbetsuppgifter 

5. Frihet 

6. Avancemang 

 

Knut – 27 år Logistik 

Jobbar på ett logistikföretag där han är ansvarig för att elektroniken på anläggningen alltid 

fungerar. Han gör olika saker varje dag då man aldrig vet var problemen kommer att uppstå. 

 

Trivsel  

Knut trivs på sin arbetsplats, han har bra kollegor som han tycker om och gillar hans 

varierande arbetsuppgifter.  

 

Pengar 

Han tycker lönen är bra på hans arbete, den täcker hans levnadskostnader, däremot påpekade 

Knut att han gärna skulle ha högre lön och att det var något han strävade efter. På arbetet hade 

de haft ett bonussystem men det hade avskaffats varför, visste han inte men han var missnöjd 

med beslutet för han tyckte att bonusen fungerade som en morot som han strävade efter att få.  

 

”Ja, jag hade velat ha kvar bonusen, det var som en morot och man kände att man fick tillbaka 

lite om man jobbade lite hårdare.” 

 

Trygghet  

Knut tycker att han har bra arbetsvillkor, han tycker att tryggheten och säkerheten är något de 

prioriterar. Han har en känsla av att alla vill att han ska må bra, vilket leder till en bra känsla 

och han tycker då att det blir lättare att arbeta.  

 

Socialt  

Knuts främsta motiveringsfaktor är det sociala på arbetsplatsen. Han anser att hans 

prestationer blir bättre för att han tycker det blir roligare att arbeta eftersom alla är kompisar. 
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Detta underlättar också hans arbete eftersom samarbetet fungerar så bra mellan alla när de 

jobbar i grupp, fast de jobbar mest enskilt på företaget.  

 

”De flesta blev jag kompis med vi började också umgås privat, alla blev som en liten familj, 

man kan alltid fråga om hjälp eller så om man behövde det.” 

 

Erkännande 

Enligt Knut så får han erkännande på arbetet däremot inte av chefer men av gruppledare och 

arbetskamrater. Han tycker det är viktigt med erkännande, inte bara lönemässig utan också att 

få höra att man gjort nått bra är viktigt för honom och hans motivation på arbetsplatsen.  

 

Avancemang 

Knut tycker att avancemangsmöjligheterna är väldigt otydliga på hans arbetsplats eftersom 

den är så stor. Han tror att han skulle jobba hårdare och få högre arbetsmoral om han visste att 

han kunde nå en önskad position på företaget.  

 

”Om möjligheten fanns så skulle jag jobba hårdare för att kunna avancera, särskilt om det är 

en ledig position som jag skulle vilja ha.” 

 

Frihet 

På företag har han flextid, det ökar hans motivation för att han gillar konceptet att man kan ge 

och ta med exempelvis tider. Han har mycket ansvar på arbetsplatsen och han tycker att 

graden av ansvar kommer med åren när man fått mer erfarenhet.  

 

Utvecklande/utmanande arbetsuppgifter  

Knuts arbetsuppgifter är varierande, han lär sig nya saker nästan varje dag vilket han tycker är 

väldigt roligt. För honom är det viktigt med typen av arbetsuppgifter för att han tycker att 

dagarna går fortare när de är mer utmanande. Han gillar upplägget han har på arbetsplatsen 

eftersom det är blandat med enskilt arbete och grupparbete.  

 

”Det är väldigt blandat med vad man gör, det är nästan nya arbetsuppgifter hela tiden och det 

gör ju att man lär sig nått nytt varje dag, i stort sätt” 

 

Ranking 

1. Socialt sammanhang 

2. Utvecklande/utmanande arbetsuppgifter 

3. Pengar 

4. Avancemang  

5. Frihet 

6. Trygga arbetsvillkor 
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Ludvig – 29 år Logistik 

Jobbar med att packa böcker hos en bok distributör. Han gör liknande saker varje dag och får 

bonuslön om han håller ett högt tempo när hon packar böckerna. Han kan även få andra 

arbetsuppgifter så som kundkontakter och kundservice. 

 

Trivsel 

Ludvigs trivsel grundar sig i att hans arbetskamrater har samma inställning till prestation och 

arbete som han själv och i att han känner samhörighet på arbetsplatsen.  

 

Pengar 

För honom är pengar den viktigaste motivationsfaktorn eftersom det gör att man kan överleva 

och försörja sig. Han är nöjd med sin lön men han skulle inte tacka nej till högre lön eftersom 

hans levnadskostnader täcks precis av sin nuvarande lön. Arbetsplatsen har däremot ett 

bonussystem som då ökar lönenivån, så den är något han strävar efter och jobbar hårdare för. 

 

”Bonusen är något som gör att snittlönen blir högre och för att få den måste man prestera så 

det gör att man gärna jobbar hårdare.” 

 

Trygghet 

Det är viktigt för honom att känna sig trygg på arbetsplatsen, för då får han en bra känsla när 

han kommer till jobbet och när han är där. Han är däremot osäker på hur hans arbetsvillkor ser 

ut eftersom han inte är så insatt i dem.  

 

”Man jobbar hellre lite hårdare på ett arbete som man har en bra känsla på, men om man inte 

trivs eller känner sig trygg på en arbetsplats så tappar man den känslan och blir mindre 

motiverad.” 

 

Socialt sammanhang 

Han känner samhörighet på sin arbetsplats och tycker att alla behandlar varandra väl och att 

det är en bra stämning. Ludvig tror framförallt att en arbetsplats inte skulle kunna fungera om 

det inte fanns ett socialt samspel mellan alla arbetskollegor.  

 

Erkännande 

Ludvig tycker att han får erkännande på sin arbetsplats både av kollegor och chefer, det tycker 

han har en väldigt positiv påverkan på hans motivation. För att när han får höra att han varit 

duktig av andra på arbetsplatsen så bidrar det till att han vill fortsätta prestera så bra som 

möjligt. 

 

Avancemang 

Ludvig anser att det finns möjlighet till avancemang på hans arbetsplats, hittills har han till 

och med fått avancera till en högre position vilket han tycker är kul. Hans motivation 

påverkas mycket av avancemangsmöjligheterna, för då känner han att hans extra prestationer 

framhävs och då vill han fortsätta jobba hårt för att han får sitt arbete bekräftat.  
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”Ja det motiverar mig, det gör ju att man hela tiden vill kämpa för att få en högre position.” 

 

Frihet 

Ludvig anser att det är lite blandat med frihet för honom, vissa saker måste göras på ett visst 

sätt för att det ska bli bra men själva upplägget av arbetsuppgifter bestämmer han mycket 

själv. De som har mer erfarenhet får ofta mer eget ansvar på arbetsplatsen samtidigt som man 

behöver följa vissa riktlinjer för att cheferna ska bli nöjda.  

 

”Frihet tror jag inte spelar så jättestor roll för min motivation, så länge jag vet vad jag ska 

göra på arbetet. Jag tror det är svårt för alla arbetsplatser att ha friheten att man ska få göra 

exakt vad man vill.” 

 

Utmanande/utvecklande arbetsuppgifter 

Han tycker att hans arbetsuppgifter är ganska varierande eftersom han har olika upplägg dag 

för dag, men i det stora hela utföra han mest monotona arbetsuppgifter. För honom så spelar 

inte typen av arbetsuppgifter så stor roll för motivation, så länge han trivs på arbetet är det lätt 

att utföra dem även fast de kan vara tråkiga.  

 

Ranking 

1. Pengar 

2. Socialt sammanhang 

3. Avancemang 

4. Trygga arbetsvillkor 

5. Frihet 

6. Utmanande/utvecklande arbetsuppgifter 

 

Doris - 32 år IT/Ekonomi 

Jobbar som ekonom på en IT-avdelning där hon är med i olika projekt för att utveckla IT- 

delen på företaget. Hon gör olika saker i stort sätt varje dag och träffar nya människor hela 

tiden. 

 

Trivsel 

Balansen mellan arbetsliv och privatliv är viktigt för hennes trivsel och det känner hon också 

att företaget tar hänsyn till. Hon tycker också att det är viktigt med en arbetsgivare som bryr 

sig om alla och ser till att de mår bra på arbetsplatsen.  

   

Lön/pengar 

Doris är nöjd med sin lön och tycker den stämmer överens med hennes arbetsuppgifter och att 

den täcker alla hennes levnadskostnader. Doris tycker däremot inte att just pengar är den 

främsta motivationsfaktorn utan hon tycker att det finns andra faktorer som är viktigare. De 

har inget bonussystem på arbetsplatsen och hon tror inte att införandet av ett bonussystem 

skulle ha någon påverkan på hennes motivation.  
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”Jag är en sådan person som inte drivs utav pengar utan jag drivs mer utav personlig 

utveckling. Jag vill kunna utveckla och utmana mig själv på arbetet och det tycker jag 

motiverar mig mer i förhållandet till pengar.” 

  

Trygghet 

Doris har bra arbetsvillkor och känner sig trygg på sin arbetsplats, att känna trygghet är 

väldigt viktigt för henne för att hon bland annat har barn att tänka på och ta hänsyn till.  Hon 

tror inte att en förbättring av arbetsvillkoren skulle påverka hennes motivation men att en 

försämring skulle kunna påverka hennes motivation negativ, eftersom hennes trygghetskänsla 

skulle bli mindre. 

 

”Jag tror inte att en förbättring av mina arbetsvillkor skulle påverka mig personligt.” 

   

Socialt 

Det sociala är en av de viktigaste motivationsfaktorerna för Doris, hon tycker det är viktigt att 

få känna samhörighet och glädje på jobbet. För att det skapar en rolig och bra känsla vilket 

gör att det blir roligare att arbeta och gå till jobbet.  De jobbar mycket i team på arbetet, det 

trivs hon väldigt bra med för då känner hon att man kan hjälpas åt och jobba tillsammans mot 

målen och det tycker hon är kul.  

 

 "När man har en tung morgon och tycker det känns segt att gå upp ur sängen så underlättar 

det att tänka på vad roligt man har det med sina kollegor på jobbet."  

 

Erkännande 

Doris anser att hon inte får så mycket erkännande av cheferna på arbetet men teamet som hon 

jobbar i brukar ge positiv kritik till varandra. Hon är lite osäker på om hon skulle bli mer 

motiverad om hon fick mer erkännande på arbetsplatsen. Doris tycker däremot att det är kul 

att höra positiv kritik och när andra uppskattar hennes arbete.  

 

"Erkännande är inte någonting jag förväntar mig att få av andra men när man väl får det så är 

det jätteroligt att höra att man gjort nått bra".  

 

Avancemang 

Hon har inget större intresse av att avancera inom företaget, hon känner inte att hon är i det 

stadiet att hon har något behov av att klättra i organisationen. Detta gör att avancemang inte är 

något hon strävar efter och därför påverkas inte heller hennes motivation av denna faktor. 

Däremot tycker hon att det är viktigt att möjligheten finns på arbetsplatsen.  

”Just nu är jag i det stadiet att jag inte tycker att det är så viktigt att kunna kättra uppåt i 

organisationen utan jag är nöjd som det är idag.” 

 

 

Frihet & ansvar 

Chansen att kunna påverka är väldigt stor på arbetsplatsen enligt Doris. Hon tycker att 

friheten att påverka är någonting som driver henne och att det är skönt att kunna få yttra sig 
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om saker hon anser viktiga och det är någonting som i sin tur motiverar henne till att arbeta. 

Doris har också mycket eget ansvar både kring arbetsuppgifter och arbetstider. Det tycker hon 

är motiverande eftersom det ger henne möjlighet att styra mycket själv och det vill hon kunna 

göra eftersom hon har barn. 

 

”Friheten som ger en möjlighet att kunna få påverka är viktig, för då får man chansen att vara 

med och driva någonting som man tror på och det är ju alltid roligt.” 

 

Arbetsuppgifter 

På arbetsplatsen har Doris utmanande och utvecklande arbetsuppgifter och det bidrar hela 

tiden till personlig utveckling vilket hon tycker är jättekul och motiverande. De har också 

flextider vilket gör att hon kan ta halvdagar på fredagar om hon har komp-tid att använda, det 

trivs hon med och hon tror att det bidrar till en ökad motivation.  

 

”Jag tycker att jag utvecklas personligen på arbetsplatsen hela tiden. Det gör att jag hela 

tiden strävar efter att förbättra mina prestationer så jag utvecklas ännu mer” 

Doris 32 år  

    

Rankning 

1. Utmanande/Utvecklande arbetsuppgifter 

2. Socialt sammanhang 

3. Trygga arbetsvillkor 

4. Frihet 

5. Möjlighet till avancemang 

6. Pengar 

 

Fredrik – 37 år IT 

Jobbar som IT-konsult som systemutvecklare. Han är anställd hos ett konsultföretag varifrån 

han åker ut till olika kunder vid olika tillfällen och hjälper till att utveckla deras IT-

avdelningar.  

 

Trivsel 

Fredriks trivsel grundar sig mycket i typen av arbetsuppgifter han får på arbetet. Han vill 

också att det ska vara roligt att gå till arbetet och han tycker att det är viktigt att känna social 

samhörighet för att han ska trivas.  

 

Lön/pengar 

Fredriks tycker att pengar är en motiverande faktor men att den inte har så stor påverkan på 

honom. Han anser sig ha en bra lön men han tycker inte att lönen motsvarar hans 

arbetsuppgifter och ansvarstagande och därför blir lönen mindre motiverande. Fredriks 

arbetsplats har ett kollektivt bonussystem som han inte tycker är särskilt motiverande. Han 

tror däremot att hans motivation skulle öka om bonussystemet blev mer individanpassat.  
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”Bonussystemet som vi har är knutet till hela företagets resultat, men jag tror att min 

motivation skulle bli högre om den var knuten till individuella prestationer istället.” 

 

Trygghet 

Han anser sig ha bra och trygga arbetsvillkor men han lägger inte så stor vikt på 

arbetsvillkoren eftersom han vet att det finns många lediga jobb inom hans bransch. Fredrik 

tycker inte att hans arbetsvillkor påverkar hans motivation positivt men han tror att hans 

motivation skulle minska om hans arbetsvillkor skulle bli sämre.  

 

”Jag tror inte att jag skulle önska något mer för att få en bättre motivation, men om det skulle 

ske förändringar i villkoren som skulle vara mot det sämre då tror jag också att min 

motivation skulle bli sämre.” 

 

Socialt 

Fredrik tycker att han blir bra behandlad av sina kollegor och han känner samhörighet till alla 

på arbetsplatsen. Däremot tycker inte Fredrik att det sociala är speciellt viktigt och han anser 

inte att det påverkar hans egen motivation. 

 

Erkännande 

Fredrik känner inte att han får något erkännande från sina ledare om han utfört ett bra arbete 

på arbetsplatsen och det saknar han. Om han hade fått mer erkännande på arbetsplatsen så tror 

han att hans motivation hade ökat. För att han tycker att det är viktigt med att få respons efter 

ett arbete, för att veta vad man gjort bra och vad man ska tänka på.  

 

”Det hjälper ju mig direkt när man får veta vad som gjorts bra och dåligt men det är då viktigt 

att responsen kommer snabbt så jag kan återkoppla till mitt arbete och att den är konstruktiv 

och saklig för att jag ska ta åt mig.” 

 

Avancemang 

Fredrik anser att avancemangsmöjligheter skulle påverka hans motivation positivt. Däremot 

så tycker Fredrik att möjligheterna till avancemang är relativt dåliga på både arbetsplatsen och 

inom branschen han jobbar i. Detta tycker han är väldigt tråkigt för att han tycker att det ska 

finnas karriärmöjligheter så som avancemang för att det skulle påverka hans motivation, för 

att han då får något mer att sträva efter.   

 

”Det känns ibland som att vi väljs bort när det gäller chefspositioner eftersom de hellre tar in 

chefer med erfarenheter. Men jag måste inte ha en chefsposition utan jag tycker bara att de 

skulle kunna utveckla ett system så att man på något sätt kunde få avancera inom sin genre för 

att få nått typ av erkännande.” 

   

Frihet 

Han anser att han har relativt mycket frihet på arbetsplatsen både gällande arbetsuppgifter och 

tidsupplägg. Hans frihet värderar han högt och han tycker att friheten har påverkan på hans 

motivation.  
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Arbetsuppgifter 

Fredrik tycker att hans arbetsuppgifter både är monotona och utvecklande/utmanande. Fredrik 

tycker att hans motivation ökar när han jobbar mer med utvecklande och utmanande 

arbetsuppgifter. På företaget så har Fredrik mycket eget ansvar och han har också flexibla 

arbetstider, detta trivs han med och han tycker att det påverkar hans motivation positivt.   

 

Rankning 

1. Utmanande/Utvecklande arbetsuppgifter 

2. Frihet 

3. Pengar 

4. Möjlighet till avancemang 

5. Socialt sammanhang 

6. Trygga arbetsvillkor 

 

Gustav - 32 år IT 

Ansvarig för driften av webbhemsidor. Jobbar mycket med kundservice samt utveckling av 

hemsidor. Jobbar extremt mycket och med relativt varierande arbetsuppgifter. 

   

Trivsel  

Gustav är i princip tillgänglig för arbete 24 timmar om dygnet vilket gör att ingen arbetsdag är 

den andra lik. Han trivs med sitt arbete eftersom han har fördelen att kunna jobba var han vill 

när han vill vilket han tycker passar hans levnadsstil. Då Gustav jobbar på egen hand så blir 

arbetsmiljön det han gör det till.  

  

Lön/pengar  

Lön är en av de viktigaste motivationsfaktorerna för Gustav, han strävar efter att bli 

framgångsrik och tjäna så mycket pengar som möjligt. Gustav jobbar väldigt mycket och får 

betalt per arbetad timme vilket gör att han blir ännu mer motiverad till att jobba lite extra.  

 

”Jag strävar efter att någon dag kunna bli ekonomiskt oberoende.” 

 

Trygghet  

Som konsult beskriver Gustav att man aldrig kan vara riktigt säker på hur länga man får 

arbete. På sitt nuvarande företag fungerar allt väldigt bra och därför tror han att han kommer 

stanna där under en lång tid vilket ökar hans trygghet. Som konsult får man välja sina egna 

arbetsvillkor vilket han tycker är bra, men han tycker inte att hans arbetsvillkor påverkar hans 

motivation. 

 

Socialt  

Hans typ av arbete är väldigt individuellt han estimerade att han jobbar 95% på egen hand. 

Även fast han tycker att det kan vara väldigt skönt att jobba individuellt så saknar han den 

sociala biten ibland, som man får med ett vanligt jobb. Däremot tycker han att pengarna väger 

över det sociala.  
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Erkännande  

På den här arbetsplatsen så har Gustav ingen direkt chef över sig utan han jobbar direkt mot 

kunderna. Därför blir inte erkännande från chefer väsentligt men han blir glad när kunder hör 

av sig och berättar att det är glada med hans service. När han får positiv kritik av kunder så 

ökar hans arbetsmotivation.  

  

Avancemang  

Gustav berättar att det är svårt att avancera som konsult eftersom man frilansar på olika 

företag. Däremot anser han att man själv kan försöka avancera genom att ta på sig svårare och 

mer avancerade arbetsuppdrag för att utvecklas. Han tror att om man skulle få erbjudande om 

ett svårare jobb så skulle det öka hans motivation och bli som en morot till att jobba hårdare.  

 

”Om jag skulle få ett svårare uppdrag hos ett företag skulle det naturligtvis bli en morot till att 

jobba ännu hårdare för att lyckas.” 

 

Frihet & Ansvar 

Då Gustav är IT-konsult så har han väldigt mycket eget ansvar och frihet på sin arbetsplats. 

Han bestämmer själv när han ska utföra sina arbetsuppgifter och hur många timmar han ska 

arbeta. Gustav säger också att det egna ansvaret är nödvändigt för hans situation eftersom han 

hela tiden måste driva sitt företag framåt.  

 

Ranking  

1. Pengar 

2. Avancemang 

3. Frihet 

4. Arbetsuppgifter 

5. Socialt sammanhang 

6. Trygga arbetsvillkor 

 

Ivar – 33 år IT 

Jobbar på ett It-företag med webutveckling och internetlösningar för företag. Han ställs inför 

olika och nya situationer hela tiden och ena dagen är aldrig lik den andra. 

 

Trivsel 

Ivar trivs på sin arbetsplats han gillar upplägget de har på arbetsplatsen med friheten och 

ansvarstagandet och han tycker också om sina arbetskollegor. 

 

Pengar 

Ivar känner att hans lön täcker alla hans levnadskostnader och han har också råd att spara, 

däremot tycker Ivar att hans lön är låg i förhållande till arbetsuppgifterna. Lönen påverkar 

hans motivation till viss del men det är viktigare för honom att arbetsplatsen är rolig att arbeta 

på. De har bonussystem på arbetsplatsen men det är inget som han värdesätter, ibland brukar 

han till och med glömma bort att de ska få bonusen i slutet av året. 
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”Nu behöver man ju jobba, men jag jobbar hellre med något jag tycker om och tjänar mindre 

pengar, än att jobba med något jag inte tycker om och tjäna mer pengar.” 

 

Trygghet 

Ivar har bra arbetsvillkor, han önskade dock att de hade ett kollektivavtal för då skulle det 

vara lättare att jobba med facket vilket är viktigt för honom. Hans motivation skulle troligen 

inte påverkas om arbetsvillkoren blev bättre, men däremot om de blev sämre.  

 

Socialt  

Det sociala är viktigt för Ivars motivation för att han tycker att det blir lättare och roligare att 

gå till jobbet och utföra arbeten tillsammans i grupp när han trivs med allas umgänge och när 

man känner samhörighet.  

 

”Absolut min motivation påverkas, att samspelet funkar med mina kollegor är en förutsättning 

för att det ska vara roligt att gå till jobbet och för att det ska vara kul att vara här och arbeta.” 

 

Erkännande  

Ivar anser att han får erkännande av både arbetskollegor och chefer när han utfört ett bra jobb 

på arbetsplatsen. Han har däremot inte reflektera så mycket om det påverkar hans motivation 

eftersom han tycker att han får det kontinuerligt. 

 

Avancemang 

Ivars arbetsplats anses enligt honom ha en platt struktur vilket gör att han tycker att det inte 

finns så mycket han kan avancera till från den positionen han har idag på företaget. Han tror 

inte heller att han skulle bli mer motiverad på arbetet om chansen till avancemang blev större, 

för att han är nöjd med sin position han har idag.  

 

”Just i min arbetssituation är jag inte intresserad av avancemang, jag skulle mer värdesätta att 

få mer ansvarstagande i sådana fall.” 

 

Frihet 

På arbetet styr Ivar sina arbetstider och han har eget ansvar för när och hur hans 

arbetsuppgifter ska utföras. Han tycker att arbetsupplägget leder till högre prestationer och 

motivation för att det blir lättare och roligare att jobba när han får bestämma mycket själv.  

 

”Jag har inget direkt schema som säger när och hur jag ska göra saker utan jag gör det i egen 

ordning, detta påverkar min motivation väldigt mycket eftersom det är skönt att ha eget 

ansvar över mitt arbete.” 

 

Utvecklande/utkammande arbetsuppgifter  

Ivar har utmanande och utvecklande arbetsuppgifter, han får lära sig nya saker väldigt ofta 

och han tycker att han hela tiden utvecklas inom sitt arbetsområde. För honom är typen av 
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arbetsuppgifter viktigt för att han vill kunna utmana sig själv och utvecklas så mycket som 

möjligt. Om man fick göra några korrigeringar så skulle han gärna gå ner på 80% i arbetstid. 

 

”Det är viktigt att känna att man inte gör samma sak hela tiden tycker jag.” 

 

Ranking: 

1. Frihet 

2. Utvecklande/utmanande arbetsuppgifter 

3. Socialt sammanhang 

4. Arbetsvillkor 

5. Avancemang 

6. Pengar 

 

Markus – 32 år IT 

Jobbar med det mesta inom IT. Kontrollerar att servrar och dylikt fungerar samt testar och gör 

kravlistor på vad som behöver förbättras. Gör olika saker hela tiden och har väldigt varierande 

arbetsuppgifter.  

 

Trivsel  

För honom är det viktigt med en bra lön och normala arbetstider för att kunna trivas. Att 

kunna ha semester, friskvård och bra arbetskollegor är också förutsättningar för hans trivsel. 

 

Pengar 

För honom är lönen viktig för hans motivation eftersom det blir som en bekräftelse för hans 

utförda prestationer på arbetet. Han tycker däremot inte att hans lön är representativ för de 

arbetsuppgifter han har eller för det stora ansvaret han tar, så det tror han har en negativ 

påverkan på hans motivation.  

 

”För mig har pengar stor påverkan på motivationen, jag kan stå ut med ganska mycket så 

länge jag har en bra lön. Det är ju roligt nu när vi får extra betalt för att jobbar över till 

exempel.” 

 

Trygghet 

För honom är tryggheten viktigt på arbetsplatsen, särskilt med anställningsvillkoren för när 

han har en fast anställning så slipper han vara rädd för att behöva få kicken eller liknande. 

Markus egna arbetsvillkor påverkar inte hans motivation, men hans motivation skulle minskas 

om de drog in på viktiga förmåner eller liknande. 

 

”Jag tycker tryggheten är viktigt, för då slipper man tänka på att man kan få kicken när som 

helst. Som när man var konsult så hade man ju alltid en oro om att man kanske inte skulle få 

ett uppdrag eller att det skulle ta slut och så känner man ju inte nu och det är väldigt skönt.” 

 

Socialt sammanhang 
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Han känner samhörighet i teamen som han jobbar i mer frekvent men inte så mycket utanför 

med alla på hela organisationen. Det sociala påverkar hans motivation på det sättet att han 

tycker det är viktigt att få känna sig bekväm på arbetsplatsen för att kunna prestera och om 

man då känner sig utanför så blir man mindre motiverad.  

 

”Ja motivationen påverkas, för om man till exempel inte skulle bli accepterad på arbetsplatsen 

så skulle ju inte det leda till någon bra känsla på arbetet och det skulle bli jobbigt.” 

 

Erkännande 

För Marcus är det viktigt med erkännande särskilt när det kommer från arbetskollegor som 

förstår all möda och energi han lagt ner på arbetet. Han tycker också att det är roligt att få 

erkännande på arbetsplatsen från både ledningen och arbetskamrater för att han tycker att det 

blir en bekräftelse för hans utförda arbetet.  

 

”Jag känner att jag blir motiverad när man får erkännande från någon med kompetens och av 

personer man har förtroende för, som kan sätta sig in i vikten av mina utförda arbeten.” 

 

Avancemang 

Möjligheterna till avancemang anser Markus är dåliga på arbetsplatsen. Det är en stor 

organisation med många roller som han kan söka men han tycker att det är svårt att klättra 

uppåt för att bli chef. Markus tycker att det är viktigt med avancemangsmöjligheter på en 

arbetsplats, men han är själv inte intresserad av avancemang just nu eftersom han är nöjd med 

sin nuvarande position. 

 

Frihet 

Markus jobbar med egen problemlösning gällande uppgifter och arbetsupplägg, han önskar 

däremot bättre styrning från ledningen för att få mer strukturerade mål. Han tycker att friheten 

och det egna ansvaret är viktigt i hans arbete och det är motiverande eftersom han hans egen 

struktur underlättar utförandet av arbetsuppgifterna.   

 

”Frihet är motiverande på det sätt att det blir roligare att utföra arbetet på det sättet man själv 

tycker är bäst, det är ju skönt att slippa bli styrd av andra när man har en egen bra idé.” 

 

Utmanande/utvecklande arbetsuppgifter 

 

På Markus arbetsplats har han mest utmanande och utvecklande arbetsuppgifter, förutom när 

man ska göra administrativa uppgifter detta tycker han är viktigt för hans trivsel och 

produktivitet. Om han hade möjlighet skulle han gärna gå ner i arbetstid med 2 timmar för att 

öka hans individuella motivation, då han tror att man blir mer fokuserad på arbetet om 

arbetsdagarna är kortare (däremot inte villig att gå ner i lön).  

 

”Jag tror på en 6 timmars arbetsdag, man har en begränsad tid på dygnet som man kan vara 

fokuserad på, så med en kortare dag skulle man säkert prestera bättre.” 
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Ranking 

1.  Socialt sammanhang 

2. Pengar 

3. Utmanande/utvecklande arbetsuppgifter 

4. Trygga arbetsvillkor 

5. Frihet 

6. Avancemang 

 

Niklas – 50 år IT 

Jobbar som systemutvecklare på ett företag där han jobbar med olika projekt på företagets IT-

avdelning. Han har mycket olika och utvecklande arbetsuppgifter inom systemutveckling där 

branschen förändras hela tiden.  

 

Trivsel  

Niklas tycker att framförallt intressanta och roliga arbetsuppgifter är en förutsättning för att 

han ska trivas på en arbetsplats, vilket han har på sin nuvarande så han trivs väldigt bra.  

 

Pengar 

Lönen påverkar Niklas motivation, man måste ju känna att man får betalt för det man gör på 

arbetsplatsen annars kanske man inte presterar. Han tror att bonussystem skulle kunna 

påverka hans motivation, men han jobbar i en statlig verksamhet så han tror inte att det 

kommer börja användas.  

 

”När man inte känner att man får betalt för det man gör så tappar man ju motivation, men det 

gäller ju inte bara lönen utan andra motivationsfaktorer påverkar också. ” 

 

Trygga arbetsvillkor 

Det är viktigt med trygghet på arbetsplatsen, för då slipper han stress för varsel och liknande 

vilket leder till ett bättre fokus. Niklas tror att hans motivation påverkas av nivån på 

arbetsvillkoren, att bättre arbetsvillkor leder till högre motivation och att sämre arbetsvillkor 

leder till en lägre motivation, exempelvis så är lång semester nått som han värdesätter mycket.  

 

”Nej jag tycker absolut trygghet är viktigt, för då slipper man stressa över varsel och liknande, 

så trygghet är ju jätteviktigt för mitt arbete.” 

 

Socialt sammanhang 

Niklas motivation påverkas mycket av det sociala, han säger att det sociala underlättar 

utförandet av arbetsuppgifter när samarbetet fungerar i gruppen och då ökar också hans egna 

prestationer. På arbetsplatsen är alla trevliga och han känner samhörighet med de han jobbar 

med.  

 

”Om man kommer till en grupp där det inte funkar i samspelet så tappar man ju all individuell 

motivation, därför känner jag det är jätteviktigt att få jobba med folk som är bra.” 
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Erkännande 

På Niklas arbetsplats ger de feedback till varandra inom arbetsgrupperna som de arbetar inom. 

För Niklas är det viktigt med erkännande på arbetsplatsen för att han tycker att positiv kritik 

lyfter hans egna arbetsprestationer.  

 

Avancemang 

För honom är avancemang inte så viktigt för hans motivation då han är nöjd med den 

arbetssituationen han har nu och han har inga egna planer på att försöka avancera just nu. 

Däremot anser han att avancemangsmöjligheter kan ha en möjlig påverkan på de som vill 

avancera och därför tycker han att det är bra att ha på en arbetsplats. 

 

”Min personliga motivation påverkar inte så mycket av möjligheten eftersom jag inte har den 

ambitionen och trivs där jag är, men jag tror ändå att det är bra att möjligheten finns på ett 

företag för dem som är sugna på att avancera.” 

 

Frihet 

Friheten motiverar honom mycket eftersom det gör att han kan styra många saker själv och 

det underlättar hans kreativitet och problemlösning på arbetsplatsen. Han har eget ansvar 

gällande både upplägget och utförandet av hans arbetsuppgifter vilket han trivs med väldigt 

mycket. 

 

”Det blir kul att jobba, man har ju den här friheten att kunna skapa själv och det är ju väldigt 

motiverande.” 

 

Utmanande utvecklande arbetsuppgifter 

För Niklas är det viktigt med utvecklande och utmanande uppgifter på arbetsplatsen, för det 

tycker han är roligt. Hans prestationsvilja blir mycket större när han har sådana uppgifter än 

när de är monotona. Han har flextider på sitt arbete och det påverkar hans motivation mycket 

för att han värdesätter frihet och ansvar runt sina egna arbetstider. 

 

”Frihet och ansvar kan jag koppla mycket till mina arbetsuppgifter, förut jobbade jag på 

industri och då var det ju sekundvis att hinna till stämpelklockan och det hatade jag. Så det 

här blir en helt annan upplevelse och en bra löneförmån.” 

 

Ranking 

1. Utmanande/utvecklande arbetsuppgifter 

2.  Socialt sammanhang 

3. Trygga arbetsvillkor 

4. Frihet 

5. Pengar 

6. Avancemang 
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Olof – 25 år IT 

Jobbar på ett företag som tar hand om andra företags IT-avdelningar. Hans roll är att serva 

kunderna och rycka ut när det behövs hjälp med olika IT-problem. Har mycket kundkontakt 

och nya problem att lösa varje gång.  

 

Trivsel  

Han trivs på arbetsplatsen fast inte jättemycket så han har börjat undersöka nya möjligheter. 

Han söker sig till andra arbetsplatser för att han vill uppnå en större variation i arbetet och en 

löneförhöjning. 

 

”Arbetsplatsen ska inte vara som en fabrik dit man bara går för att utföra ett arbete, utan jag 

tycker att det ska vara som ett nätverk där också personlig utveckling ska vara möjlig.” 

 

Pengar 

Olof skulle uppskatta och bli mer motiverad om han hade en högre lön eftersom han anser att 

lönen är lite låg just nu och inte riktigt reflekterar det arbete han lägger ner. De har inget 

bonussystem på arbetsplatsen och det tycker han är bra, för det kan bli väldigt missvisande, då 

han inte tycker om att vissa kan lyckas genom andras arbete.  

 

”Jag är egentligen inte för bonussystem för att det är så svårt att få den rättvis, men om den 

baserades på individuell prestation och personliga mål samt vad alla verkligen presterar så är 

jag för det.” 

 

Trygga arbetsvillkor 

Han tycker att hans arbetsvillkor är bra och han känner sig trygg på arbetsplatsen men han 

känner sig inte trygg i området där företaget är placerat. Detta tycker han är väldigt jobbigt 

och han tror att om området blev säkrare så skulle också hans motivation påverkas positivt.  

 

Socialt sammanhang 

Han tycker att det sociala har en påverkan på motivationen, exempelvis så har den sociala 

biten brustit på hans nuvarande företag och det är framförallt därför han har ansökt till nya 

arbetsplatser för att få en ny miljö. 

 

”Låt oss säga att vi gick ut och käkade och hade roligt med varandra och om den sociala biten 

var ännu bättre. Då hade det vägt upp det här med att det är sämre arbetsuppgifter och sämre 

löner, för då blir det ändå roligt att gå till jobbet.” 

 

Erkännande 

För honom är det viktigt med erkännande särskilt när han utfört ett arbete extra bra och gjort 

ett tydligt bidrag till företagets framgång. Det här är något som påverkar hans motivation 

väldigt mycket, för han vill känna att andra bryr sig om hans prestationer. 

 

”Jag vill ändå ha respons från någon beslutsfattare som påverkar företagets affärer, ens 

position och hela den biten. Om det till exempel skulle regna ner positiv respons uppifrån så 
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skulle ju min chef vara tvungen att ge mig en löneökning eller mer ansvar för att det syns att 

jag gjort ett bra jobb.” 

 

Avancemang 

Enligt Olof är möjligheten till avancemang förhållandevis stor på arbetsplatsen. Han tycker att 

avancemangsmöjligheten påverkar hans motivation positivt eftersom det blir någonting han 

strävar efter att uppnå.  

 

Frihet 

Olof har mycket frihet och eget ansvar för hur han utför sina arbetsuppgifter och hur han 

planerar sina arbetsdagar. Detta tycker han är väldigt viktigt för hans prestationsnivå, för att 

kunna ta beslut vilka dagar han ska jobba och inte, att möjligheten att jobba över finns de 

dagar han har flyt och är mer motiverad, medan han kan vara ledig när han är omotiverad till 

att jobba. 

 

”Om jag inte hade haft min frihet, eget ansvar och flextider hade jag inte varit kvar på 

arbetsplatsen idag.” 

 

Utmanande/utvecklande arbetsuppgifter 

Hans arbetsuppgifter är utvecklande och utmanande och han sätts in i nya arbetssituationer 

hela tiden. Arbetsuppgifterna kan också bli monotona vid vissa tillfällen eftersom de sitter i 

en driftmiljö. Hans motivation påverkas av hans eget upplägg, han har möjligheten att välja 

bland uppgifter vilket gör att han väljer när han vill ha mer utvecklande uppgifter och när han 

har mer monotona, vilket gör att han får en bra arbetsbalans.  

 

”Så länge jag vill så är arbetsuppgifterna varierande eftersom jag har möjligheten att styra 

mycket själv, men jag kan också falla tillbaka till monotona uppgifter om man behöver det för 

att minska stress.” 

 

 

Ranking 

1. Frihet 

2. Pengar  

3. Socialt sammanhang 

4. Utmanande/utvecklande arbetsuppgifter 

5. Avancemang 

6. Trygga arbetsvillkor 

 

Palle – 35 år IT 

 Jobbar med kravställning på vad IT-system ska klara av. Gör liknande arbetsuppgifter hela 

tiden men dessa är ofta utmanande och kräver mycket tankeverksamhet. 

 

Trivsel  

Palle tycker det är viktigt med rak och tydlig kommunikation för att kunna trivas på arbetet. 
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Han tycker också att det är viktigt med det sociala på arbetsplatsen för att det underlättar ens 

arbete vilket ökar trivseln. Hans trivsel har däremot blivit negativt påverkad eftersom han inte 

tycker om hans chef så mycket. 

 

Lön/pengar  

Lönen är någonting som har påverkan på Palles motivation, däremot så tycker han att hans lön 

är liten i förhållande till ansvar och andra arbetskamraters lönenivåer, vilket gör att lönen har 

påverkat hans motivation negativt istället för positivt. Palle tycker att det är bra med 

bonussystem och han tror att ett individuellt bonussystem skulle påverka hans motivation 

positivt eftersom han strävar efter att tjäna mer pengar.  

 

Trygghet  

Palle tycker att hans nuvarande arbetsvillkor och förmånerna är bland det bästa som finns med 

arbetsplatsen. Trygghet är däremot inget som Palle värderar som något viktigt för hans egen 

motivation och han tror inte att en förbättring av arbetsvillkoren skulle göra någon skillnad i 

motivationen heller eftersom han redan är nöjd med dem.   

 

Socialt  

Palle känner samhörighet på arbetsplatsen och han tycker det är viktigt att ha bra 

arbetskamrater för att trivas. Även fast han inte tycker att det är fri och fröjd jämt på 

arbetsplatsen så tycker han ändå att han behandlas väl av alla arbetskamrater. För honom är 

det viktigt att kunna umgås både på och utanför arbetsplatsen med arbetskamrater. Han tycker 

inte att hans motivation påverkas av det sociala på arbetsplatsen eftersom han inte tycker att 

det påverkar hans egna prestationer så mycket. 

 

Erkännande  

Palle tycker inte att han får något erkännande av chefen på arbetsplatsen. Även fast Palle 

jobbat över och ställt upp vid flera olika tillfällen så tycker han inte att chefen uttryckt någon 

tacksamhet. Palle tycker det är viktigt med både negativ och positiv kritik, för att veta hur 

man ska vara så effektiv på arbetet som möjligt. Han tror också att mer erkännande från andra 

och chefen skulle öka hans motivation mycket på arbetet. 

 

Avancemang  

Om chansen till avancemang blev större på företaget tror Palle att han skulle bli mer 

motiverad till att prestera bättre. På hans företag kan man inte ansöka om cheftjänster om man 

inte är tidigare erfarenheter om ämnet. Det tycker Palle är väldigt tråkigt och han har kollat på 

andra möjligheter hos andra företag på grund av det dåliga systemet.  

  

Frihet  

På Palles arbetsplats finns det mycket frihet, man har exempelvis mycket frihet kring 

arbetstiderna vilket påverkar hans motivation väldigt positivt. Han tycker däremot att det är 

lite för fritt då han har märkt att vissa släpar fötterna efter sig. Detta blir han väldigt irriterad 

på och det har fått en negativ påverkan på hans arbetsmotivation eftersom hans strävan att 

jobba hårdare blir mindre när andra inte gör det. Ingen har direkt något särskilt eget ansvar 
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utan strukturen är väldigt otydlig, detta göra att han ibland blir konfunderad på arbetsplatsen.  

  

Arbetsuppgifter  

Palles arbetsuppgifter är varken monotona eller utmanande, utan dem är varierande samtidigt 

som de är lätta. Om han gör ett extra arbete vill han ha erkännande och pengar som 

kompensation. Han tycker att typen av arbetsuppgifter är viktigt för hans motivation.  

  

Ranking  

1. Avancemang  

2. Pengar 

3. Socialt 

4. Utvecklande arbetsuppgifter 

5. Frihet 

6. Trygga arbetsvillkor 

 


