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Abstrakt 

 

Undersökningens syfte är att undersöka vilka faktorer som motiverar anställda att stanna 

kvar på sin arbetsplats och se vilken roll trivsel och arbetsmotivation spelar i sammanhanget. 

I förlängningen vill vi undersöka hur företaget kan arbeta för att behålla sina anställda. 

 

Följande frågeställningar utgör studiens röda tråd: Vilka motiv uppger anställda som viktiga 

för att trivas på sin arbetsplats? Vilka faktorer skapar arbetsmotivation bland de anställda? 

Hur kan trivsel och arbetsmotivation tänkas påverka de anställda till att stanna kvar på 

arbetsplatsen? 

 

För att få svar på dessa frågor har åtta personer intervjuats på ett företag. Tillvägagångssättet 

är kvalitativt. Resultatet visar att: om respondenterna får utmanande arbetsuppgifter med 

variation ökar drivkraften till arbete; en avklarad arbetsuppgift ger även den 

tillfredsställelse; utveckling och ansvar spelar stor roll; kompetensutveckling och utbildning 

stärker individen i sin yrkesroll; flexibilitet och självbestämmande är viktiga faktorer för de 

anställdas trivsel och motivation; god stämning har avgörande betydelse för den anställdes 

fortsatta trivsel/vantrivsel; feedback är motivationsskapande men om det saknas inträder 

vantrivsel vilket kan få den anställde att söka sig bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The purpose of this paper is to investigate what factors motivate employees to remain with 

the same employer taking into consideration work satisfaction and motivation; Furthermore, 

the paper essays to reflect on how the company should go about in keeping its employees.  
 

The main thread is constituted by the following questions: what factors are mentioned to 

stimulate work satisfaction? What factors create work motivation among the employees? 

How is it possible for work-related satisfaction and motivation to affect employees to remain 

with their employer? 

 

In acquiring answers to these questions eight people with the same company, have been 

interviewed. The process is, therefore, a qualitative one. Results shows that: If the 

respondents are given challenging assignments with variation motivation increases; A 

finished project gives a sense of pleasure; Advancement and responsibility plays a big role; 

Development of competence and work related education strengthens the employee in his/her 

profession; Flexibility and a sense of freedom are important factors to well-being and 

motivation; A good atmosphere is of utmost importance for the employees continued 

satisfaction; Feedback stimulates motivation but if it´s lacking it may cause the employee to 

look for jobs elsewhere. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Förord 

 

Vi vill tacka företaget för att vi fick genomföra den här studien hos dem. Vi vill vidare tacka 

alla intervjupersoner som bidragit till empirin utan er hade vi inte kunnat genomföra denna 

undersökning.  

 

Vi vill tacka familj och vänner som lyssnat upprepande på analyser om vad som driver 

människor till att arbeta.  

 

Slutligen är vi glada över att vi fått bra handledning av Tora med utmärkta synpunkter. 

 

Varma hälsningar Christina och Emma  
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1. Inledning och bakgrund 

 

1.1 Inledning 
 

”’Det har redan gjorts’ sägs dock ofta till människor, ofta till studenter som 

letar efter ett avhandlingsämne. ’Det är meningslöst att göra det eftersom 

Jones precis har publicerat en artikel om det.’ Sådana kommentarer bygger 

på en allvarlig vanföreställning: att saker med samma namn är samma sak. 

Det är de inte, åtminstone inte på något uppenbart sätt; att studera ’samma 

sak’ är därför ofta inte alls lika med att studera samma namn.”(Becker, 

2008:100f). 

 

I vår undersökning ämnar vi ta reda på vad anställda tycker är viktigt för deras trivsel 

och vilka faktorer som skapar arbetsmotivationen som får dem att vilja stanna kvar i 

organisationen. Arbetet som här föreligger dig kära läsare påbörjades utifrån en 

trattliknande tankemodell där vi utgick från ett perspektiv av oändliga valmöjligheter.  

 

I boken ”Hur moderna organisationer fungerar” skriver författarna Bolman och Deal 

(2005:151f) om organisationers viktigaste resurs: människan; hur kan organisationer 

utformas för att skapa motivation hos sina anställda? Tyngden ligger i hur 

sammanhanget– arbetsutformning, belöningssystem och kultur kan skapa ökad 

motivation men även hur dessa samspelar med människors behov och önskningar. De 

har vidare kommit fram till att motivationens vikt är beroende av vad arbetsuppgifterna 

kräver av individen. Kravet på personligt initiativ och självständighet är högt och även 

den sociala samverkan med kunder ställer särskilda krav på individuell motivation och 

är speciellt utmärkande vid tjänsteproduktion (Jacobsen och Thorsvik, 2008:290f). 

Eftersom vi kommer att genomföra vår studie i ett kundorienterat företag som ställer 

krav på de anställda att skapa varaktiga kundrelationer anser vi att detta är ett relevant 

ämne att undersöka närmare.  

 

I samråd med representanter från ett företag antog vi ett uppdrag om att undersöka hur 

de kan få anställda att stanna kvar på företaget särskilt efter det att ha satsat pengar i 

form av kompetensutbildning till dessa. Utifrån denna gemensamma startgrop riktade vi 

således vårt sökarljus mot de faktorer som skapar trivsel och motivation för att med 

större säkerhet kunna avgöra vad det är som får en anställd att göra valet av att stanna 

kvar i ett givet företag.  
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1.2 Bakgrund 
 

Trivsel- respektive motivationsfaktorer som kan komma att påverka den anställda och 

kan utgöras av element som: social bakgrund, tidigare erfarenhet, utbildning och 

miljötillhörighet. Dessa tar individen med sig in i organisationen och de kan även vara orsaker 

till speciella beteenden och förmånsrätter. Organisationers anställda har även ett socialt liv 

utanför organisationen som skiljer sig mellan deltagarna i olika sociala grupper och som 

innebär att de har olika rollmönster och normer. Det kan medföra att det finns betydande 

skillnader som är viktiga att ta hänsyn till när organisationen exempelvis ska utforma en 

arbetssituation som stimulerar individens motivation (Jacobsen och Thorsvik, 2008:291). Man 

kan även se att omvärldsförhållandena har betydelse för hur de anställda värdesätter 

nyttigheter som företaget erbjuder (Pfeffer & Salancik, 1978:258).  Om det till exempel är 

svårt att få ett nytt jobb i ett annat företag kanske anställda är mera måna om att behålla det 

arbete de redan har. En del organisationer är även bundna av avtal som bestämts utanför 

arbetslivets parter och begränsar då den personalpolitiska handlingsfriheten (Jacobsen och 

Thorsvik, 2008:291f).  

 

Antagandet att det är viktigt för de anställda att veta vad organisationen förväntar sig av dem 

och vad man som anställd har att förvänta sig av organisationen är här styrande. Detta med 

anledning av att det visar sig att det finns ett klart samband mellan ökad trivsel och 

arbetstillfredsställelse till följd av ökad produktivitet, även om avvikelse har visats. Det är 

nämligen upplevelsen av att man gör en produktiv insats som via uppskattning, ökad 

självkänsla och tillfredsställelse av sina behov att utveckla sig som leder till positiv 

arbetstillfredsställelse (Rubenowitz, 2004:72).  

 

1.3 Problemformulering 
 
Individer motiveras att stanna kvar på sina respektive arbetsplatser av olika faktorer. Man kan 

även se mer specifikt vilken roll just trivsel och arbetsmotivation spelar för en anställd att 

vilja vara kvar på sin arbetsplats. Om man bortser från de fysiologiska behoven har olika 

människor olika behov och dessa kan skilja sig mellan kulturer, grupptillhörigheter, kön, 

samtid et cetra. En individs behov, grundläggande värderingar och normer speglar den 

samhällskulturen vi lever i (Hofstede m.fl. i Jacobsen och Thorsvik, 1990, 2008:291) 

 

Vi upplever att det finns många olika faktorer som motiverar de anställda till att stanna kvar 

på en arbetsplats. Trivsel och arbetsmotivation är två sådana faktorer och kan definieras på 

olika sätt beroende på individ. Vi anser att trivsel och delaktighet på arbetsplatsen ökar 

motivationen till att vilja stanna kvar på sin arbetsplats. Därför finner vi det viktigt att 

undersöka ökad trivsel, delaktighet och arbetsmotivation på företaget och se hur de anställda 

själva reflekterar kring den här frågan. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte med studien är att undersöka vilka faktorer som motiverar anställda att stanna kvar 

på sin arbetsplats och se vilken roll trivsel och arbetsmotivation spelar i sammanhanget. I 

förlängningen vill vi undersöka hur företaget kan arbeta för att behålla sina anställda. 

 

För att få ett svar på vårt syfte har vi valt att ställa följande frågeställningar: 

 

 Vilka motiv uppger anställda som viktiga för att trivas på sin arbetsplats? 

 Vilka faktorer skapar arbetsmotivation bland de anställda? 

 Hur kan trivsel och arbetsmotivation tänkas påverka de anställda till att stanna kvar på 

arbetsplatsen? 

1.5 Begreppsförklaringar 

 

1.5.1 Trivsel 
 

Trivsel är mångfasetterat begrepp och det är svårt att hitta en entydig definition, variationen är 

stor men vi valde att definierar begreppet utifrån Herzbergs definition av ordet trivsel. 

Herzberg definierar trivsel som något som möjligen inträder när hygienfaktorer, vilka är 

individuella, uppfylls. Exempel på hygienfaktorer är; arbetsvillkoren, lön och hur chefer leder 

underordnade (Herzberg m.fl, 1959:113). 

     1.5.2   Arbetsmotivation 
 

När vi valde att definiera ordet arbetsmotivation utgick vi från Flachs beteckning av 

arbetsmotivation. Denna sägs vara en energigivande kraft som sätter igång en människas 

arbetsrelaterad beteende och utformar dess intensitet, inriktning och uthållighet (Flach 

2006:60).  
 

Dessa två begreppsförklaringar har vi definierat, preciserat och avgränsat för att förklara 

meningsinnehållet i dem men vi anser dock att trivsel och arbetsmotivation står för olika saker 

hos olika människor. Åtta människor skulle antagligen definiera ordet trivsel och 

arbetsmotivation på åtta olika sätt. De här två begreppen är allmänna fenomen och begreppen 

är nödvändiga byggklossar som är med vid utvecklandet av vår studie.  
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2. Tidigare forskning 

 

I följande kapitel ska vi redovisa tidigare forskningar som kan knytas till vår studie. Den 

tidigare forskningen berör trivsel och arbetsmotivation inom teknikbranschen, tjänsteföretag 

samt arbetsorganisationer i allmänhet.  

2.1 Trivsel och arbetsmotivation bland ingenjörer inom matindustrin 
 

Barbara Bigliardi, Alberto Petroni, Alberto Ivo Dormio (2005) har gjort enkätundersökning 

bland 376 ingenjörer med olika befattningar på 11 olika företag. Syftet med undersökningen 

var att ta reda på både positiva och negativa faktorer som påverkar ingenjörernas motivation 

och trivsel i arbetet. Vidare ville de, genom att identifiera dessa faktorer, hitta olika lösningar 

för att öka motivation och trivseln bland ingenjörerna. Denna studie är relevant för vår 

undersökning då den berör begreppen trivsel och arbetsmotivation, vilket även vår studie 

handlar om. 

 

Forskarna undersökte vilken påverkan bland annat belöningssystem, bristfällig förståelse från 

chefer om ingenjörernas förväntningar i arbetet, bristfällig kompetens hos cheferna och brist 

på motivation i arbetsuppgifterna hade på ingenjörernas engagemang för arbetet och 

arbetstrivsel samt hur de identifierar sig med företagets kultur och om de kan tänka sig att 

stanna kvar inom organisationen (Bigliardi m.fl, 2005:459).  

 

Resultatet visar att ett bristfälligt belöningssystem i form av lön och andra förmåner är den 

mest betydande faktorn för vantrivsel på arbetsplatsen samt påverkar även viljan att stanna 

kvar på företaget i en negativ bemärkelse. Däremot hade bristfälliga belöningssystem ingen 

signifikant inverkan på hur respondenterna upplevde engagemanget för arbetsuppgifterna 

(Bigliardi m.fl, 2005:462). 

 

Vidare visar studien att ingenjörer behöver känna att de har ansvar över specifika 

arbetsområden, att de känner att de gör en bra arbetsprestation och bidrar till något. Tar inte 

cheferna hänsyn till detta skapas en känsla av besvikelse vilket påverkar arbetstrivseln och 

arbetsmotivationen i negativ riktning. Respondenterna svarar även att lagom utmanande 

arbetsuppgifter är en viktig faktor för att de skall känna att de utvecklas och känna 

engagemang i arbetet. Bigliardi, Petroni och Dormio menar att det därför är viktigt att 

cheferna ser varje enskild individs önskningar och låter dem vara delaktiga i hur 

arbetsinnehållet skall se ut (Bigliardi m.fl, 2005:465). 

 

För att kunna leda och motivera tekniker framgångsrikt måste cheferna verkligen förstå 

teknikernas behov. Chefer kan inte direkt styra teknikernas motivation men de kan påverka 

motivationen indirekt genom att arbeta med påverkansfaktorer som; tillit, kommunikation och 

att man är tillgänglig för diskussioner samt lyssnar. Genom att skapa de rätta 

miljöförutsättningarna för teknikerna kan cheferna motivera dem till att utföra sitt arbete på 

ett föredömligt sätt. Forskarna menar att cheferna bör ta hänsyn till följande aspekter för att 

motivera de anställda:  

 

Uppmuntra till en kreativ arbetsmiljö där de anställdas idéer tas tillvara på samt ge de 

anställda lagom mycket frihet och självständighet. 

 

Implementera en mindre formell och mer decentraliserad organisationsstruktur som kan 

öppna upp för bättre kommunikation, interaktion och delaktighet. Utbildningsnivån bör höjas 
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generellt bland medarbetarna. Tekniker vill få möjligheten att arbeta självständigt inom väl 

definierade ansvarsområden samt att få feedback för sina arbetsprestationer (Bigliardi m.fl, 

2005: 467). 

2.2  Motivationen hos teknikkonsulter 
 

Publikationen “The Motivation of Information Technology Consultants: The Struggle With 

Social Dimensions and Identity” av Lars Göran Wallgren och Jan Johansson Hanse (2011) är 

av stort intresse för vår uppsats då de genom semistrukturerade intervjuer har studerat faktorer 

som påverkar arbetsmotivationen bland teknikkonsulter inom IT- branschen. Respondenterna 

i denna och i vår studie har likvärdig utbildning, jobbar utåtriktat mot kunder och löser 

tekniska problem.  

 

Resultaten från studien visar att en individ får motivation genom tillfredställelsen att 

framgångsrikt utföra aktiviteter. Variationen av arbetsuppgifterna är en avgörande faktor för 

arbetsmotivationen och det är den huvudsakliga anledningen till att bli teknikkonsult. 

Respondenterna känner sig motiverade om de har kontroll över sin egen arbetssituation och 

tycker om att påverka och finna lösningar inom de projekt som de är inblandade i (Wallgren 

& Hanse, 2011:560f). 

 

Teknikkonsulterna säger att de blir motiverade av att lära sig nya färdigheter. När de har lärt 

sig nya saker på kurser eller genom självstudier vill de gärna få möjligheten att omsätta dessa 

i praktiken hos kunder. De ser lärandet som en väg mot nya mer komplexa och utmanade 

arbetsuppgifter (Wallgren & Hanse, 2011: 562) 

 

Respondenterna upplever det motiverande att framgångsrikt ha slutförd sina uppgifter. De är 

nöjda när projektet ger kunden värdefulla resultat och utöver att åstadkomma själva resultaten 

känner de sig även motiverade av att kunden känner sig nöjd (Wallgren & Hanse, 2011: 562) 

 

Beröm till teknikkonsulterna kommer oftast från kunderna och ganska sällan från individens 

chef på konsultbolaget. Detta beröm är viktigt för teknikkonsultens motivation. Bristen på 

feedback från chefen är ofta på grund av att chefen inte har tillräckligt med kunskap om vad 

konsulten gör ute hos kunden, därför är det viktigt att han skaffar denna kunskap genom 

dialog med kunden (Wallgren & Hanse, 2011:560). 

 

Utifrån sin studie drar Wallgren och Hanse (2011) slutsatserna att: 

Studien ger belägg för att vissa arbetsspecifika uppgifter som varierande arbetsuppgifter och 

självständighet motiverar teknikkonsulter. De starkaste motiverande drivkrafterna är 

självständighet, självständigt arbete hos kunder och frihet under ansvar från konsultbolaget. 

Ekonomisk kompensering och lön baserat på resultat visade sig vara är en svag motiverande 

parameter (Wallgren & Hanse, 2011: 565) 

 

Studien visar även att relationen emellan teknikkonsulten och konsultbolaget delvis har en 

påverkan på motivationen. Lojalitet och företagskulturen motiverar till att man vill göra det 

lilla extra. Sociala aktiviteter bidrar till ökad trivsel och konsultfirmans olika normer kan 

påverka motivationen negativt (Wallgren & Hanse, 2011: 565). 
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2.3  Vad får tekniker att trivas 
 

I artikeln “What matters to R&D workers”  har Gretchen B. Jordan (2005) redogjort för 

resultatet av en undersökning som gjordes på ”U.S Department of Energy” i syfte att 

undersöka vad som motiverade de anställda för att veta hur företaget skulle arbeta i framtiden 

för att locka till sig nya medarbetare samt behålla sin befintliga personal. De anställda, 2200 

forskare och ingenjörer fick rangordna olika faktorer som antogs ha inverkan på deras 

motivation och trivsel.  

 

Resultatet visar att viktiga faktorer för arbetsmotivation och trivsel är att arbetsuppgifterna är 

utmanande och att individen känner entusiasm inför de arbetsuppgifter som denna utför. Dock 

visar undersökningen att det är viktigt att arbetsuppgifterna inte är för utmanande då de 

anställda istället känner sig stressade (Jordan, 2005: 27). 

 

En av de viktigaste aspekterna till trivsel är att det finns tydliga mål och strategier från 

ledningens sida och en tät kommunikation och stöttning från cheferna för att uppnå dessa mål. 

Samtidigt är möjligheten att arbeta självständigt en av de trivselfaktorer som respondenterna 

anser vara viktigast. Det är även av betydelse att skapa en arbetsmiljö där forskarna och 

ingenjörerna uppmuntras att använda sin kreativitet och sina förmågor (Jordan, 2005:28). 

 

Vidare visar studien att de faktorer som rankades högst av de flesta var att ha bra och kunniga 

kollegor runt sig samt att man visar respekt mot varandra. Att få uppskattning och bekräftelse 

för sina arbetsprestationer i form av feedback både från sin chef samt sina arbetskollegor 

anser majoriteten är viktigare än att deras arbetsinsatser bekräftas med högre lön och 

materiella förmåner. Dessutom vill man att organisationen värdesätter deras arbete (Jordan, 

2005: 32). 

2.4  Kvalitét och humanitet på arbetsplatsen 
 

Yoshio Kondo (1999) har publicerat en intressant artikel som påvisar hur mänskligt beteende 

påverkar kvalitén på utfört arbete. Kvalité på produkter och tjänster är en av de absolut 

viktigaste aspekterna för företag eftersom den i allra högsta grad påverkar företagets 

konkurrenskraft, expansionsmöjligheter samt nöjda och återkommande kunder. Därför är 

hanteringen av de anställdas beteende en angelägen fråga för företagsledningen samt att de 

förstår samspelet mellan kvalité och mänskligt beteende. Vi ser ett klart samband mellan 

denna forskning och vår studie eftersom Kondo menar att kreativitet, sociala relationer och 

fysisk aktivitet är huvuddelarna i mänskligt beteende och att dessa påverkar 

arbetsmotivationen. 

 

Kondo poängterar att känslan för kvalitet ligger djupt rotat hos oss människor sen urminnes 

tider eftersom dåliga verktyg och vapen gav dålig fångst och ledde till merarbete. Människor 

bryr sig därför mer om kvalitet än kostnader och produktivitet vilket gör att chefer har lättare 

att få medarbetarna med sig på kvalitetsrelaterade ändringar än produktionsförbättrande 

åtgärder eller ekonomiska nerdragningar (Kondo, 1999:384f).  

 

Människor som arbetar under förhållanden där kreativitet och sociala aspekter ignoreras blir 

uttråkade, om chefer kompenserar detta med högre lön tar de anställda ledigt för att roa sig 

mer än att arbeta och tjäna pengar vilket i sin tur leder till ökad frånvaro enligt Kondo. Pengar 

ett vedertaget och accepterat sätt att belöna människor men det kan inte ensamt ge oss 

belöning utan tillfredställelsen från delaktighet, möjligheten att dela framgångar med 
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kollegor, att få känna stolthet för sina prestationer och att få beröm är andra viktiga 

immateriella belöningsformer. Detta mänskliga beteende är något som har utvecklats med 

mänskligheten och är inget som författaren tror kommer ändras under överskådlig framtid och 

därför måste chefer ta hänsyn till människans sociala behov för att företaget skall fungera 

effektivt (Kondo, 1999:387). 

 

Samtliga forskningsstudier som vi valde i vår undersökning visar att feedback är en betydande 

faktor för att få individen att känna arbetsmotivation och trivsel. Andra faktorer såsom 

delaktighet, utmanande arbetsuppgifter och väl fungerande kommunikation till ledningen är 

gemensamt. Kondo (1999) skiljer sig i sin forskning då han lägger större vikt vid arbetsmiljön 

medan de andra forskarna fokuserar mer på arbetsuppgifternas innehåll. 

 

2. Teorianknytningar  

 

I följande kapitel ska vi belysa de teorier som vi valt och senare knyta ihop det med vår 

studie. Vi har valt att utgå från Frederick Herzbergs motivationsteori och Hackman och 

Oldhams motivationsmodell. I vissa fall har vi haft svårt att få tag i primärkällan vid 

teorianknytningarna och har då använt oss av sekundärkälla.  

 

Genom att förena dessa två teorier anser vi oss ha ett bra underlag för att få infallsvinklar som 

berikar analysen av vårt resultat. Becker skriver i boken, ”Tricks of the trade – yrkesknep för 

samhällsvetare”, att se genom teorin som en samling knep som hjälper forskare att fortsätta 

när de upplever konkreta forskningsproblem (Becker, 2008:14).  

2.1 Frederic Herzberg  trivsel- och motivationsteori 
 

När vi valde teoretiska utgångspunkter utgick vi från vårt syfte och vilka frågor vi ville ha 

svar på. Vi ville se om det fanns teori bakom det vi ville ha svar på. Vi har sökt på olika 

arbetsmotivations– och trivselteorier eftersom vi bland annat undersöker vilka faktorer som 

motiverar anställda att stanna kvar på sin arbetsplats och se vilken roll trivsel och 

arbetsmotivation spelar i det sammanhanget. I sökandet fann vi Frederic Herzberg. Han 

genomförde studier på 50-talet och tittade närmare på vilka instrument organisationer kunde 

använda sig av för att motivera de anställda. Ändrade organisationen på förhållanden som de 

anställda var missnöjda med som till exempel att om lönen blev bättre ökar därmed trivseln 

som i sin tur gav högre prestationer.  

 

Tillfredsställelse i arbetet var det som de anställda först och främst knöt till arbetsuppgifternas 

karaktär, samtidigt som vantrivsel i arbetet hörde ihop med arbetsmiljön och hur de anställda 

behandlades. Förhållanden som gynnade arbetstillfredsställelse kallar han för 

motivationsfaktorer, detta för att det motiverar de anställda till starkare insatser. 

Hygienfaktorer tillhör faktorer som är relaterade till vantrivsel detta på grund av att de handlar 

om arbetsmiljön. Med detta menas att motivationsfaktorerna skapar trivsel i den utsträckning 

som de finns men inte vantrivsel om de saknas. Om inte hygienfaktorerna finns kan det skapa 

vantrivsel men om de finns skapas ingen trivsel. Exempel på detta är att goda 

arbetsförhållanden inte nödvändigtvis skapar trivsel medan sämre arbetsförhållanden 

frambringar vantrivsel. Utmanande och intressanta arbetsuppgifter däremot har betydelse för 

nöjda anställda men om de anställda inte är nöjda behöver de inte vantrivas (Herzberg m.fl, 

1959:113). 
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Nedan visar vi exempel på Herzbergs indelning i motivations- och hygienfaktorer: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1: Herzbergs motivations- och hygienfaktorer (Jacobsen och Thorsvik, 2008:268).  

Motivationsfaktorer 

 

 Vilken karaktär arbetsuppgifterna 

har, utmanande, varierade och 

intressanta. 

 Ansvarstagande för sitt arbete 

och kontroll över sin 

arbetssituation. 

 Tillfredsställelse och prestationer 

över att tillföra ett bra arbete. 

 Erkännande för de andra att man 

gjort ett bra arbete. 

 Avancera. 

 Utvecklas.  

Hygienfaktorer 

 

 Företagets administrativa system 

och personalpolitik. 

 Kompetensen som ledarna har och 

hur de leder underordnade. 

 Hur arbetsvillkoren  

      är kring de uppgifter  

      som ska lyckas. 

 Status. 

 Arbetstrygghet 

 Olika förhållanden i arbetet som 

kan påverka privatlivet och fritiden. 

 Lön. 

Trivsel 

när faktorerna 

finns, men inte 

vantrivsel om de 

fattas 

Vantrivsel 

när faktorerna inte 

finns men inte 

trivsel om de finns 
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Herzberg argument kan delas in i tre olika punkter. Den första handlar om olika typer av 

förhållanden som skapar tillfredsställelse och i och med det motiverar de anställda men 

samtidigt kan skapa vantrivsel. Den andra handlar om de anställda som inte blir motiverade 

och nöjda bara för att organisationen förändrar på olika förhållanden som bidrar med 

vantrivsel. Den tredje och sista är synsättet de anställda har på arbetsuppgifterna som ger 

motivation och trivsel hos de anställda (Herzberg m.fl, 1959:113f). 
 

Huvudpoängen Herzberg framhäver är om vi ska bli motiverade och tillfredsställda i 

arbetslivet måste ett klimat där arbetsuppgifterna är medelpunkten råda. Det innebär även att 

arbetsuppgifterna bör rättas efter människors ambitioner, intressen, och kapacitet. Arbetet ska 

även innehålla möjligheter till eget ansvarstagande och att de anställda och företagsledningen 

tillsammans bestämmer regler för dåliga och goda prestationer; dessa kommer granskas noga 

medan individerna utvecklas (Wolvén, 2000:173f). 
 

2.2 Hackman och Oldhams motivationsmodell 
 

Herzbergs teori lägger fokus på grundläggande faktorer som kan förhindra låg 

arbetstillfredsställelse/vantrivsel och även indirekt underlätta motivationsprocessen 

(Herzberg, 1959:113). Vi anser att vi bör komplettera Herzbergs teori för att få en djupare 

förståelse för människan och dess individuella mål och behov som vi vill uppnå och därmed 

utse handlingar. Vi har valt att komplettera med Richard Hackman och Greg Oldhams 

motivationsmodell om hur organisatoriska faktorer kan bli användbara som olika verktyg för 

att öka de anställdas motivation.  Författarna Jacobsen och Thorsvik menar att teorimodellen 

passar: 
 

”såväl för att diagnostisera existerande arbetssituationer med hänsyn 

till anställdas trivsel och motivation som för att ge riktlinjer för 

organisatoriska åtgärder som kan förändra situationer som upplevs 

otillfredsställande när det gäller anställdas motivation” (Jacobsen och 

Thorsvik, 2008:275). 
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Teorimodellen kan delas in i tre kritiska psykologiska tillstånd som ska finnas för att de 

anställda ska finna motivation i arbetet och dessa är: 
 

1. Arbetet upplevs som meningsfullt. 
 

2. Upplevt ansvar för resultat. 

3. Faktisk kunskap om resultatet i det man gör 

(Jacobsen och Thorsvik, 2008:276). 

Enligt Jacobsen och Thorsvik tolkning av Hackman och Oldhams teorimodell räcker det med 

att befinna sig i ett av dessa tre tillstånd för att leda till hög inre motivation, bra arbete och 

trivsel. Motivation handlar alltså om hur arbetsuppgifterna är utformade och hur anställdas 

möjligheter att granska resultatet av egna insatser (Jacobsen och Thorsvik, 2008:276f). 

För att kunna skapa dessa tre tillstånden ovan finns det fem grundläggande egenskaper som 

arbetsuppgifter bör ha för att de anställda ska uppnå ett gynnsamt psykologiskt tillstånd: 1) 

det ska finna en viss variation på arbetsuppgifter och vad dessa kräver av färdigheter och 

förmågor, 2) uppgiftens likhet, om det finns en meningsfullhet och om individen kan vara 

med i genomförandet från början till slut och bidra med ett resultat som syns. 3) betydelse för 

uppgiften, hur viktig den är för företaget och mot andra individer i och utanför organisationen. 

Dessa egenskaper antas ska finnas i arbetet för att människan ska finna det meningsfullt. 4) 

handlar om självbestämmanderätt med viss hänsyn till hur man lägger upp arbetet, detta får de 

anställda att känna personligt ansvar över resultatet. 5) egenskapen är kunskap om resultat. 

Hur detta utformas bestäms av i vilken grad de anställda får av direkt reaktion på sitt arbete, 

till exempel att en lärare kan se att eleverna har nytta av undervisningen och dess upplägg och 

en bilmekaniker kan se att bilen är okej så bättre fakta om arbetsuppgiften desto större 

motivation får individen i arbetet (Jacobsen och Thorsvik, 2008:277). 
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Hackman och Oldhams teori omfattar även riktlinjer för implementering av olika handlingar 

som kan stärka motivationen med arbetsuppgifterna. I modellen anges en 

”organisationsstruktur” som kan klassificeras och det finns fem åtgärder: 
 

1. Kombinera arbetsuppgifter så att de utför en 

meningsfullhet och ge variation i arbetet. 

 

2. Skapa naturliga arbetsgrupper som sätter fart 

på relationen till arbetsuppgifterna. 

 

3. Skapa relationer med sina kunder så att 

individen kommer i kontakt med dessa som 

ska ha förmånen i arbetet. Bland annat är detta 

viktigt för bra återkoppling. 

 

4. Dela ut arbetsuppgifter och ansvar för att 

stärka självbestämmanderätt. 

 

5. Etablera ett system med bra feedback så att 

individen får reda på om han gör ett bra, 

avstannar eller sämre jobb ifrån sig. 
 

Enligt författarna Jacobsen och Thorsvik kan Hackman och Oldhams teorimodell användas av 

en organisation för att få perspektiv på hur de kan forma sina anställdas befattningar för att 

skapa hög produktivitet (Jacobsen och Thorsvik, 2008:277ff). Herzberg kom fram i sin 

forskning att tillfredsställelse och vantrivsel återgav åtskilda komplex av omständigheter. Med 

det menas att gjorde man något mot förhållanden som uppmärksammade medarbetarnas 

motvilja var inte det samma sak som att de blev motiverade och nöjda (Herzberg m.fl, 

1959:114f). Dessa två teorier vi valt kompletterar varandra och vi har valt dem för att få ett 

bredare perspektiv på vad som får människor att känna trivsel och arbetsmotivation. 

 
 

3. METOD 

 

I detta kapitel redovisar vi vilken vetenskaplig metod som vi använt oss av, vilket urval vi valt 

samt hur vi bearbetat och analyserat vårt material. Vi beskriver även vår förförståelse och på 

vilket sätt som vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra etiska principer. 

 

3.1 Val av metod 
 

För att få ett så välgrundat svar som möjligt på vårt syfte och frågeställningar valde vi att 

använda oss av den kvalitativa metoden utifrån ett hermeneutiskt vetenskapligt perspektiv.  

 

Inom samhällsvetenskapen finns det huvudsakligen två olika sätt att gå tillväga för insamling 

av empiri. Genom den kvantitativa metoden är forskaren intresserad av att mäta hur mycket, 

ofta eller länge något förekommer medan den kvalitativa metoden kan handla om vad ett 

yttrande eller en händelse har för betydelse för en individ (Ahrne & Svensson, 2011:12f). 

Den kvalitativa undersökningen i form av intervjuer ger oss möjlighet att få en mer detaljerad 

och nyanserad bild av en individs upplevelser, erfarenheter och tankar (May, 2001: 183). Då 

vårt syfte är att skapa en förståelse för hur individen upplever och resonerar kring 
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arbetsmotivation och trivsel på sin arbetsplats anser vi att den kvalitativa metoden lämpar sig 

bäst för vår studie. 

 

Den hermeneutiskt vetenskapliga inriktningen innebär ett tolkande av en individs 

uppfattningar, beteendemönster och värderingar och används för att på så sätt skapa en 

förståelse för dennes upplevelse av ett fenomen (Gilje & Grimen 1992, 2007:174). Enligt 

denna vetenskapliga utgångspunkt är det viktigt att vi som forskare ser detaljer för att kunna 

få ett helhetsperspektiv på individens situation. Det handlar om att förstå och inte bara begripa 

intellektuellt (Thurén, 2007: 94ff).  

 

I vår uppsats har vi utgått från både induktiv och deduktiv ansats. I den induktiva 

ansatsen utgår forskningen från datainsamlingen och sedan utifrån detta nå fram till 

teorier (May, 2001:47f). Den deduktiva ansatsen utgår från teorier som vi senare testar 

på vårt empiriska material (Johannessen och Tufte, 2007:34f). 

 

3.2 Urval 
 

Vi har undersökt ett företag som vi fått information om via kontakter. Företaget besiktigar och 

kontrollerar industrier och anläggningar och majoriteten av de anställda har någon typ av 

ingenjörsutbildning. Vi har valt ett strategiskt urval där vi valt ut individerna i 

undersökningen utifrån en redan känd egenskap (May, 2001:121).  Vi har valt att intervjua 

medarbetare som varit anställda högst två år med prov- eller tillsvidareanställningar. Detta på 

grund av att vi vill veta hur de nyanställda upplever trivsel och arbetsmotivation på företaget 

efter relativt kort anställning inom företaget. Vad är det för speciellt för de nyanställda med en 

prov- eller tillsvidareanställning inom företaget som får dem att vilja stanna kvar längre? Vi 

undvek att ta med de som varit anställda en längre tid i företaget på grund av att dessa redan 

har en position i företaget och viljan att stanna kvar i företaget anser vi är redan befogat om 

du har varit inom företagen ett visst antal år. De som redan arbetat inom företaget och sagt 

upp sig eller av olika anledningar har lämnat företaget anser vi vara svåra att få tag i på grund 

av dessa eventuellt geografiskt har hamnat på olika platser runt om i landet. Vi anser att de 

nyanställda är intressanta att intervjua på grund av att höra vad de har att säga i det läge de 

befinner sig i. Som nyanställda, efter genomgången kompetensutveckling ligger det i vårt 

syfte och intresse att ta reda på vad som får dessa att trivas och känna arbetsmotivation. 

Företaget satsar mycket på sina nyanställda och vill därför gärna behålla dem och av den 

anledningen föreligger det här en ekonomisk satsning. Som en följd av det föregående undrar 

vi om det finns något som kan öka våra respondenters trivsel och arbetsmotivation? Vad kan 

företaget göra för att öka trivsel och arbetsmotivation ännu mera hos sina anställda?  

  

Vi valde anställda med icke ledande positioner på grund av att vårt syfte med denna studie är 

att undersöka vilka faktorer som motiverar de anställda att stanna kvar på företaget och se 

vilken roll trivsel och arbetsmotivation spelar i sammanhanget och i förlängningen undersöka 

hur företaget bör arbeta för att behålla sina anställda i framtiden. Vi har inte gjort något 

medvetet urval när det gäller ålder, kön eller etnicitet bland våra respondenter. 

 

3.3 Intervjuguidens utformning 
 

Vi har använt oss av en intervjuguide som struktur för intervjuerna. Den utvecklades med 

undersökningens syfte och frågeställningar som grund. Utifrån vårt syfte och frågeställningar 

valde vi två teman som vi utgick från. Från början hade vi tre teman: trivsel, arbetsmotivation 
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och socialt stöd men eftersom vi ansåg att det tredje temat socialt stöd kunde vävas in i de 

övriga teman samt för att undvika en bred studie istället för en djup valde vi två teman. Våra 

teman blev trivsel och arbetsmotivation. Intervjuguiden inleds med bakgrundsfrågor såsom 

”Vilken utbildningsbakgrund har du?” och ”Var, har du arbetat tidigare?” och detta för att 

skapa en god stämning. Vi valde att intervjuguiden skulle bestå av semistrukturerade frågor 

för att ge respondenterna större möjlighet att sätta egna ord på deras tankar och upplevelser.  

Utifrån dessa frågor fick vi specificerade frågor med frihet att kunna ställa eventuella 

följdfrågor. När vi använt oss av denna form har vi sedan kunnat jämföra svaren mellan 

respondenterna (May, 2001:150). Frågorna är öppna frågor vilket innebär att dessa inte kan 

besvaras med enklare svar som ja eller nej (May, 2001:157). 

3.4 Genomförande 
 

Innan vi genomförde intervjun frågade vi respondenterna om det var okej att använda 

telefonen för att spela in intervjuerna och förklarade att det skulle möjliggöra för oss att få 

med allt som sades. Även vid telefonkontakterna frågade vi om det var okej att banda 

intervjun för att få med allt som sades. Ingen av respondenterna nekade till detta. Vi 

genomförde intervjuerna på företagets lokaler som vanligtvis används till konferenser. 

Respondenterna fick utav oss förslag om tid och plats för genomförandet av intervjuerna. Sex 

av åtta intervjuer genomfördes på respondenternas företag. Två var telefonintervjuer och det 

var en lösning på grund av geografiska skäl. Vid telefonintervjuerna var det endast en av oss 

som intervjuade, detta på grund av praktiska skäl. Fördelen med telefonintervjuerna är att de 

går fortare att genomföra (Hakim i May, 2001:126). Nackdelen med telefonintervjuer är att 

det blir svårt via telefon att få fram detaljerade informationer såsom exempelvis miljö 

respondenten befinner sig i (May, 2001:126). 

 

Av de intervjuer där vi träffade respondenterna var vi båda två närvarande. Vi turades om att 

vara den som hade huvudansvaret för att föra intervjun medan den andra då hade möjlighet att 

få lite perspektiv av det som sades för att kunna flika in med följdfrågor och tyda 

respondentens kroppsspråk. Detta såg vi som ett bra tillvägagångssätt då vi upplevde att vi 

hade ett bra samarbete och kunde komplettera varandra under intervjuns gång. Varje intervju 

varade cirka 45 minuter. 

 

Till en början var det svårt att få tag i respondenternas telefonnummer på grund av att vår 

kontakt på företaget var bortrest och hade svårt att få fram telefonnumren till dessa. Samtliga 

var tillmötesgående och det var bara en som tackade nej till en intervju. 

 

3.5 Bearbetning och analys av material 
 

Efter intervjun transkriberade vi intervjuerna. Vi har skrivit ner det ordagrant och bara tagit 

med pauser och hummanden med mera när det funnits någon funktion med det (Aspers, 

2011:149). Efter transkriberingen började vi koda materialet, vi letade efter mönster och 

struktur i svaren från respondenterna. Vi hittade tillräckligt med kodningen för att kunna 

räkna in det i det empiriska materialet, vilket var viktigt för att få dessa ömsesidigt 

uteslutande. Som vi nämner ovan i vetenskaplig ansats har vi skapat dessa koder på två olika 

sätt: det första innebär att vi tagit teoretiska begrepp och översatt det till en kod i det konkreta 

fältet, den deduktiva kodningen. Vi gjorde också tvärtom, vi identifierade koder utifrån 

materialet och därmed har vi även då skapat koder från det induktiva.  För att underlätta den 

fortsatta analysen var vi noga med att ha struktur när vi kodade (Aspers, 2011:160). Vi 

studerade respondenternas svar var för sig genom att använda oss av understrykningspennor i 
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olika färger för att lättare kunna se mönster och struktur (Aspers, 2011:172). Utifrån detta 

mönster delade vi in vår empiri i tre olika rubriker vilka är följande: ”utmaning, utveckling 

och lön”, ”delaktighet, självbestämmande och flexibilitet” samt ”relationer och feedback”.  

3.7 Validitet och reliabilitet  
 

Validitet innebär att det som är ämnat att undersöka verkligen blir undersökt och inget annat. 

Reliabilitet har med tillförlitlighet att göra och menas med att det inte ska vara tillfälligheter 

som påverkar resultatet (Thurén, 2007:26).  Författaren Thurén diskuterar inte kring validitet 

och reliabilitet när det gäller kvalitativa studier, han menar att det bara är kvantitativa 

forskningar som det är viktigt att forskarna är medveten om dessa två aspekterna (Thurén, 

2007:26ff).  

 

Vi har tänkt igenom validitet- och reliabilitet begreppen och kom fram till att vi självklart vill 

ha en tillförlitlighet och pålitlighet i vår undersökning. Vi var noga med att utforma 

intervjufrågorna efter vårt syfte och frågeställningar men eftersom vi inte ska mäta något utan 

snarare förstå individers uppfattning efter det hermeneutiska perspektivet blir det svårt att 

mäta vår undersökning i validitet och reliabilitet. 

3.8  Etiska övervägande 
 

Vi har under hela undersökningen haft en rad olika etiska överväganden. I vårt fall kontaktade 

vi en chef på ett utvalt företag och fick då tillåtelse att utföra vår undersökning inom den 

verksamhet som denna chef ansvarar för. 

  

Vi har utgått från vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer och dessa principer innebär 

att individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning i 

samband med en forskningsstudie. De fyra huvudkraven för att skydda individen mot detta är 

informationskravet, samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera de deltagande 

respondenterna om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt samt att respondenterna när 

som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Dessutom ska undersökningsdeltagaren 

informeras om eventuella risker för obehag som deltagandet i studien kan föra med sig 

(Vetenskapsrådet, 1990:7f). Med hänsyn till informationskravet informerade vi samtliga 

respondenter via telefon cirka en vecka före intervjutillfället om vilka vi var, syftet med 

undersökningen och att det var helt frivilligt för dem att delta samt att de när som helst skulle 

ha möjlighet att avbryta sin medverkan. Vi informerade också att vi gjorde denna 

undersökning i samråd med företaget som respondenterna arbetar för. Vidare berättade vi att 

vi fått en lista på ett hundratal namn med möjliga respondenter ifrån chefen på företaget och 

att vi sedan valt ut åtta personer utan företagets vetskap om vilka som vi sedan kontaktar för 

eventuell intervju. Det var för oss viktigt att vara tydliga med att informera respondenten om 

vår kontakt med företaget så att den medverkande själv kunde få avgöra om det skulle kännas 

obekvämt att delta i undersökningen på grund av detta.  

 

Samtyckeskravet går ut på att forskaren måste få den deltagandes samtycke till att delta i 

studien och att deltagaren själv bestämmer på vilka villkor som de kan tänka sig att ställa upp 

(Vetenskapsrådet, 1990:9f). När vi ringde upp de respondenter som vi skulle utföra 

telefonintervju med så fick vi deras samtycke om att medverka strax innan vi påbörjade 

intervjun. Av de respondenter som vi träffade för en intervju fick vi samtycke av respektive 

respondent till att delta på plats, innan vi började ställa intervjufrågorna. Eftersom vi hört av 
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oss till respektive respondent cirka en vecka innan tillfället för intervjun godkände de redan 

då att medverka samtidigt som att vi informerade om att de hade rätt att ändra sin inställning 

till att vilja delta.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att personlig information om respondenterna inte ska spridas 

offentligt så att de kan bli identifierade av oberörda personer (Vetenskapsrådet, 1990:12). Vi 

spelade in alla våra intervjuer via telefon och vi var noga med att tala om för våra 

respondenter att vår sammanställning ska underlätta för oss när vi gör vår undersökning, samt 

att allt inspelningsmaterial kommer att raderas direkt efter transkribering. Ingen av våra 

respondenter hade något emot att vi spelade in intervjuerna. Vi har valt att inte nämna 

företagets namn i denna undersökning för att på så sätt försvåra det för utomstående att känna 

igen identiteten på deltagarna i studien. Under vår resultat- och diskussionsdel har vi inte 

använt några namn på respondenterna utan siffror istället och vi har inte heller skrivit så det 

kan utläsas vilka olika positioner i företaget de har. Vi har även valt att inte ta med citat där 

namn eller specifika egenskaper nämns för att så långt som möjligt hålla våra respondenter 

konfidentiella. 

 

Det sista kravet är nyttjandekravet som går ut på att den empiri som införskaffats under 

studiens gång endast ska användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 1990:14). Med detta 

krav i åtanke raderade vi intervjumaterialet efter transkribering och upplyste våra 

respondenter om att vi endast använder intervjumaterialet för att kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar gällande vår uppsats. 
 

3.6 Egen förförståelse 
 

Vi har varierande erfarenhet från arbetslivet sedan tidigare. En uppfattning som vi delar 

tillsammans gällande trivsel är att om materiella ting finns såsom bra lokaler, bra 

arbetsvillkor, friskvårdsbidrag et cetra är bidragande faktorer för att en individ ska trivas på 

sin arbetsplats men det är långt ifrån allt. Har en anställd en bra relation till sina chefer och 

kollegor och utav dessa får feedback och uppskattning anser vi är en bra grund till att trivas i 

sitt arbete. Innan vi kontaktade företaget visste vi att majoriteten av de anställda arbetade 

självständigt. De fick oss anta att de anställda inte träffade sina medarbetare kontinuerligt och 

vi såg detta som en avsaknad av relationen till sina kollegor. Vilket i sin tur kan leda till 

saknad av gemenskap och arbetet kan upplevas ensamt och kan få den anställde att söka sig 

vidare till en ny arbetsplats. Vår antydan fick oss att fundera kring vilka andra motiv som de 

anställda på företaget ansåg som viktiga för att trivas på arbetsplatsen samt vilka faktorer som 

gör att de upplever arbetsmotivation till att vara kvar på företaget. Vi tänkte att när trivsel 

infinner sig i arbetet finns det drivkraft till att bli motiverade i arbetet. Dessa motiv som kan 

skapa den anställdes arbetsmotivation tror vi kan vara den anställdes delaktighet och 

ansvarstagande i organisationen, arbetsuppgifternas innehåll, möjlighet till utbildning samt 

kontakt med kunder. Att känna tillhörighet med sin egen organisation tror vi är viktigt för att 

den anställde ska trivas och känna motivation för att vilja stanna kvar på sin arbetsplats. 
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4. RESULTAT 

 

I det här kapitlet redovisar vi resultatet från vår undersökning. Vi nämner inga vid namn utan 

vi numrerade respondenterna med siffrorna 1-8. För att göra resultatdelen mer översiktlig har 

vi valt att dela upp den under olika rubriker. 

 

4.1 Utmaning, utveckling och lön 
 

Hur uppgifterna är utformade har stor betydelse för att respondenterna ska trivas på sin 

arbetsplats, att ha utmanande arbetsuppgifter och känna att de inte ”står still och trampar”. 

Dessa är viktiga förutsättningar för att respondenterna ska bli motiverade och vilja stanna kvar 

på företaget. Intervjupersonerna påpekar att det är viktigt att få ta tag i nya arbetsuppgifter, att 

det händer någonting hela tiden. Det är viktigt att kunna säga ifrån om arbetsuppgifterna inte 

är trivsamma för annars tar det mycket energi från själva arbetsutförandet. Meningslösa 

arbetsuppgifter kan göra respondenterna nedstämda och uttråkade. Genom intervjuerna får vi 

fram att det måste finnas en viss nivå på utmaningarna i arbetet: 

 

Det måste ju vara en viss nivå av utmaning och variation i arbetet. Jag 

vill ju inte komma hit och lösa monotona uppgifter som en maskin, 

man måste få använda hjärnan och göra det bra, ja, känna att man gör 

en insats annars är det inte inspirerande (Intervjuperson fem). 

 

Respondenterna betonar vikten av att de vill känna att de kan utvecklas inom företaget och 

med sina arbetsuppgifter. Ett varierande arbete där man kan vara med och lösa problem och 

skapa förbättringar gör att samtliga respondenter känner att de gör en viktig insats och därmed 

upplever arbetet motiverande. Att lära sig nya saker och finna lösningar på eventuella 

problem och rätta till dessa får respondenterna att känna trivsel. Det behöver finnas spänning 

och utvecklingsmöjligheter för att de anställda ska trivas på sitt arbete. Känslan av att man 

aldrig blir fullärd uttrycker många av respondenterna som tillfredställande. När vi frågade 

”Vad driver dig i ditt dagliga arbete?” svarade intervjuperson tre och sju: 

 

 

Intresset för att göra nya saker hela tiden, det är väl det som driver 

mig och ja att utveckla sig själv helt enkelt (intervjuperson tre). 

 

 

Att lära mig nya grejer. Jag gillar att hitta nya lösningar 

(Intervjuperson sju). 
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Majoriteten av dem som vi intervjuat beskriver att ett monotont arbete där man är på ett och 

samma ställe hela tiden skulle få dem att tröttna. Arbetet måste vara omväxlande och ge 

möjlighet till utveckling genom nya utmaningar, eller som intervjuperson sju uttrycker sig: 

 

Det är viktigt att arbeta med det man tycker om och känna att man 

utvecklas. Jag vill göra något som jag känner att jag är bra på 

samtidigt som man känner att tiden flyter på. Att arbeta är ju ett måste, 

så det är jobbigt att arbeta åtta timmar per dag när det känns som 

sexton. Det är roligare att arbeta med något där det känns att man varit 

där i tre timmar, sen har hela dagen gått. Så känner jag här nu, jag är 

bra på någonting och har ansvar. Ansvar är väldigt viktigt. 

 

Respondenterna anser även att möjligheten till kompetensutveckling och utbildning är viktiga 

inslag för att stärka kompetensen och för att känna att de utvecklas i sin yrkesroll. En del av 

dem har gått interna utbildningar inom företaget och det har även anordnats externa kurser 

och samtliga av dessa är nöjda med kurserna. De som inte har gått på någon utbildning än har 

stora förhoppningar på att få göra det. Samtliga av de vi har intervjuat anser att det finns goda 

möjligheter att gå utbildningar och att företaget tar den frågan på allvar. Respondent tre säger: 

 

Jag tycker det är viktigt att få gå de utbildningar som behövs, så jag 

känner att jag klarar av mitt jobb. Men det finns stora möjligheter till 

utbildning här, det är en fråga som cheferna är öppna för. Vi har 

många internutbildningar, det är lättillgängligt. 

 

Under intervjuernas gång var det ett fåtal av respondenterna som nämnde att lön och 

belöningar hade en inverkan för att trivas på företaget. Samtliga av de respondenter som kom 

in på lön och belöningar var överens om att det inte var en avgörande faktor för trivsel och 

motivation, utan betonade att utmanande arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling var 

betydligt viktigare faktorer. 
 

4.2 Delaktighet, självbestämmanderätt och flexibilitet 
 

När vi ställer frågan om de ”kan ge exempel på delaktighet i olika beslut gällande arbetet?” 

svarar de flesta respondenterna att de är delaktiga i beslut gällande hur deras arbetsuppgifter 

skall utföras. Behovet att göra ett gott resultat som de blir nöjda med i slutändan är viktigt och 

att bli klar med det man påbörjat ökar den positiva känslan till fortsatt arbete. Många av 

intervjupersonerna anser att de inte känner sig lika delaktiga i beslut som rör verksamheten i 

stort. Intervjuperson tre uttrycker sig på följande sätt: 

 

När det gäller mitt eget arbete har jag ju det men när det gäller andra 

frågor så har jag inte så mycket att säga till om. Chefen frågar oss 

ibland om vad vi tycker, men det är ju ändå han som bestämmer i 

slutändan. 

 

Ett flexibelt arbete där man känner att man kan styra mycket själv och få ta egenansvar är 

andra faktorer som respondenterna nämner som avgörande för att trivas och bli motiverade i 

arbetet. Många av intervjupersonerna menar att det finns en stor möjlighet att få välja uppdrag 

efter intresse och att man på så sätt har sitt eget ansvarsområde. Genom att ha ett eget 

ansvarsområde upplever de en stor delaktighet i hur arbetsuppgifterna ska utformas samt att 

de känner att de har ett stort förtroende från cheferna att klara av det vilket är en stor drivkraft. 
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Att ha ett personligt ansvar över sina arbetsuppgifter gör även att de är med i hela processen, 

tills arbetet blir slutfört. 

 

Ibland kanske man gör uppdrag som inte är så intressanta men helt 

plötsligt så hamnar man på något som är skitkul. Dels jobbar jag för 

att kunna visa att jag gör ett bra jobb för chefen, men sen var det också 

att man känner att jag tar tag i något och får fullt förtroende för att jag 

klarar det (Intervjuperson fyra). 

 

De respondenter som är ute på olika uppdrag hos kunder menar att friheten i arbetet är av stor 

betydelse till att de valde att arbeta inom företaget. De uppskattar att kunna lägga upp sitt 

arbete lite som de själva vill och ha möjlighet att själva avgöra vilka arbetsuppgifter som skall 

prioriteras. De flesta respondenter menar att deras fria och flexibla arbete gör att de inte 

känner sig kontrollerade av sina chefer i så hög utsträckning, vilket intervjupersonerna vidare 

säger är en förutsättning för att de skall trivas med arbetet. Intervjuperson åtta beskriver 

flexibelt arbete på följande sätt: 

 

Jag gillar att jobba såhär självständigt. Det är nästan som att ha en 

egen firma ibland. Eftersom man arbetar så mycket själv påverkar man 

då situationen mycket. 

 

4.3 Relationer och feedback  
 

Samtliga av respondenterna anser att det är viktigt att ha en god relation till kollegorna för att 

trivas på företaget. Att inte komma överens med kollegorna uppger några av respondenterna 

som en stor anledning till att byta arbetsplats eftersom de då menar att stämningen blir sämre 

och att det skulle ta emot att gå till arbetet. Relationen till kollegor ser olika ut beroende på 

vilken position respondenterna har inom företaget. De som mestadels befinner sig på kontoret 

under arbetstid har en tätare kontakt till sina medarbetare än de som är ute på olika uppdrag. 

Ute på uppdragen arbetar de självständigt och kontakter sker med kollegor via telefon och 

ibland möts de bara på måndagar då de som arbetar ute på uppdrag kommer in för bland annat 

hämta material eller dylikt. Ibland träffas samtliga och går på möten om diverse kommande 

händelser. En av respondenterna beskriver relationen och gemenskapen till sina kollegor på 

följande sätt: 

 

Det känns som om vi är en familj här, det är en öppen stämning och 

man känner sig alltid välkommen. Vi kan skämta hela tiden med 

varandra. Vi tar hänsyn till varandra och vi sitter en del här och en del 

där. Två gånger om dagen går vi till vår fikalokal, man kan sitta där 

och prata eller bara vara tyst om man vill det, det är en öppen 

stämning. Det är också en del av arbetet, att kunna umgås 

(Intervjuperson sex). 

 

De respondenter som arbetar självständigt med olika uppdrag menar även de att en god 

stämning och gemenskap är en grundläggande faktor för att man skall trivas och känna 

arbetsmotivation. En av respondenterna berättar att man ofta har med sig egen mat när man är 

hos kunder och det är fördelen att man umgås med kunderna och skapar en bra relation så att 

man senare kanske får fler uppdrag från samma kunder. Enligt en som vi intervjuade finns det 

vissa som varit anställda längre som möter upp andra kollegor på lunch från att varit ute på 



 

 19 

olika uppdrag och att det kanske blir så när man varit anställd en tid i företaget menar 

intervjuperson.  

 

När vi går in på temat trivsel och frågar ”Vad är det som får dig att trivas på ditt arbete?” 

svarar majoriteten att bra kollegor, stämningen och chefer som lyssnar. Intervjuperson sju 

säger följande: 

 

Mycket kollegorna. Det är riktigt bra stämning här, jättebra stämning 

bland alla, vi är kompisar. Även chefen då, han är mer som en kompis, 

man känner inte att det är en chef, det är härligt. 

 

Att gå förbi chefen och få bekräftelse om att ha gjort ett bra arbete är något som får vissa 

respondenter att trivas på sitt arbete. Intervjuperson två anser att kollegor har stor betydelse 

för trivseln på arbetet och säger följande:  

 

Nummer ett är kollegor annars kan jag sluta. 

 

När vi sedan går vidare in på om de kan berätta om en situation där de inte känt att de trivts på 

sitt arbete svarar en del ekonomin. Det finns en viss press över att man inte alltid vågar fråga 

om man kan köpa in viss utrustning som man kanske behöver till sitt arbete, respondent sju 

svarar följande: 

 

Det är väl så fall ekonomin. Man blir pressad, man vågar ju inte… 

enligt arbetsmiljölagen ska man ju ha all utrustning man behöver men 

man kan inte köpa allt för då får man en tillsägelse sen, ’varför köpte 

du det?’ och det är ju lite tråkigt. Vi ska egentligen bara få gå och 

köpa det vi behöver men det kan ändå bli diskussioner om varför sen. 

 

Intervjupersonerna själva kan bidra med att gynna trivsel på företaget genom att vara snäll 

och ta hänsyn till varandra och de flesta anser att man ska bemöta kollegorna som man själv 

vill bli bemött. Om andra behöver hjälp ska man ställa upp. Det är som respondenten sju 

säger: 

 

Man ska ju bemöta kollegorna som man själv vill bli bemött och vara 

glad och trevlig. Om någon behöver hjälp med någonting så försöker 

man vara till lags, det är så jag tänker. 

 

När vi frågar om företaget tar några initiativ för att få de anställda att trivas är det lite 

skruvande i stolen och skratt och de flesta är överens med att det finns festligheter då och då 

men inte några stora händelser. Respondenterna är överens om att det hade varit trevligt och 

upplyftande att ha fler sociala aktiviteter tillsammans. Företaget säger å ena sidan att trivseln 

går först, inga pengar får styra men samtidigt är det de anställda själva som arrangerat 

julfesten i år. Respondent två säger följande: 

 

Jaa… jag vet inte… Men vi hade ett möte nyligen där chefen sa att det 

är viktigt att vi trivs och att vi gör gemensamma grejer. Pengar får inte 

styra sa han. Ingen direkt julfest som företaget arrangerar utan det får 

de anställda själva fått ta tag i men företaget betalar det. 
 

 



 

 20 

Respondenterna talar även om erkännande från kollegor och att även feedback från kunder har 

stor betydelse. Intervjuperson åtta säger: 
 

Jag tycker det som gör det trevligt är att få en bra kontakt med 

kunden, att han blir nöjd, att han återkommer till mig, man snackar 

och då känner jag att det man gör har betydelse. Sen även när man 

hittar allvarliga fel och man kan rätta till dem så har man bidragit till 

att ingen skadar sig, det känns ju meningsfullt. 

 

 

Samtliga av intervjupersonerna som vi talat med är rörande överens om att det är viktigt med 

feedback för att de skall känna arbetsmotivation. När vi ställer frågan om vad som skulle få 

dem att sluta på arbetsplatsen är det en del av respondenterna som nämner att bristen på 

feedback från sina chefer skulle vara en bidragande orsak eftersom de anser att det är viktigt 

att få uppskattning på det man gör för att känna arbetsmotivation. Överlag är våra 

intervjupersoner nöjda med den feedback som cheferna ger och att ibland ger cheferna de 

anställda en klapp på axeln när de utfört ett bra arbete.  

 

Jag tycker allt att jag kan få en bra feedback från mina chefer. Dom 

vill ju alltid ha mer, men det känns ändå som att har man gjort något 

bra, kan de allt ge en klapp på axeln och sådär (Intervjuperson tre). 

 

 

Det är viktigt för respondenterna att få erkännande från sina chefer men att arbetskamraterna 

uppskattar arbetet de utför betyder ännu mer. Även om resultatet blir utifrån de förutsättningar 

som finns så ska man gemensamt känna sig nöjd med sitt arbete anser några av 

intervjupersonerna. Att kunna hjälpa och stötta andra och skapa arbetsuppgifter tillsammans 

med kollegorna är något som intervjuperson sex betonar:  

 

Det är säkert att man får uppskattning för sitt arbete man kan hjälpa 

och någon tackar en och så, det tror jag är en väldigt stor del (paus) att 

göra någonting tillsammans också, ha ett gemensamt mål, ha sin 

pusselbit och så sätter man ihop det tillsammans. Det tycker jag också 

är väldigt bra, att man faktiskt åstadkommit något, det är väl det som 

driver mig i mitt arbete. 
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5. DISKUSSION 

 

I följande kapitel ska vi analysera vårt resultat till de teorier och den tidigare forskning som vi 

valt till vår studie. Vi kommer även redogöra för våra egna reflektioner.  För att göra det mer 

överskådligt för läsarna har vi valt att använda oss av samma rubriker som i resultatdelen. Vi 

avslutar därefter med en metoddiskussion och förslag till framtida forskning.  

 

5.1 Utmaning, utveckling och lön 
 

I vårt resultat finner vi att samtliga respondenter anser att utmanande arbetsuppgifter är en 

viktig faktor för att de inte ska bli uttråkade och för att de ska känna att arbetet är 

stimulerande. Enligt vår tolkning menar respondenterna att när uppgifterna är utmanande 

växer självförtroendet i och med att de känner att de har kompetens nog att klara av de 

utmanande arbetsuppgifterna vilket gör att arbetet känns mer meningsfullt. Många av de 

forskningsrapporter som vi har med i vår studie visar även de att utmanande arbetsuppgifter är 

en förutsättning för att en individ ska känna engagemang i arbetet, men bland annat Jordans 

studie menar att för utmanande arbetsuppgifter kan leda till att individen känner sig pressade 

(Jordan, 2005: 27). Även vi är av uppfattningen att det är viktigt att man som arbetstagare 

känner att man bemästrar sina åtaganden för att inte mista intresset för uppgifterna eller bli 

utbränd. Det handlar enligt oss om att finna en balans i vad som blir en spännande uppgift 

som leder till utveckling eller ett övermäktigt måste som leder till vantrivsel. 

 

Enligt vår empiri bör det finnas viss variation på arbetsuppgifter annars finns det risk för 

alienation och vantrivsel bland de anställda. Kondo menar att kreativitet har en avgörande roll 

för att arbetet blir stimulerande för individen eller inte. Om det inte finns utmaningar och 

variation i arbetet kan individen bli för uttråkad (Kondo, 1999:386). Genom vår empiri fann 

vi att många av våra respondenter anser att arbetsuppgifterna har stor betydelse för deras 

trivsel och arbetsmotivation, finns det inga utmaningar eller omväxling finns det stor 

anledning till att byta arbetsplats. 

 

För samtliga av våra intervjupersoner är det viktigt att de utvecklas i arbetet. I och med att 

respondenterna har olika tekniska uppdrag för olika kunder anser de att deras arbetsuppgifter 

är mycket varierande och att det medför en spänning och ett kontinuerligt lärande. 

Problemlösning påpekar många av våra respondenter som en motivationsfaktor då känslan av 

att få vara med och bidra till förbättringar infinner sig. Ett av Hackman och Oldhams 

grundläggande argument är att alla har ett psykologiskt tillstånd och för att uppnå detta 

tillstånd är betydelsen för uppgiften central, om betydelsen finns för uppgiften antas 

människan finna arbetet meningsfullt (Jacobsen och Thorsvik, 2008:277). Det här kan vi 

koppla med känslan av utveckling för individen, att få vara med och utvecklas tillsammans 

med det faktiska arbetet. I artikeln av Wallgren och Johansson Hanse (2011: 560) tar de upp 

möjligheten att lära sig nya saker som en inre motivation för att trivas på sin arbetsplats. Om 

individen får lära sig nya saker och lösa problem när dessa uppstår kommer känslan av att 

lyckas infinna sig anser vi. Vi menar också att viljan att blicka framåt i arbetet ökar ju mer 

individen utvecklas.  

 

Våra respondenter anser att för kunna utvecklas maximalt behövs möjligheten till 

kompetensutveckling och utbildning för de anställda. Enligt Jacobsen och Thorsvik menar 

Herzberg att möjligheten till att avancera är en trivselfaktor (Jacobsen och Thorsvik, 

2008:268). Enligt vår förförståelse är det viktigt att individer får utbildning och avancerar i 
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arbetet då det gör att individen inte känner att arbetet blir enformigt. Att lära nya saker och ta 

sig an nya uppgifter menar vi stärker självkänslan och individen känner att de utvecklas. I 

artikel som är skriven av bland annat Bigliardi (2005) bör utbildningsnivån höjas för att skapa 

motivation hos individen. Det märks i vår undersökning att många av våra respondenter anser 

att utbildning är viktig för att komma vidare i arbetet. Även Wallgren och Johansson Hanse 

(2011:562) skriver om utbildning i sin artikel. De anser att lärandet är viktigt för individers 

utveckling och när de nya kunskaperna kan tillämpas gentemot kunder uppstår 

arbetstillfredsställelse.  

 

Utan att vi ställde några frågor utifrån vår intervjuguide som direkt berörde lönefrågan var det 

ändå ett fåtal respondenter som nämnde att lönen har betydelse för trivsel och motivation i 

arbetet. Ingen av respondenterna gick djupare in på lönefrågan utan menade att lönen bara var 

en positiv bisak och poängterade att arbetsuppgifternas utformning var betydligt viktigare för 

trivsel och arbetsmotivation. Av den forskning som vi tagit del av visar samtliga studier att 

lönen inte är den avgörande faktorn för att känna engagemang i sina arbetsuppgifter. Utifrån 

vår förförståelse och det vi fick ut av empirin är vi beredda att hålla med tidigare forskning. 

Upplever en individ personlig tillfredställelse i arbetet och känner att arbetsuppgifterna är 

meningsfulla så infinner sig trivsel och arbetsmotivation utan att lönen är avgörande anser vi. 

Enligt Wolvén menar Herzberg att de viktigaste faktorerna som skapar arbetsmotivation och 

tillfredställelse i arbetslivet är att ta hänsyn till arbetsuppgifternas utformning efter individens 

ambitioner och intressen (Wolvén, 2000:173f). Jacobsen och Thorsvik skriver att Herzberg 

menar att lön inte gynnar motivation men att det heller inte är en vantrivselfaktor (Jacobsen 

och Thorsvik,  2008:268). 

 

I vårt resultat kan vi utläsa att arbetsuppgifternas karaktär är av stor betydelse för trivsel och 

arbetsmotivation. Att utmanande arbetsuppgifter och variation i arbetet ökar viljan till att 

stanna kvar på företaget. När vi valde bland teorier valde vi bland annat Herzbergs hygien- 

och motivationsfaktorer. Slutsatsen Herzberg kom fram till var att tillfredsställelse och 

vantrivsel var sammansatt av olika omständigheter. Vi kan se i vår undersökning att 

utmanande arbetsuppgifter och variation ökar de anställdas vilja att vara kvar i arbetet. Enligt 

Herzberg måste arbetsuppgifterna vara varierande och intressant för att kännas som en 

utmaning och därmed ökar arbetsmotivationen (Herzberg m.fl., 1959:113f). Vi stödjer 

Herzberg i detta fenomen och vi anser individen måste ha utmaningar för att känna 

motivation. 

 

Enligt Wallgren och Johansson Hanse skriver de i sin studie att individen får motivation 

genom tillfredsställelsen att framgångsrikt utföra aktiviteter. Till exempel tar de upp att den 

inre motivationen har stor betydelse i att lyckas med motivation i arbetet. Olika 

arbetsuppgifter, att arbetet blir en utmaning ligger till grund för att bli motiverad (Wallgren 

och Hanse, 2011:560). Våra intervjupersoner nämner utmaningar som en ståndpunkt till 

trivsel på arbetsplatsen.  

 

5.2 Delaktighet, självbestämmanderätt och flexibilitet 
 

Delaktighet är viktigt för majoriteten av våra respondenter och de känner att de har en stor 

påverkan på hur de utför sitt arbete. Arbetets utformning beskrivs av respondenterna som 

flexibelt i och med att det är en stor variation på uppdrag och arbetsuppgifter. Många av 

respondenterna menar att de är väldig självgående i sitt arbete och är fria att besluta om 

arbetsuppgifternas upplägg. 
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Vår förförståelse var att känna delaktighet och ansvar på sin arbetsplats och med sina 

arbetsuppgifter är viktiga förutsättningar för trivsel och arbetsmotivation. De flesta av tidigare 

forskning som vi tagit del av i denna studie stöder vår uppfattning och anser att ansvar och 

självständighet är viktig faktor för att individen ska få en känsla av frihet och känna sig viktig. 

Wallgren och Hanse har i deras studie kommit fram till att teknikerna ansåg att 

självständighet i arbetet samt att få förtroende från företaget att arbeta under eget ansvar var 

de starkaste faktorerna för att känna arbetsmotivation (Wallgren och Hanse, 2011:565).  

Flertalet av våra respondenter uttrycker sig på liknande sätt och påtalar att få arbeta under eget 

ansvar och att själva få råda över på vilket sätt de arbetar är delvis några anledningar till att de 

sökte sig till företaget. 

 

Enligt Jacobsen och Thorsvik menar Hackman och Oldham att det är viktigt att en individ kan 

påverka hur arbetet läggs upp och vara delaktig i arbetsuppgifternas hela process. På så sätt 

känner individen ansvar för slutresultatet vilket är motiverande och arbetet känns därmed 

meningsfullt (Jacobsen och Thorsvik, 2008:277). Genomgående beskriver respondenterna i 

vår studie att de uppskattar att få välja uppdrag efter intresse då de känner att de har ett eget 

ansvarsområde där det är upp till dem att lösa problemen och bidra till förbättringar. Vi tolkar 

våra respondenters uttalanden som att det ger dem tillfredställelse att känna att de behärskar 

sina åtaganden och de får större självförtroende genom känna att de får förtroendet från 

företaget och kunder. Bigliardi m.fl. anser att chefer och ledning måste ta hänsyn till 

ingenjörernas behov av att ansvara för specifika uppgifter samt att låta de vara delaktiga i 

framställningen av arbetsuppgifter. På så sätt skapas det en kreativ och sund arbetsmiljö vilket 

främjar de anställda till att känna större trivsel och arbetsmotivation vilket gör att de i sin tur 

blir mer effektiva i sitt arbete (Bigliardi m.fl, 2005: 465ff). 

 

Flertalet av respondenterna nämner att trots att de känner stor delaktighet i utformningen av 

sina egna arbetsuppgifter upplever de inte att de har mycket inflytande i organisatoriska frågor 

och beslut. Ingen av våra respondenter kunde ge ett konkret exempel på vad det kunde handla 

om när vi kom in på denna fråga. Under intervjuernas gång tolkade vi dock att bristen på 

delaktighet kring organisationen i stort delvis handlar om ett ekonomiskt inflytande. Vi 

kommer närmare ta upp detta under nästa rubrik som är Relationer och Feedback. 

 

5.3 Relationer och feedback  
 

Genom empirin kan vi utläsa att arbetskamraterna är en viktig faktor för att känna trivsel på 

arbetsplatsen. Relationen till kollegorna är viktig att om den inte skulle fungera är det en 

anledning att säga upp sig enligt några respondenter. Även om kontakten med kollegorna ser 

olika ut beroende på om man befinner sig på kontoret eller är ute på olika uppdrag beskrivs 

det som en viktig del i arbetet att kunna umgås med sina arbetskamrater. En bra stämning, att 

kunna skämta med varandra och bara vara sig själv är några viktiga delar som respondenterna 

nämner för att känna trivsel på arbetsplatsen. Genom intervjuerna förstod vi också att 

arbetskamraterna fungerar som ett slags bollplank, där man byter erfarenheter och hjälper 

varandra. Just att vara hjälpsam och ställa upp för varandra menar samtliga respondenter är 

viktigt för att skapa en god gemenskap sinsemellan. Arbetsuppgifterna är ofta tekniskt 

avancerade vilket gör att man ibland är beroende av varandras kompetens för att kunna lösa 

dem. Att hjälpas åt med svåra uppgifter gör att respondenterna upplever att de bidrar till något 

tillsammans med någon annan vilket upplevs som motiverande. Finns det inte möjlighet till 

direktkontakt med kollegorna pratas man vid via telefon för att rådfråga varandra om olika 

saker och utbyta erfarenheter. Paralleller kan dras till studien av Jordan (2005:32) som visar 
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att det att ha kompetenta medarbetare runt sig är en viktig faktor för att gynna trivsel och 

arbetsmotivation. Att dela framgångar med sina medarbetare är även något som Kondo (1999: 

387) lyfter fram som viktigt för att individer skall känna arbetet som att det är meningsfullt.  

 

De respondenter som är ute på olika uppdrag har mestadels kontakt med kunderna och det 

tycker de flesta fungerar bra, det är där de får den sociala kontakten när det i övrigt är ett 

självständigt arbete. Kunderna är även en viktig källa för att få uppskattning och feedback. 

Respondenterna menar att arbetet känns meningsfullt när man får positiv kritik ifrån kunder 

för att man känner att man gjort något bra för dem. Här kan vi hitta likheter med Hackman 

och Oldham som drar slutsatsen att feedback ifrån kunder är viktigt för att individen skall 

känna motivation i arbetet. Hackman och Oldman anser även att arbetsuppgifterna skall 

upplevas som meningsfulla är det även av betydelse att individen känner att det dem utför är 

till nytta för andra (Jacobsen och Thorsvik, 2008:276ff).  

 

Att ha en bra relation till cheferna upplever flertalet av våra respondenter som viktigt för att 

trivas på arbetet och känna arbetsmotivation. De flesta poängterar att bristen på feedback och 

uppskattning från cheferna skulle skapa vantrivsel och få dem att börja tänka på att lämna 

företaget. Vår förförståelse säger oss att uppskattning i arbetslivet är en viktig del för att 

individen ska känna att arbetsuppgifterna utförs rätt och även en bekräftelse att man är bra på 

sitt jobb. I studien av Jordan (2005:32) visar det sig att beröm och bekräftelse från bland annat 

chefer och organisationen är viktiga faktorer för trivsel och arbetsmotivation. Majoriteten av 

respondenterna i vår studie uppger att de är nöjda med den feedback som cheferna ger och att 

de ofta får höra när de gjort ett bra jobb. Enligt Hackman och Oldman är det viktigt att företag 

etablerar ett system där individen får feedback på sina prestationer för att stimulera 

arbetsmotivationen (Jacobsen och Thorsvik, 2008: 277ff).  

 

Relationen till chefen beskriver några av respondenterna som till vilken kollega som helst, att 

chefen är som en i mängden, vilket de uttrycker att de uppskattar. Även om vi kan se fördelar 

med att ha en chef som man känner är på samma nivå som en själv, som en kompis, så tänker 

vi också att det kan innebära en del problem. Bland annat uttalar ett par av våra respondenter 

att de är missnöjda med att det ibland kan vara svårt att påtala för chefen när man behöver 

köpa nya tillbehör i form av material som behövs i arbetet. Enligt vår uppfattning upplever 

respondenterna att den ekonomiska aspekten ibland kommer före arbetstagarnas säkerhet, 

vilket skapar missbelåtenhet och besvikelse. För att inte komma i konflikt med chefen väljer 

en del av våra respondenter att undvika att ta upp dessa frågor. Vi frågar oss om det kanske 

hade varit lättare att konfrontera sin chef och uttrycka sitt missnöje om det inte var en 

kompisrelation eftersom vi menar att det då kanske kan vara svårare att ge kritik av rädsla för 

att stöta sig med personen. Vi kan genom empirin utläsa att det finns motsägelsefulla 

uppfattningar kring ledarskapet på företaget. Å ena sidan uppfattas chefen som en kompis och 

å andra sidan vågar en del respondenter inte ta upp känsliga frågor av oro för att det ska 

uppstå dispyter. Vår uppfattning är att dessa problem kan grunda sig på bristande tillit från 

ledningens sida samt brist på kommunikation. När en stor del av de anställda arbetar på 

uppdrag utanför företagets väggar och det inte är mycket daglig kontakt mellan cheferna och 

arbetstagarna, tror vi att det kan skapa en oförståelse kring de anställdas behov och hur deras 

arbetsdagar ser ut. I ett kundorienterat företag har ofta cheferna inte inblick i vad 

arbetstagaren gör ute hos kunden och det är därför viktigt att han eller hon genom kontakt 

med kunden skapar sig denna uppfattning för att kunna ge feedback och få insikt i de 

anställdas arbetssituation. En företagskultur som grundar sig på lojalitet gör dessutom att de 

anställda känner att de vill prestera bättre (Wallgren och Hanse, 2011: 565). Bland annat 

menar Bigliardi m.fl. att företagsledningen bör arbeta aktivt för att skapa en informell och 
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decentraliserad organisation där kommunikation och interaktion står i fokus för att på så sätt 

motivera de anställda (Bigliardi m.fl, 2005: 467).  

 

Respondenterna menar att det hade varit uppskattat med fler sociala tillställningar ihop med 

sina kollegor och nämner olika festligheter som faktorer för att känna trivsel på företaget. Det 

kommer fram under intervjuerna att sociala arrangemang inte verkar vara något som företaget 

tar initiativ till utan de anställda upplever att de får anordna det själva. Vi är av uppfattningen 

att i ett företag där de anställda inte alltid arbetar ihop är det av extra vikt att företaget 

anordnar sociala aktiviteter för att individerna ska uppleva känslan av tillhörighet och vi tror 

att det stärker relationen mellan ledning och arbetstagaren, samt att det är en faktor som i 

längden gör att arbetstagaren känner att de vill stanna kvar på arbetsplatsen. Även Kondo 

anser i sin studie att människan är en social varelse som behöver känna gemenskap även på 

arbetet och om cheferna tar hänsyn till de sociala behoven motiveras individen och företaget 

blir mer produktivt och får fler belåtna och återkommande kunder (Kondo, 1999: 387). 

 

Ur vår empiri kan vi utläsa att de flesta av intervjupersonerna upplever att kollegor, bra 

stämning och att chefen lyssnar är viktigt för trivseln. Vi tolkar att trots att respondenterna 

påtalar att självständighet är en viktig del för att känna att arbetet är meningsfullt fyller även 

kollegorna en viktig funktion. Utifrån sin studie drar Jordan slutsatsen att det är viktigt att 

ledningen har tydliga mål, en stödjande funktion och för öppna dialoger med de anställda om 

de skall känna trivsel och vilja stanna kvar på företaget (Jordan 2005: 28). Vi instämmer med 

detta och menar att om företagsledningen är lyhörda och tar hänsyn till de anställdas behov 

skapas trivsel och arbetsmotivation och på så sätt ökar önskan att fortsätta sin karriär inom 

företaget. 
 

5.4 Metoddiskussion 
 

Efter studiens genomförande har vi reflekterat över vårt tillvägagångssätt om vad vi anser att 

vi gjorde bra samt vad vi hade kunnat göra bättre. 

 

Vi valde den kvalitativa metoden utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och detta för att denna 

metod lämpade sig bäst för att få besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi ville intervjua 

respondenter med semistrukturerade frågor för att få ett djup i svaren och få möjligheten till 

att ställa följdfrågor. När vi utformade vår intervjuguide hade det nu, om vi tittar bakåt i tiden, 

varit relevant att undersöka eventuella teorier innan utformandet av intervjufrågorna, då 

kanske vi fått ett mer djupgående svar. Vi tänker även nu i efterhand att det hade varit bra att 

mejla intervjuguiden till respondenterna på förhand för att de på så sätt skulle bli lite mer 

förberedda och bekväma med vad frågorna mer specifikt skulle handla om. Det hade även 

varit intressant att utföra en testintervju utifrån intervjuguiden med någon oberörd person 

innan de riktiga intervjutillfällena för att se hur frågorna uppfattades och om vi borde tagit 

bort, lagt till eller förenklat några frågor, detta var något som vi hade i åtanke men då vi inte 

fann någon lämplig kandidat fick vi ge upp den idén. 

 

Att vi var två personer under de intervjuer där vi träffade våra respondenter gjorde ändå att vi 

kunde komplettera varandra på ett bra sätt under intervjuernas gång och det visade sig att vår 

intervjuguide var av relevant underlag för insamling av empiri och för att besvara våra 

frågeställningar. 

 

På grund av att en del anställda befinner sig på olika uppdrag runt om i Sverige eller 

utomlands har det inte funnits möjlighet att intervjua samtliga med ett personligt möte. Vi fick 
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då även genomföra ett par intervjuer per telefon och detta anser vi nu i efterhand inte gav lika 

mycket djup i svaren. Vi anser att via telefon är det svårt att skapa en personlig relation då 

man inte ser kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Tillgång till att genomföra telefonintervjuerna 

via storbild fanns men vi fick reda på det försent och hade ingen möjlighet och ordna detta på 

grund av tidsramen annars hade det kunnat vara en möjlig intervjuteknik.   

 

Vi valde att intervjua medarbetare som varit anställda i högst två år. Om vi istället hade 

intervjuat de som varit anställda en längre tid i företaget kanske vi hade fått andra 

uppfattningar om vad trivsel och arbetsmotivation har för betydelse för de anställda. 

Uppfattningen om trivsel och arbetsmotivation är olika beroende på vem du frågar och kan 

även, anser vi, uppfattas olika beroende på var du befinner dig i livet. För att få en bredare syn 

på vad trivsel och arbetsmotivation har för betydelse för de anställda hade det varit intressant 

med ett bredare urval, av både nyanställda och de som arbetat en längre tid. Vi anser nu att det 

kan vara svårt som nyanställd att våga uttala sig om trivsel och arbetsmotivation då de kan 

känna obehag inför att tala ärligt mot företaget och dess anställda samt att det kan finnas en 

oro över att förlora sitt arbete. En kortare anställningstid kan även innebära att individen inte 

har hunnit skapa sig en uppfattning om företaget i sin helhet.   

 

Vi genomförde intervjuerna i företagets lokaler. Dessa låg med bra avstånd från själva 

huvudkontoret och detta ansåg vi vara bra på grund av att inga övriga anställda störde 

intervjuerna men vi kunde inte garantera anonymiteten eftersom vi var tvungna att boka via 

företagets bokningssystem av lokaler. Eftersom vi genomförde intervjuerna vid företagets 

lokaler kan det ha påverkat respondenterna att inte vågat prata helt öppet på grund av oro över 

att bli sedd av annan anställd. Vi har ändå tagit hänsyn till respondenternas anonymitet genom 

att använda oss av numreringen 1-8 i resultatet. Vi har uteslutit de citat som direkt kan avslöja 

respondenten samt raderat allt inspelat material direkt efter transkriberingen.  

 

Eftersom vi träffade chefen på företaget för att diskutera studien innan genomförandet av den 

så kan vi inte helt bortse ifrån att vår förförståelse påverkats av mötet och att vi utförde 

studien ur ett neutralt perspektiv vilket i sin tur kan ha påverkat hur vi tolkat resultatet. 

Genom att vara medvetna om denna risk och påminna oss själva och varandra om det under 

studiens gång samt att vi inte hade kontakt med företaget under tiden vi genomförde 

undersökningen så försökte vi minimera risken att studiens resultat skulle bli vinklat utifrån 

ett arbetsgivarperspektiv. 
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Vi märkte ganska snart under studiens gång att det var svårt att sära på begreppen trivsel och 

arbetsmotivation, därför delar vi inte upp slutsatserna i dessa underpunkter.  

 

Våra viktigaste slutsatser som företaget bör beakta för att skapa trivsel, arbetsmotivation samt 

att de anställda skall stanna kvar är: 

 

 

 Chefer som är mer insatta i respektive individs arbetssituation,    

        uppgifter och erfarenhet 

 Chefer som lyssnar och bryr sig om individen 

 Regelbunden feedback från chef 

 Sociala tillställningar på företaget för att skapa gemenskap, trivsel och 

samhörighet       

 Säkerställ att kommunikationen mellan kollegorna bibehålls och 

utvecklas 

 Låta individerna växa genom utbildning, ökat ansvar och 

självständiga arbetsuppgifter med ökad svårighetsgrad 

 

5.5 Förförståelse 
 

Den förförståelse som vi hade innan vi utförde studien, genom vår från arbetslivet varierande 

erfarenhet, visade sig i stort fånga de ingående elementen ur ett helhetsperspektiv. Vi hade 

dock inte tänkt så mycket på hur de olika faktorerna skulle viktas sinsemellan eller om de i 

princip var jämbördiga. Vad gäller trivsel på arbetsplatsen framkommer det tydligt att ingen i 

princip tänker på materiella ting medan relationerna till kollegor och positiv feedback, från 

kollegor, chefer och kunder, poängteras från samtliga respondenter. Vidare när det gäller 

arbetsmotivation var det tydligt att de enskilt viktigaste faktorerna var att arbetet var 

utmanande men samtidigt lagom svårt, omväxlande och självständigt. Angående självständigt 

arbete så tolkade vi det som att respondenterna kunde uppleva arbetet som ensamt och sakna 

gemenskap och bra relationer till sina kollegor. Detta visade sig dock inte vara fallet eftersom 

respondenterna regelbundet träffade övriga kollegor inne på kontoren varje vecka samt att de 

har regelbunden kontakt med varandra via telefon. Något som vi fann intressant var att ett par 

av respondenterna säger sig uppskatta det självständiga ensamarbetet ute hos kunder samtidigt 

som den viktigaste trivselfaktorn är bra arbetskollegor vilket vi uppfattar som en 

motsägelsefull paradox, om man inte på något intrikat sätt inkluderar kunderna som en form 

av arbetskollega då det visade sig att man har regelbunden kontakt med vissa kunder. Vi har 

reflekterat över vad detta kan bero på och frågar oss om det är människors olika behov när det 

gäller det sociala samspelet, har vissa människor större behov av social kontakt i arbetet än 

andra som istället föredrar att arbeta mer självständigt? 
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5.6 Vidare forskning 

 

Eftersom vi har undersökt hur företaget ska jobba med att skapa hög trivsel och 

arbetsmotivation för de anställda skulle det vara av intresse att undersöka från ett 

arbetsgivarperspektiv. Vilken uppfattning har ledningen i företaget om vilka faktorer som 

skapar trivsel och arbetsmotivation hos de anställda? Är det stora skillnader mellan vad 

ledningen tro sig uppfatta hur den anställdes trivsel och arbetsmotivation uppfattas eller är 

föreställningen av dessa begrepp likvärdiga med varandra? 
 

Vid en vidare forskning hade det varit intressant att bredda undersökningen och granska om 

det finns skillnader mellan trivsel och arbetsmotivation bland de anställda på de olika 

kontoren i Sverige. Det hade även varit intressant att undersöka trivsel och arbetsmotivation 

utifrån en könsaspekt på företaget för att se om det finns likheter eller skillnader. 

 

För att få en djupare förståelse för hur de anställda ser på trivsel och arbetsmotivation skulle 

det vara tänkvärt att genomföra en observation och vara med de anställda under deras dagliga 

arbete.  
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6.3  
 

7.4 Bilaga 1 
 

 

Intervjuguide 

 

Vi börjar med att presentera oss och berätta om syftet och vad den ska användas till. Vi 

berättar vidare att respondenten delvis har anonymitet och att personen inte behöver svara 

eller kan avbryta intervjun när som helst. Vi frågar vidare om det är okej att spela in intervjun 

via telefon och att vi sedan efter vi använt materialet raderar bort intervjun. Vi informerar att 

intervjun tar cirka 45 minuter. 

Vi kommer inleda med bakgrundsfrågor för att skapa en god och förtroende ingivande 

relation.  

Bakgrundsfrågor 

 

• Vad arbetar du som? 

• Vad har du arbetat tidigare? 

• Varför slutade du på ditt tidigare arbete? 

• Vilken utbildningsbakgrund har du? 

• Hur länge har du arbetat inom företaget? 

• Vad fick dig att arbeta inom företaget? 

Tema 1 

Trivsel 

• Vad är det som får dig att trivas på ditt arbete? Kan du ge exempel? 

• Kan du berätta om en situation där du inte känt att du trivs på arbetet? 

• Vilken betydelse har arbetsuppgifternas innehåll för att få dig att trivas på din arbetsplats? 

• Vad känner du inför att åka till arbetet på morgonen? 

• Kan du ge exempel på delaktighet i olika beslut gällande arbetet? 

• Vad tar företaget för initiativ för att få dig att trivas?  

• Vad kan du som anställd bidra med för trivseln i företaget? 

• Vad skulle du vilja se för förbättringar för att gynna trivseln här på företaget? 
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 Tema 2 

Arbetsmotivation 

• Vad driver dig i ditt dagliga arbete? 

• Hur viktigt är det för dig att stanna kvar på din arbetsplats? 

• På vilket sätt anser du att du har möjligheter till att vidareutveckla dig inom företaget? 

• Kan du förklara vad som skulle kunna få dig och sluta på din arbetsplats? 

• Hur viktigt är det för dig att kunna påverka din arbetssituation?  

• Kan du förklara hur jobbet hjälper till att utveckla din personlighet? 

• Kan du ge exempel på hur du använder dig av din skaparförmåga och fantasi på  

jobbet? 

• Upplever du att dina arbetsuppgifter stämmer väl med din yrkesroll på företaget? 

• På vilket sätt upplever du att du får stöd och hjälp av dina kollegor i ditt arbete? 

• På vilket sätt upplever du att du får stöd och hjälp av dina chefer i ditt arbete? 

• Hur viktigt är det för dig att kollegor lyssnar på dig gällande problem som rör ditt arbete?  

• Hur viktigt är det för dig att chefer lyssnar på dig gällande problem som rör ditt arbete?  

• På vilket sätt känner du att du blir sedd av din kollega när du gjort arbetsprestation? 

• På vilket sätt känner du att du blir sedd av din chef när gjort arbetsprestation? 

• Tror du att önskan om att bli bekräftad av ditt företag kommer att se annorlunda ut om 

några år? 

• På vilket sätt skulle du beskriva företagskulturen? 

• Är det något du själv skulle vilja tillägga? 

 

 


