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Abstract 

This thesis examines work motivation and wellbeing at work from an 
employee perspective. Today’s work life is characterized by high flexibility, 
uncertain employments and changing conditions. Research has shown this 
to have consequences such as stress, impaired mental health and less job 
satisfaction. Research also shows the importance of employee’s 
psychological connection to their work. The aim of the thesis is to develop 
knowledge and understanding for work motivation and wellbeing at work. 
Three semi-structured interviews with an explorative base were conducted. 
Data was analyzed through a thematic analysis. The result shows high levels 
of intrinsic motivation within the participants. Personal interest, autonomy 
and collaboration with colleagues show substantial importance on work 
motivation and wellbeing. Low control, lack of clarity and negative attitudes 
from others lowers the work motivation. A discussion between the result, 
previous research and theories is conducted. Finally, suggestions are made 
for further research.  

Key words: Work motivation, wellbeing, work life, intrinsic motivation, 
extrinsic motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar arbetsmotivation och välbefinnande i arbetslivet ur 
ett arbetstagarperspektiv. Idag råder ett arbetsliv som bland annat präglas av 
hög flexibilitet, osäkra anställningar och ständigt förändrade villkor. 
Forskning visar negativa följder av dessa villkor som stress, sämre mental 
hälsa och lägre arbetstillfredsställelse. Samtidigt visar forskning att vikten 
av individers psykologiska anknytning till sitt arbete är hög i dagens 
informationssamhälle. Studiens syfte är att utveckla kunskap och förståelse 
om arbetsmotivation och välbefinnande i arbetslivet. Tre kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med en explorativ utgångspunkt har 
genomförts. Data har analyserats och resultatet har växt fram genom 
tematisk analys. Resultatet visar starka upplevelser av inre motivation. Ett 
personligt intresse, höga nivåer av autonomi samt samverkan med kollegor 
är mycket viktigt både för arbetsmotivationen samt välbefinnandet. Låg 
kontroll, otydlighet och negativa attityder från andra sänker motivationen. 
Resultatet diskuteras mot tidigare forskning samt relevanta teorier. Slutligen 
ges förslag på vidare forskning. 

Nyckelord: Arbetsliv, arbetsmotivation, välbefinnande, inre motivation, 
yttre motivation. 

 

Arbetslivet utgör en betydelsefull del av individens liv. Idag är inte arbetet endast en 
försörjningskälla för individen; arbetet utgör även en källa till identitetskapande, självkänsla 
och självförverkligande (Aronsson et al, 2012). Press, påfrestningar och stress relaterat till 
arbetsplatsen har alla identifierats som potentiellt viktiga faktorer som påverkar individens 
välbefinnande. Flertalet teorier existerar idag som gör antaganden om att det finns en direkt 
koppling mellan organisatorisk samt arbetsplatsrelaterad stress och välbefinnande (Faragher, 
Cass & Cooper, 2005). Forskning har visat att de rådande trenderna för anställningsvillkor 
idag kan vara skadliga för arbetstillfredsställelsen och därmed också direkt skadliga för 
anställdas mentala hälsa. Nya sätt att arbeta på samt teknikutveckling är ett ständigt inslag 
som förändrar arbetets förutsättningar (Faragher et al, 2005). 

Idag finns en betydligt större tjänstemannasektor jämfört med för 60 år sedan, som har ökat 
kraftigt samtidigt som industriarbeten har minskat, vilket har ökat kompetenskravet i 
arbetslivet (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Det nya arbetslivet 
präglas av flexibilitet och individen har i många fall stor frihet att planera sitt arbete själv, 
vilket också ökar kraven på individen (Fjæstad & Wolvén, 2005). Låg kontroll i arbetet har 
bevisats ha en negativ effekt på arbetsmotivationen (Deci & Ryan, 2000). Flexibiliteten gör 
det möjligt för individen att arbeta andra tider och på andra platser. Studier visar att anställda 
utsätts regelbundet för krav på att arbeta utöver sina ordinarie timmar på grund av att 
organisationer kämpar med att klara deadlines och mål (Faragher et al, 2005). Även 
anställningsförhållandet har förändrats. Det har blivit vanligare med både deltids- och 
visstidsanställningar vilket studier har visat ökar känslan av anställningsotrygghet. Dessa 
trender har övervägande bidragit till en kultur med
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arbetsnarkomaner i Europa som negativt påverkar anställdas glädje och tillfredsställelse de 
upplever i arbetet (Faragher et al, 2005).  

Forskning visar att vikten av anställdas psykologiska anknytning till sitt arbete har ökat 
kraftigt i det rådande informations- och servicesamhället. Det krävs att organisationer kan 
inspirera anställda samt göra det möjligt för dem att utnyttja sin fulla kompetens i sitt arbete. 
Organisationer behöver därför anställda som vill och kan engagera sig själva i sitt arbete och 
driva arbete av hög kvalitet. Dagens arbetsliv behöver anställda som är hängivna, motiverade 
och engagerade i sitt arbete (Bakker, Albrecht & Leiter, 2011). Frågan väcks då onekligen om 
vad det är som motiverar anställda i dagens arbetsliv. 

 

Teoretisk bakgrund 

Arbetsmotivation 
Att orientera sig inom motivation handlar om att finna de underliggande attityder och mål 
som leder till det mänskliga beteendet. Människor upplever både olika nivåer samt olika 
former av motivation (Deci & Ryan, 2000). Arbetsmotivation är den sammansättning av 
individens inre och yttre drivkrafter som leder till arbetsrelaterat beteende, och som även styr 
det beteendet i form av riktning, intensitet och varaktighet (Latham & Pinder, 2005). De flesta 
teorier om arbetsmotivation handlar om den process som skapar, riktar och bär upp individens 
arbetsrelaterade beteenden. Ett vanligt tema inom dessa teorier är att arbetsrelaterat beteende 
kan motiveras av många olika former av belöningar, som lön, beröm, förmåner, känslan av att 
kunna hantera sina uppgifter, se en mening i arbetsuppgifter med mera. Detta fokus på olika 
specifika belöningar har gjort att arbetsmotivation har delats in i två huvudkategorier som är 
vanliga inom forskningen; inre och yttre motivation (Furukawa, 1982).  
 
Autonomi är ett återkommande begrepp inom motivationsteorier. Autonomi definieras som 
självbestämmande och självständighet, och handlar om i vilken mån individen har ansvar för 
samt kan styra sitt arbete själv (Deci & Ryan, 2000; Hackman & Oldham, 1980). En individ 
som upplever känsla av autonomi kan också få en starkare upplevelse av inre motivation. En 
individ som upplever autonomi i arbetslivet upplever också kontroll och är mer 
självförsörjande. Autonomi anses också vara ett grundläggande behov som individen måste 
tillfredställa för att inre motivation ska upplevas (Deci & Ryan, 2000). Den inre motivationen 
uppstår när individen ser ett intresse i uppgiften och erhåller spontan tillfredsställelse av 
uppgiften i sig. Motivationen finns inbäddad i relationen mellan individen och 
arbetsuppgiften, inte i en yttre belöning som uppgiften ska leda till. När motivationen är 
driven av en yttre konsekvens som arbetet ska leda till, någon form av konkret eller verbal 
belöning, så styrs individens beteende av yttre motivation (Deci & Gagne, 2005; Deci & 
Ryan, 2000).  
 
Arbetstillfredsställelse och välbefinnande 
En del forskning definierar arbetstillfredsställelse som individens positiva emotionella 
reaktioner och attityder mot sitt arbete. Annan forskning ser det som en konstruering av olika 
inre och yttre dimensioner av tillfredsställelse (Faragher et al, 2005). En studie kring ämnet 
hävdar att de viktigaste avgörande faktorerna för arbetstillfredsställelse är huruvida den 
anställde anser att sitt arbete är intressant, att denne har goda relationer till sina chefer och 
medarbetare, har en hög inkomst, får arbeta självständigt samt har tydliga möjligheter till att 
avancera i karriären (Sousa-Poza, 2000).  
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Forskning har visat att det finns en positiv relation mellan arbetstillfredsställelse och hälsa; ju 
högre arbetstillfredsställelse desto mer förbättras individens hälsa. Det har även visats att 
arbetstillfredsställelse förknippas med psykiska samt psykosociala problem i betydligt högre 
utsträckning än med fysiska problem. Samband har påvisats när det gäller 
arbetstillfredsställelse och fler olika mentala hälsoproblem så som utbrändhet, depression och 
ångest (Faragher et al, 2005). Upplevelsen av arbetstillfredsställelse är unik för varje individ. 
En individ kan uppleva ett arbete som mycket tillfredsställande medan en annan person inte 
alls känner sig tillfredsställd av arbetet utan snarare missnöjd. Det kan bero på att den senare 
personen har högre krav på sitt arbete än den första personen (Flach, 2006).  

Välbefinnande handlar om individens hälsa men även om individens tillfredsställelse med 
arbetet och livet i allmänhet. Begreppet behandlar vad som kännetecknar kvaliteten i 
arbetslivet och innefattar även aspekter av säkerhet och hälsa i arbetet, och kan utgöra en 
avgörande faktor för produktiviteten både på individuell, företags- och samhällsnivå (Schulte 
& Vainio, 2010). De flesta modeller och teorier inom välbefinnande och hälsa i arbetslivet 
fokuserar på stress- och riskfaktorer och betydligt mindre på eventuella positiva effekter av 
arbete, som lön, engagemang, personlig utveckling och lärande (Schulte & Vainio, 2010). 
Forskning har även visat att arbetstillfredsställelse hos anställda har en av de starkaste 
kopplingarna till anställdas upplevelse av välbefinnande i arbetslivet (Faragher et al, 2005).  
 
Det finns idag en stor samling vetenskapliga teorier och modeller framvuxna ur forskningen 
kring motivation. Self-determination Theory (Deci & Ryan, 2000) har visat sig vara en vanligt 
återkommande och välanvänd teori inom motivationsforskning, och dess uppdelning av inre 
och yttre motivation gör den relevant att använda så även i denna studie om arbetsmotivation. 
Cognitive Evaluation Theory (Deci & Ryan, 2000) och dess fokus på inre motivation i sociala 
kontexter gör den relevant för en studie kring motivation i den sociala kontexten av en 
arbetsplats. Utifrån Job Characteristics Model (Hackman & Oldham, 1980) ska 
arbetsmotivationen stimuleras positivt ju mer ett arbete följer dessa punkter. Modellen är av 
intresse för studien då resultatet förväntas bland annat visa vad i arbetet som skapar 
arbetsmotivation. Samtliga teorier och modeller är relevanta för studiens syfte och utgör ett 
relevant diskussionsunderlag för studiens kommande resultat. 
 
Self-determination Theory  
Self-determination theory (SDT) gör antagandet att individen motiveras antingen av inre 
(intrinsic) eller yttre (extrinsic) motivation. Individer upplever olika nivåer (levels) av 
motivation samt olika inriktningar (orientation) av motivation. SDT fokuserar på de 
psykologiska behoven av att ha kompetens, autonomi och förmågan att kunna relatera. SDT 
skiljer på olika typer av motivation beroende på vad anledningen till beteendet är samt vad 
målet med beteendet är (Deci & Ryan, 2000). Den mest grundläggande uppdelningen är inre 
och yttre motivation. Med inre motivation menas att individen är motiverad att göra något för 
att det är intressant eller roligt i sig; motivationen finns i handlingen. Det finns en glädje i 
utförandet och individen ser positivt på utmaningen i uppgiften. Inre motivation kännetecknas 
av stor vilja. Med yttre motivation menas att individen motiveras till handling baserat på att 
det leder till ett eget resultat (Deci & Ryan, 2000). När det gäller inre motivation så återfinns 
källan till motivation i själva arbetsutförandet. Motivationen är inbyggd i det som individen 
gör. Den yttre motivationen ligger däremot utanför aktiviteten, beteendet, och återfinns i den 
belöning som beteendet leder till; lön, bonus, förmåner, betyg, status etcetera (Deci & Ryan, 
2000).  
 
Omfattande forskning har visat resultat på att prestation och upplevelsen av prestation skiftar i 
kvalitet beroende på om individen drivs av inre eller yttre motivationsfaktorer (Deci & Ryan, 
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2000). Tidigare har yttre motivation förklarats som enformig medan SDT menar att vissa 
former av yttre motivation ter sig mer viljestyrd och aktiv än andra. Yttre motivation kan vara 
blek och kraftlös men kan också yttra sig i mer aktiv, medveten motivation (Deci & Ryan, 
2000). Individen kan utföra en uppgift motvilligt och ointresserat, driven till handling av den 
yttre motivationen att det till exempel ingår i arbetsuppgifterna som resulterar i lön. Individen 
kan dock även, fortfarande driven av yttre motivation, välja att acceptera nyttan med eller 
värdet i uppgiften och ta till sig den, och på så sätt genomföra den med en känsla av vilja. Det 
yttre målet med uppgiften är då accepterat och har fått ett inre godkännande från individen. 
En viktig aspekt i SDT är att dessa två former av motivation konkurrerar med varandra inom 
individen. När fokus blir för stort på den yttre, materiella belöningen, undermineras den inre 
motivationen och den glädje som finns i arbetet minskar (Deci & Ryan, 2000). Forskning har 
visat att om individen erbjuds yttre belöningar för ett inre motiverat beteende, kan det 
underminera den inre motivationen på grund av att individens intresse då krymper. Beteendet 
som drivs av inre motivation blir då från början kontrollerat av yttre belöningar vilket 
underminerar individens autonomi (Deci, 1971). Att ge individen positiv återkoppling på 
uppgifter har visats ökar individens inre motivation för de uppgifterna, för att återkopplingen 
tillfredsställer individens behov av kompetens (Deci, 1971). 
 
Cognitive Evaluation Theory 
Cognitive Evaluation Theory (CET) är en teori framvuxen ur Self Determination Theory för 
att specificera vilka faktorer som skapar variation i inre motivation, i sociala kontexter. CET 
fokuserar främst de psykologiska behoven av kompetens och autonomi. CET hävdar att 
mellanmänskliga aktiviteter och strukturer (som t.ex. belöning, kommunikation och 
återkoppling) som främjar känslan av kunnande i handlingen, kan öka den inre motivationen. 
Detta för att dessa känslor tillfredställer det grundläggande psykologiska behovet av 
kompetens (Deci & Ryan, 2000). Kompetensupplevelse i arbetet utgör en motiverande glädje. 
Individen måste dock både uppleva autonomi och kompetens för den uppgift som ska utföras 
för att en hög nivå av inre motivation ska uppstå (Deci & Ryan, 2000). Deadlines, direktiv 
och konkurrens är exempel på sådant som kan sänka den inre motivationen då det hindrar 
känslan av autonomi. Det är viktigt att komma ihåg att CET handlar om den inre motivationen 
och att det därmed förutsätter att individen ser ett inre intresse i själva aktiviteten (Deci & 
Ryan, 2000).  
 
Job characteristics model 
Job characteristics model handlar om hur ett arbete bör utformas för att individen ska uppleva 
så mycket arbetsmotivation som möjligt och därmed också uppleva arbetstillfredsställelse. 
Syftet är att utveckla ett system som kan mäta den potential ett arbete har gällande att skapa 
arbetsmotivation hos individen. Utifrån detta ska arbetsuppgifter på så sätt optimeras så att 
individens arbetsmotivation stimuleras (Hackman & Oldham, 1980). Enligt denna modell 
påverkas den inre motivationen av tre olika upplevelser: att individen upplever 
arbetsuppgiften meningsfull och ser en betydelse i arbetet, upplevelsen av ansvar för sitt 
arbete samt förståelse för vad resultatet av arbetet har för betydelse (Hackman & Oldham, 
1980). Modellen utgörs av fem centrala drag, och ju mer ett arbete präglas av dessa centrala 
drag desto större blir individens arbetsmotivation. Dessa fem centrala drag är: 

1. Variation i färdigheter – Ett arbete kan kräva olika former av kompetens. Ju mer 
variation ett arbete har gällande vilka förmågor och kunskaper individen får 
användning för, desto större blir upplevelsen av motivation i arbetet.  

2. Uppgiftsidentitet – Hur stor del av en arbetsuppgift som utförs av en och samma 
individ varierar. Ibland utför individen en uppgift från början till slut och är således 
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ansvarig för hela händelseförloppet, medan det ibland endast är ett delmoment som 
ska genomföras innan någon annan tar vid och fortsätter på samma uppgift.  

3. Uppgiftsbetydelse – Individen kan uppleva en större mening och ett stort värde i sina 
arbetsuppgifter, men det finns också arbetsuppgifter som individen inte ser någon 
större betydelse i. 

4. Autonomi – Autonomi anses även i denna modell vara av stor betydelse för individens 
arbetsmotivation. Autonomi definieras här som vilken grad av självbestämmande och 
hur stort ansvar som individen upplever i sitt arbete.  

5. Feedback – Om individen inte får någon respons på sitt arbete blir det också svårt att 
säga om resultatet är det som önskades. Feedback handlar om till vilken grad 
individen får återkoppling kring sitt arbete och berör både motivationen men också 
utvecklingen i arbetet (Hackman & Oldham, 1980).  

Den tillgängliga forskningen kring motivation är ett omfattande område. En närmare 
granskning av tre olika studier har gjorts. De har alla valts ut baserats på deras koppling till 
arbetslivet samt att de samtliga endast är ett eller ett par år gamla. 

Rapporten The meaning of support from co-workers and managers in teams when working 
(Jungert, 2012) behandlar ett forskningsprojekt som har fokuserat på faktorer som ökar 
arbetsmotivation samt individens yrkesmässiga effektivitet. Syftet med denna studie var att 
undersöka förhållandet mellan stödet för autonomi och kompetens från chefers håll samt från 
arbetskamraters håll. Vidare var syftet även att undersöka anställdas arbetsmotivation, deras 
yrkesmässiga effektivitet samt deras engagemang för arbetsgruppen (Jungert, 2012). Studie 1 
genomfördes inom ett privat företag med högutbildad personal. 45 anställda deltog i 
elektroniska enkäter. I studie 2 deltog 235 vårdbiträde/vårdgivare inom kommunal 
verksamhet. De flesta av deltagarna deltog genom elektroniska enkäter men några fyllde i 
fysiska enkäter (Jungert, 2012). 

Båda studierna visade resultat på att de anställda upplevde hög yrkesmässig effektivitet i sitt 
arbete och hög arbetsmotivation på grund av autonomi. De anställda upplevde även att 
kvaliteten på det team de arbetade inom var hög. Studierna visade även att de anställda 
upplevde stödet från både arbetskamrater och chefer som ganska högt och högt, och att stöd 
både från arbetskamrater och från chefer var signifikant förknippat med ett viktigt 
arbetsresultat. I den kommunala verksamheten upplevde de anställda att stödet för autonomi 
vara större från arbetskamraterna än från chefen. När det gällde stöd för kunnande och 
kompetens var stödet starkare från chefen än från arbetskamraterna. I den privata 
organisationen upplevde inte deltagarna någon skillnad i det stöd de fick från chefen 
respektive arbetskollegorna. Båda studierna visade även att både stöd från chefer och från 
kollegor hade positiv effekt på arbetsresultatet. I den privata organisationen kopplades stödet 
från chefen till positiva effekter på arbetsmotivationen, och i den kommunala verksamheten så 
var stöd både från arbetskamrater och från chef kopplat till en positiv effekt på 
arbetsmotivationen. De anställda inom den kommunala verksamheten upplevde att det stöd de 
fick för autonomi från båda källorna påverkade motivationen positivt. Det stöd som upplevdes 
gällande arbetsmotivation var störst från chefen, medan det stöd som gällde kompetens och 
upplevelsen av att vara kunnig var förvånande starkast från kollegorna och inte chefen 
(Jungert, 2012).  

 

SDT säger att behovet av autonomi är väsentligt för att höja och behålla den inre motivationen 
hos individen, och därmed uppleva glädje och tillfredställelse i arbetsutförandet i sig och inte i 
en vidare belöning av arbetet (Deci & Ryan, 2000). Relationen mellan upplevd autonomi och 
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arbetsprestation förmedlas således av inre motivation. Dysvik och Kuvaas (2011) har i sin 
studie däremot undersökt om inre motivation möjligen kan dämpa eller hindra relationen 
mellan upplevd autonomi i arbetet och arbetsprestation. Huvudargumentet säger att även om 
upplevelsen av autonomi skapar möjligheter för individen att pröva nya saker och bemästra 
nya uppgifter, så påverkas deras förmåga att faktiskt fånga upp och ta tillvara på dessa 
möjligheter av deras inre motivation. Därmed krävs det att individen upplever vissa nivåer av 
glädje och tillfredställelse i arbetsuppgifterna för att den upplevda autonomin ska ge effekt på 
arbetsprestationen (Dysvik & Kuvaas, 2011).  

Det är ett utbrett antagande att inre motivation förmedlar relationen mellan upplevd autonomi 
och arbetsprestation (Dysvik & Kuvaas, 2011). Ett alternativ till detta är att relationen mellan 
upplevd autonomi och arbetsprestation påverkas av den anställdes aktuella nivåer av inre 
motivation. Hypotesen lyder därmed att inre motivation dämpar relationen mellan upplevd 
autonomi och arbetsprestation. Ju högre den inre motivationen är, desto positivare är 
relationen mellan de två (Dysvik & Kuvaas, 2011). Två enkätundersökningar med 300 
deltagare genomfördes. Resultatet visade att relationen mellan upplevd autonomi och 
arbetsprestation styrdes och hämmades av den inre motivationen. I båda studierna framgick 
att en positiv relation mellan autonomi och arbetsprestation uppstod enbart hos anställda som 
upplevde höga nivåer av inre motivation. Resultatet säger därmed att det krävs att individen 
upplever en särskilt hög nivå av inre motivation för att autonomin ska ha en positiv effekt på 
arbetsprestationen. Om den inre motivationen är låg så är inte relationen mellan autonomi och 
arbetsprestationen positiv. Att individen upplever autonomi leder inte automatiskt till en hög 
inre motivation (Dysvik & Kuvaas, 2011). Anställda som upplever hög inre motivation kan 
lättare hantera ett ökat ansvar i arbetet genom att prestera bättre när de har tagit till sig de 
regler och strukturer som följer med det ökade ansvaret. De anställde som upplever lägre inre 
motivation har svårare för att hantera autonomin och kan sakna drivet och engagemanget som 
krävs för att arbeta självständigt. Resultatet säger att inre motivation har en styrande roll över 
hur relationen mellan upplevd autonomi och arbetsprestation ser ut, och att denna relation 
således är mer komplex än vad tidigare modeller föreslår (Dysvik & Kuvaas, 2011).  

Tidigare forskning har även undersökt anställdas engagemang för sitt arbete i en studie som 
involverade åtta europeiska länder, bland annat Sverige. Syftet med studien var att undersöka 
nivåer av jobbengagemang samt vad som kan förutspå jobbengagemang. Studien ville även 
undersöka om krav i arbetet och resurser som autonomi och socialt stöd påverkade 
jobbengagemanget olika i olika länder (Antilla, Nätti, Selander & Taipale, 2011). Studiens 
författare utgår ifrån att tillfälliga, fysiska och psykiska insatser i arbetet samt frihet i arbetet 
har en djupgående effekt på anställdas välbefinnande. Studien bygger på survey-
undersökningar gjorda inom olika serviceområden i de utvalda länderna. Resultatet visade att 
nivåerna av jobbengagemang skiftade både mellan områdena och mellan länderna. Sverige 
hade näst höst nivåer av jobbengagemang och var det enda land som skilde sig från mängden 
gällande det sociala stödet i arbetet; det var märkbart högre än i övriga länder (Antilla et al, 
2011). 

Resultatet visade även att krav i arbetet minskar jobbengagemanget men kopplingen dem 
emellan är inte lika kraftig som den effekt autonomi och socialt stöd i arbetet har på 
jobbengagemanget. Upplevd autonomi i arbetet ökar jobbengagemanget och resultatet visar 
att autonomi är den faktor som har starkast effekt på engagemanget. Upplevelsen av socialt 
stöd i arbetet visade sig också öka jobbengagemanget. En arbetsmiljö där det finns möjlighet 
att få stöd från kollegor och chefer ökar motivationen i arbetet, som i sin tur gav ett ökat 
jobbengagemang. Författaren trodde att den socio-ekonomiska statusen som kommer med 
olika yrken skulle påverka jobbengagemanget, och att anställda med yrke som indikerade mer 
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status i samhället skulle uppleva ett större engagemang. Den effekten försvann dock när 
autonomi togs med i modellen för analysen och visade således att autonomi hade en större 
inverkan på engagemanget än status i yrket (Antilla et al, 2011). 

 

Syfte 

Arbetslivet utgör en krävande del av individens liv och präglas av ökade kompetenskrav, 
behov av autonomi och stöd för kompetens, mer ansvar och högre flexibilitet. Det väcker 
frågor kring hur individens arbetsmotivation ser ut idag. Syftet med studien är därmed att 
utveckla kunskap om arbetsmotivation. Mer specifikt är syftet att få förståelse för vad som 
motiverar anställda inom tjänstemannasektorn i deras arbete, samt att få förståelse för deras 
välbefinnande i arbetslivet. Resultatet förväntas kunna identifiera faktorer som har betydelse 
för arbetsmotivationen samt välbefinnandet. 

De frågeställningar som ligger till grund för studiens syfte är: 

‐ Vad upplever anställda som motiverande samt hindrande av motivation i arbetet? 
‐ Vad bidrar till respektive försämrar individens välbefinnande i arbetet? 

 

Metod 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå världen ur den synvinkel som den 
intervjuade personen har (Kvale & Brinkmann, 2009). Om forskaren är intresserad av 
människors upplevelser, tankar, åsikter, känslor etcetera så är den naturliga vägen att få reda 
på detta att fråga dem (Langemar, 2008).  

Undersökningsdeltagare 
Tre personer utgör studiens deltagare. Samtliga deltagare har eftergymnasial utbildning, är 
kvinnor i åldern 30-40 år och arbetar inom offentlig sektor i en kommun i södra Sverige. De 
arbetar alla med personalfrågor och arbetsplatsen är densamma för alla, även om de inte alltid 
arbetar tillsammans.  

Material 
Frågorna i en kvalitativ intervju kan variera i struktureringsgrad men svaren är alltid öppna 
(Langemar, 2008). För de intervjuer som denna studie bygger på är utgångsläget ett 
explorativt syfte snarare än ett hypotesprövande syfte. När intervjuguiden skapades var det 
därför viktigt att skapa en relativt öppen guide. Förutom studiens övergripande 
intresseområde fanns det inga på förhand skapade teman för intervjun. Teman har istället fått 
växa fram. Intervjuerna har således varit kontrollerade till den grad att frågorna har fokuserat 
arbetsmotivation, men inte frågat om specifika faktorer. Det fanns inget intresse i att ha 
strukturerade frågor om utvalda faktorer, som till exempel ”Hur motiveras du av 
arbetskamrater/lön/kontroll/fritid” etcetera. Istället har mer öppna frågor ställts, till exempel 
”Vad motiverar dig i ditt arbete?” och ”Kan du berätta om en typisk arbetsdag för dig”. Denna 
typ av frågor ger deltagaren chansen att styra intervjun genom att berätta om faktorer som hon 
upplever som viktiga (Kvale & Brinkmann, 2009). Syftet var att få till ett samtal snarare än en 
utfrågning. Beroende på vad deltagaren berättade om formulerades sedan följdfrågor och 
intervjuerna styrdes därmed i olika riktningar baserat på deltagarens erfarenheter och 
upplevelser. Intervjuguiden (se bilaga 1) har utgjort en riktning av ämnesval på övergripande 
nivå och i övrigt bestått av en öppenhet. Frågorna har inte baserats på existerande teorier eller 
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syftat till att bekräfta eller falsifiera dessa. Istället har ett induktivt förhållningssätt legat till 
grund genom att deltagarna har getts utrymme att styra resultatet, och således också vad 
eventuella slutsatser kan dras om.  

Intervjuguiden användes som stöd under intervjuns gång. Deltagarna tilldelades inget material 
och hade heller inte något eget material de använde sig av. Efter godkännande av samtliga 
deltagare användes en Iphone 4 för att spela in varje intervju. Papper och penna användes för 
att kunna anteckna stödord för följdfrågor. De inspelade intervjuerna flyttades sedan till en 
dator. Intervjuerna transkriberades via ett ordbehandlingsprogram och skrevs ut på papper. I 
analysarbetet användes bläckpenna och överstrykningspennor. 

Datainsamling 
De grundläggande aspekterna för etiska riktlinjer inom forskning har respekterats och 
reflekterats över; forskningskravet och individskyddskravet (Codex, 2013; Langemar, 2008). 
Förutom dessa har hänsyn tagits till ett antal mer specificerade krav som Vetenskapsrådet 
ställer på samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet syftar till att forskaren ska 
informera de som berörs av forskningen om vad deras deltagande innebär, forskningens syfte, 
hur deltagandet kommer att gå till samt att ett deltagande är frivilligt och får lov att avbrytas 
när som helst (Codex, 2013). Det är också viktigt att forskaren får ett tydligt svar från 
deltagare att de vill delta samt informerar att de har rätt att avbryta sitt deltagande utan att det 
ska påverka dem, enligt samtyckeskravet (Codex, 2013) Uppgifter om deltagare måste 
behandlas anonymt och deras deltagande ska inte gå att spåra. De personliga uppgifter som 
forskaren får ta del av måste behandlas med god sekretess och inte göras tillgängliga för 
någon annan enligt konfidentialitetskravet. Den information som framgår i 
forskningsresultatet ska vara så pass anonym att deltagarna inte går att identifiera (Codex, 
2013). Det är även viktigt att följa nyttjandekravet om att data som samlas in från deltagarna 
enbart kommer att användas för forskningens vetenskapliga syfte. Detta bör även informeras 
till deltagarna (Codex, 2013).  

På internet hittades kontaktuppgifter till flertalet chefer inom den valda kommunen. En av 
dessa valdes ut baserat på att det fanns många anställda under chefens ansvar. Chefen 
kontaktades via mail och presenterade i enlighet med det etiska informationskravet (Codex, 
2013) följande: författaren, studiens syfte, önskemål om antal intervjuer, hur dessa skulle gå 
till samt hur lång tid de beräknades att ta. Chefen meddelade att frågan skulle framföras till de 
anställda. En vecka senare förmedlade chefen kontaktuppgifter till tre personer. Samtliga 
personer kontaktades enskilt via mail. I mailet togs hänsyn till informations-, samtyckes- och 
konfidentialitetskravet när författaren igen presenterade sig själv, studiens syfte, att 
information hade kommit fram om att personen ville ställa upp (och därmed gavs möjligheten 
att tacka nej), att deltagandet var anonymt, hur intervjun var tänkt att gå till samt en förfrågan 
om när det skulle passa att genomföra intervjun. Deltagarna erbjöds att ha intervjun på sin 
arbetsplats eller att författaren ordnade en lämplig lokal. Tid och plats för intervju bokades 
därmed via mail. 

Samtliga deltagare valde sin arbetsplats för intervjun. Innan varje intervju påbörjades fick 
deltagaren information rörande intervjun. Denna information behandlade, i enlighet med 
informationskravet (Codex, 2013), att intervjun utgjorde ett underlag till en kandidatuppsats i 
psykologi, uppsatsens område samt vad syftet med studien var. Information gavs även om att 
deltagandet var anonymt och att inga privata uppgifter kommer att redovisas 
(Konfidentialtetskravet, Codex, 2013). Deltagarna upplystes även om att deltagandet var 
frivilligt, att de hade rätt att välja vad de ville svara på samt att de när som helst hade rätt att 
avbryta intervjun, enligt samtyckeskravet (Codex, 2013). 
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Varje deltagare tillfrågades om det fanns några frågor innan intervjun påbörjades. Efter 
samtycke från deltagarnas sida om att spela in intervjun, och med information om 
nyttjandekravet (Codex, 2013), startades inspelningen. Intervjuerna inleddes med att 
deltagarna fick berätta om vad de arbetade med samt hur en typisk arbetsdag kunde se ut. 
Detta genererade följdfrågor vilket gjorde att varje intervju gick olika vägar beroende på vad 
deltagaren berättade. Intervjun fortsatte sedan med några öppna frågor om motivation samt 
välbefinnande (se bilaga 1) som också genererade följdfrågor. Intervjun avslutades med en 
sammanfattande fråga som löd ”Hur ser din optimala arbetssituation ut?” och allra sist 
tillfrågades deltagaren om det fanns något som hon ville tillägga eller utveckla mer (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Varje intervju tog mellan 30-40 minuter att genomföra.  

Efter intervjuerna transkriberades alla inspelningar till text. Ljudfilerna flyttades först till en 
dator. De lyssnades igenom samtidigt som allt skrevs ner i ett ordbehandlingsdokument, 
intervju för intervju. Vid osäkerhet backades ljudfilen och lyssnades om. Allt skrevs ner, även 
om den talande meningsbyggnaden inte var korrekt för skriftspråk. Detta för att i den mån det 
var möjligt ha ett material som var så likt intervjun som möjligt inför resultatet. Även uttryck 
som ”mm” och ”hmm” skrevs ner. När deltagarna skrattade, suckade eller pausade lades detta 
in mellan parenteser för att inte glömmas bort. Transkribering kan göras på många olika sätt 
och det är generellt upp till författaren att välja sitt sätt (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Transkriberingen tog mellan 2½-3 timmar per intervju. Sist skrevs intervjuerna ut från datorn. 

Analys 
En induktiv tematisk analys har genomförts och således har inga på förhand utformade teman 
använts vid analysarbetet (Langemar, 2008). Data har strukturerats utifrån teman som istället 
har formats under analysens gång. Alla intervjuer har analyserats samtidigt. Den 
transkriberade texten har lästs igenom i sin helhet för att få en bra överblick av datainnehållet. 
Texten har sedan genomarbetats med överstrykningspenna för att hitta data som är relevant 
för studiens syfte. Även nyckelord har skrivits ner i marginalen för att lättare tydliggöra vad 
olika stycken i texten behandlar. Nyckelorden blev väldigt många då syftet med att använda 
dessa var att sammanfatta vad ett litet stycke i den ganska omfattande transkriberade texten 
handlade om. Det skulle på så sätt underlätta arbetet med att knyta ihop de olika intervjuerna i 
gemensamma teman. Vid den första genomläsningen och understrykningen av materialet 
fanns en drivkraft i att inte missa något som kunde vara av intresse för resultatet, därav blev 
det också många nyckelord. Exempel på en del nyckelord är; motiverande, omotiverande, 
begränsningar, andra människors påverkan, roligt, mening, syfte, samverkan, autonomi, frihet, 
variation, bekräftelse, stöd, trygghet. Nyckelorden har sedan inkluderats eller exkluderats från 
arbetet med att skapa teman baserat bland annat på hur ofta de har dykt upp. Nyckelord som 
enbart har dykt upp en eller två gånger har oftast inte utgjort en väsentlig del av den 
insamlade datamängden. Nyckelord som däremot har dykt upp 10-20 gånger har varit 
självklara att ta med i resultatet. Det sattes dock ingen numerisk gräns för när ett nyckelord 
ansågs stort nog för att tas med i resultatet, det har mer handlat om hur starkt deltagarna har 
gett uttryck för det som nyckelordet har representerat. Därför har analysarbetet hela tiden 
handlat om att gruppera stycken med gemensamma nyckelord för att hitta teman, men även 
om att granska stycken om och om igen, för att inte missa något som har fått mindre utrymme 
i intervjuerna men som deltagarna ändå gett ett starkt uttryck för. Ett exempel på det är deras 
åsikter om lön. Det berättades inte särskilt omfattande om lönen. Däremot var det något som 
samtliga deltagare med tydlighet berättade om och det fanns uttryck för dess relation till deras 
arbetsmotivation. På så sätt blev ett nyckelord som inte har använts ofta ändå relevant för 
resultatet.  
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Därefter har nyckelorden samt de stycken ur texten som de representerar, sorterats in i 
övergripande begrepp som ett steg i att börja bilda teman. Lön är ett exempel på ett nyckelord 
som inte har tagit tillräckligt stort utrymme i texten för att bilda ett övergripande tema för 
resultatet. Samverkan är ett exempel på ett nyckelord som har dykt upp väldigt många gånger 
i texten och det var därmed naturligt att det fick utgöra ett tema i det första skedet av att skapa 
teman. Texten arbetades sedan igenom från början till slut med ett specifikt tema som 
utgångspunkt och all relevant text som hörde till det temat plockades ut. Detta steg 
genomfördes för varje enskilt tema som bildades under analysen. När det var gjort fanns det 
nio teman (se bilaga 2). Vissa av dessa teman var svåra att separera från andra teman och 
bestod inte av någon större datamängd. En del av citaten var svåra att placera under ett 
specifikt tema då de kunde höra hemma i flera teman. Det gjorde att teman modifierades 
genom att de grupperades (se bilaga 2). På så sätt försvann också problematiken med att flera 
av de citat som fanns i dessa teman var svårplacerade. Detta har till slut resulterar i de 
definierade teman som utgör resultatet av studien. Allt material som har samlats in under ett 
tema har sedan sammanfattats med egna ord samt med citat från deltagarna. (Hayes, 2000; 
Langemar, 2008).  

 

Resultat 

Samtliga deltagare berättade att deras arbete innebär att vara ett stöd till chefer inom en viss 
förvaltning i kommunen. Stödet innebär att finnas tillgänglig för att hantera juridiska frågor 
inom arbetsrätt och arbetsmiljö som rör medarbetarna ute i verksamheten. En deltagare säger: 

”Det här jobbet handlar ju mycket om att få juridik och strukturer att möta 
människor.” 

Samtliga deltagare har även berättat att arbetet består till stor del av möten, telefonsamtal samt 
att svara på mail. Arbetet består även av en del administrativa uppgifter som till exempel att 
skriva underlag, sammanställningar och uppsägningar. Arbetet är både strategiskt och 
operativt och består även av projekt, både ute i de verksamheter de arbetar mot men även 
inom den enhet på kommunen som de tillhör.  

Meningen med arbetet 
Att kunna se ett syfte och en mening med själva arbetet och dess uppgifter är viktigt för 
motivationen. Cheferna ute i verksamheterna samt deras medarbetare är en källa till 
motivation och skapar ett syfte med arbetet; de ger en bild av varför deltagarnas yrkesroller 
finns. En deltagare säger att det är viktigt att känna sig behövd. Att hon är medveten om att 
hon gör nytta gör också att hon skapar trivsel för sig själv. Vetskapen om att det arbete som 
deltagarna utför i slutändan är till för att hjälpa förvaltningen och dess medarbetare är en stor 
motivationskraft. En av deltagarna säger så här om vetskapen om att arbetet ska resultera i att 
hjälpa någon annan: 
 

”Annars hade vi inte varit här överhuvudtaget och det är också inspirerande 
och motiverande.” 

Ingen av deltagarna ser någon egen vinning som den främsta drivkraften i arbetet, några väljer 
att tydligt poängtera att det inte handlar om någon personlig vinst som motiverar i arbetet. 
Samtliga påpekar att lön är ingenting de ser som en drivkraft i arbetet, några uppger att de kan 
gå ner i lön om det skulle behövas. En bra löneutveckling kan vara motiverande berättar en 
deltagare, men i betydelsen att det är ett erkännande att hon utför ett bra och uppskattat arbete. 
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Istället berättar samtliga om att det är resultatet av en arbetsinsats som har gjort skillnad för 
någon annan som motiverar till fortsatt arbete, och det skapar även en positiv känsla inom 
deltagarna. 

”Jag kan inte svara på varför det ger en inre tillfredställelse men det ger det.” 

En deltagare ser det som en självklarhet att hon arbetar med något som hon ser behövs i 
samhället. Det är en viktig motivationsfaktor att hennes arbete leder till och gör nytta för 
något som hon tror på: 

”Jag vet att det behövs också, men för mig känns det inte lika viktigt att gå in på 
ett produktionsföretag och jobba i, the corporate world.” 

En annan deltagare uppger sig vara en utpräglad serviceperson och när livet i övrigt känns 
tryggt och bra så är det möjligheten att hjälpa andra som blir drivkraften i arbetet, att se någon 
annan komma vidare. Motivationen styrs mer av det personliga intresset att hjälpa andra än att 
vinna någon egen fördel. Det skapar även välbefinnande och trivsel i arbetet: 

”När man förstår vad ens roll är och vad man är till för, det får mig att må bra 
och då vet jag åt vilket håll jag ska gå.” 

En deltagare känner sig extra motiverad av att ett ärende har avslutats och gått bra.  

”Och då menar jag inte att det går bra för mig utan att det går bra för den man 
har jobbat mot, den medarbetaren.” 

Resultatet visar tydligt att deltagarna värderar känslan av att ha ett meningsfullt arbete och att 
de gör nytta för någon annan som en viktig motivationsfaktor i arbetslivet. Personliga 
vinningar som lön är inte något som utgör någon stor drivkraft. Istället är det personliga 
intresset i att ge service och att kunna bistå med hjälp en betydligt större motivator. 

Vikten av att samverka 
Samtliga deltagare berättar mycket och detaljrikt om att samverka med andra människor. 
Flera deltagare uppger att samverkan med människor får dem att må bra i arbetet. Det dagliga 
arbetet består till stor del av kontakt med andra människor. Alla deltagarna berättar att de är 
väldigt sociala och skulle ha mycket svårt för ett arbete där de arbetade ensamma hela tiden, 
det skulle dra ner motivationen. Kollegor ses definitivt som en motivationsfaktor. Att det 
finns utrymme för skratt är jätteviktigt för samtliga deltagares trivsel, det skapar distans till 
arbetet. De önskar mer samverkan, och uppger att ett ökat samarbete mellan dem och deras 
kollegor hade ökat både motivation och trivsel. En deltagare påpekar att det roliga i arbetslivet 
är att bolla med kollegor och att ha folk omkring sig. En annan säger att det är viktigt att den 
möjligheten finns. 

”För då kan man också bolla hur man ska göra, hur skulle man ha gjort, gjorde 
jag fel. Sådana saker kan man ju bolla då och det känns bra för det känns som 
ett stöd, alltså en trygghet.” 

En deltagare uppger att samverkan mellan kollegorna har ökat då en del av dem nu sitter 
närmre varandra. Deras uppdragsbeskrivning har även setts över tillsammans för att försöka 
harmonisera arbetet mer. De tillfällen då hon är tillsammans med sina kollegor upplever hon 
tydligt trivsel i arbetet. Hon berättar att samarbete bidrar till ett välbefinnande i arbetslivet: 
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”Bara att jobba ihop med kollegor … Man kanske inte hinner prata så mycket 
utan det är mer att man vet att nu samarbetar jag med någon och även om den 
sitter i rummet bredvid så jobbar vi för samma mål och det är roligt.” 

En annan deltagare poängterar att mer samverkan hade ökat resurserna i form av kompetens 
och erfarenheter för att utföra ett bättre arbete. Detta skulle kunna leda till ökad motivation i 
arbetet då det hade varit lättare att ta tillvara på varandras styrkor mer i ett större team. 

”Vi hade kunnat ta tillvara på vårt team på ett annat sätt… Vi har så olika 
styrkor och svagheter, så då kunde man ta bästa nyttan av alla.” 

Arbetsbelastningen är emellanåt hög men skulle kunna lindras med hjälp av samverkan. En 
deltagare berättar att även om hon och kollegorna inte arbetar mot samma förvaltning så kan 
de i grunden samma arbete, och skulle därför kunna fördela arbetet mellan varandra när 
belastningen blir hög. När de delar av arbetet som idag samordnas ska fördelas, upplevs det 
som positivt att arbetet görs synligt för alla iblandade. Då kan det fördelas utifrån aspekter 
som till exempel vem som har mest kunskap, intresse, vilja eller glädje i den uppgiften. 
Deltagaren önskar att detta arbetssätt var mer aktivt i hela teamet: 

”Om man får jobba med saker man tycker är väldigt roligt så brukar man ofta 
göra ett väldigt gott arbete och kanske lägger lite mer energi i det.” 

Mer samverkan hade förstärkt känslan av att tillhöra ett team och en deltagare hade sett det 
som en stor fördel om de hade mer av det, för samhörighetens skull. Hon uppger att 
kollegorna är en trygghet, men att idag känns det mer som att hon tillhör förvaltningen hon 
arbetar mot. 

”Och det gör vi ju egentligen inte när man tittar på det rent organisatoriskt då 
tillhör vi ju personalenheten.” 

Resultatet visar tydligt att samverkan har positiva effekter på deltagarnas arbetsmotivation 
och välbefinnande i arbetet. Kollegor utgör en stark källa till arbetsmotivation och samverkan 
med andra skapar en samhörighet som är positiv för välbefinnandet. I resultatet framgår även 
en stark önskan om mer samverkan i den dagliga verksamheten, vilket hade kunnat öka 
resurserna i form av tillgänglig kompetens som kollegorna besitter.  

Ett varierat och skiftande arbete 
Deltagarna värdesätter variationsrikedom i arbetet högt. Att förklara hur det dagliga arbetet 
ser ut är svårt då det är väldigt omväxlande från dag till dag. En deltagare säger att det är 
variationen som gör arbetslivet spännande för det blir aldrig fyrkantigt, och det är 
motiverande att inte göra rutinuppgifter hela tiden. Flera deltagare berättar att de hela tiden 
utvecklas i sitt arbete. En säger att det är det som motiverar till det här arbetet och på frågan 
hur det optimala arbetet ser ut svarar hon: 
 

”Fast det är ju som jag har det idag, det är ju det som är så spännande och 
roligt, det är variationen… varierande arbetsuppgifter är jätteroligt. Inte göra 
samma sak hela tiden, då blir man uttråkad.” 

 En annan säger att hon aldrig blir fullärd: 

”Det låter som världens klyscha men det är verkligen så att varje dag, varje 
vecka ramlar jag in i något som jag tänker: shit hur ska jag lösa detta?” 
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Arbetet är väldigt dynamiskt och eftersom det handlar om människor så dyker det alltid upp 
saker som inte är självklara, och det är en stor motivationsfaktor för deltagaren. Även riktigt 
svåra saker motiverar, när de måste tänka på nya sätt och använda huvudet. Alla deltagare 
uppger att problemlösning är ett vanligt inslag i arbetet och ser det som en motivationsfaktor. 
En deltagare säger att det är jättekul och skapar trivsel. Att hitta lösningar och andra sätt att 
utföra ett uppdrag på kan vara extra motiverande säger en av dem. Samma deltagare berättar 
även att något hon upplever väldigt omotiverande är resursbrister, som kan leda till 
nedskärningar. En följd av nedskärningar blir att utföra ett uppdrag på ett nytt sätt. 

”Man måste hitta ett annat sätt att arbeta på… och det är väl kanske där i det 
svåra ligger då, att inte göra som man alltid har gjort.” 

Flera deltagare känner sig extra motiverade i arbetet av de plötsliga utmaningar som kan 
uppstå. Oförutsägbara situationer drar igång en högre nivå av motivation: 

”När det liksom är kniven mot strupen och nu händer det något, och senast 
var… och det tyckte jag var jättespännande, det var ganska mycket adrenalin 
och det tycker jag är kul.” 

Hon är tydlig med att det är väldigt olika från person till person och uppger att det finns en 
skillnad i hur hennes kollegor reagerar på sådana situationer: 

”Det är väl vissa som triggas som jag, som tänker nä nu jävlar kör vi, sen så är 
det väl andra som känner oh det här hade jag helst sluppit (skratt).” 

Resultat visar att deltagarna anser att varierade arbetsuppgifter påverkar motivationen positivt. 
Det visar även att deltagarna anser att utmaningar utgör en motivationshöjare, och inte något 
som skapar osäkerhet. Ett arbete som drivs av problemlösning motiverar och kan bidra till 
högre trivsel.  

Ledarskap, mål och avslut 
Ledarskapet belyses av samtliga deltagare och en närvarande chef bidrar positivt till 
arbetsmotivation. En deltagare berättar om sin egen chef som lyhörd och väldigt kompetent, 
och att chefen även kan tillföra kompetens och förstår deras arbete. En annan deltagare 
berättar att chefen motiverar och hon ser positivt på att det finns möjligheter att lyfta fram 
frågor eller be om hjälp om det behövs. Chefen uppges vara tillgänglig för deltagarna. En 
deltagare säger att de chefer hon har haft på sin nuvarande arbetsplats har gett väldigt mycket 
frihet i arbetet, vilket hon tycker är viktigt för att upprätthålla en bra arbetsmotivation. 
Samtidigt har hon alltid kunnat vända sig till dem för hjälp: 
 

”Det är inte det att de är inne och petar i detaljer utan när jag har känt att nu 
vet jag inte riktigt vilken väg jag ska ta då kan jag komma dit.” 

En deltagare säger att det är väldigt viktigt med tydlighet från chefen i en så stor organisation 
som kommunen. Hon uppger att hon har fått det och det ger en trygghet och ett stöd i arbetet. 
Chefen har erfarenhet av och arbetar även med samma saker som deltagarna, och den 
kompetensen ses som någonting positivt och som en trygghet.  

”Det gör stor skillnad för då kan hon också se om vi behöver omfördela arbetet, 
och om vi behöver diskutera hur vi arbetar så förstår hon hur vi arbetar också.” 

I de mer akuta situationerna som uppstår är ett tydligt agerande från ledarskapet väldigt 
viktigt för att arbetet ska fungera: 
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”Oftast så har vi haft väldigt starka chefer som ställt sig i täten och varit tydliga 
med vem som ska göra vad och det är superviktigt för börjar det vela så blir det 
liksom ingenting.” 

Att det finns mål som arbetet ska leda till anges som viktigt, det är motiverande att få komma 
till avslut i ärenden och projekt. På frågan om det på något tydligt sätt går att se att de har 
kommit till ett avslut i arbetet, säger en deltagare att arbetet alltid ska presenteras och då 
känns det också avslutat. En annan säger: 

”Där får man ju bestämma sig själv för när man gör en processkartläggning, 
när är min del slut och när är det någon annans tur att ta vid.” 

Hon berättar om sitt arbete i denna stora organisation som oändligt och kan fortsätta i all 
evighet. Därför är det viktigt att sätta sina egna gränser i de olika processerna så känslan och 
vetskapen om att hon har gått i mål infinner sig. 

”Då är ju processen slut och då är ju tillfredställelsen att man nådde i mål.” 

En annan deltagare berättar om högre nivåer av motivation vid de tillfällen när det tydligt går 
att se att ett avslutat ärende har gjort nytta. Hon tycker det är roligt och uppger att hon får 
någon form av belöning, en bekräftelse av att arbetet har skötts bra. Det bidrar till att hon mår 
bättre i arbetet, och hon känner att hon växer som människa. Finns det inte mål och tydliga 
avslut blir det svårt att få den känslan. På grund av tidsbrist är det dock lite dåligt med 
uppföljning. Mer uppföljning hade ökat återkopplingen och de positiva effekterna. En 
deltagare ser vetskapen om att hon har gjort något bra som motiverande: 

”Motiverande att man får lite självkänsla och självförtroende och vågar tro på 
sig själv och våga gå vidare, komma på nya idéer, våga ta egna initiativ.” 

En deltagare uppger att känslan av att ha kommit någonstans och presterat något ger ett 
välbefinnande i arbetet, och det hade varit svårt att nå det utan tydliga mål. Förr var målen 
inte lika tydliga men nu är målen mer mätbara och kommunicerade till alla, vilket gör det 
lättare att rikta motivationen: 

”Varje gång jag gör något så ska jag ju tänka ja men vad får det här för effekt 
för den som är längst ut, den som faktiskt ska ha hjälpen av oss.” 

Resultatet visar att behovet av att se effekten av ett slutfört arbete är stort. Effekten av ett bra 
arbete ger bekräftelse och ett godkännande vilket är viktigt för både välbefinnandet och 
motivationen. Tydliga mål är viktigt för att känslan av att komma vidare ska uppstå. 
Uppföljning av arbetet kan dock vara bristande på grund av att det inte finns tillräckligt med 
tid. Resultatet visar även att chefens agerande är en avgörande faktor för trygghet i arbetet. 

Frihet, ansvar och kontroll 
Det finns en hög grad av frihet i arbetet och det motiverar det dagliga arbetet. Möjligheten att 
planera sin arbetsdag är stor och gynnar på flera sätt. En deltagare uppger att rutinarbete, 
upprepande uppgifter, är tråkiga eftersom de saknar känslan av utmaning, och det kan påverka 
motivationen ganska negativt. Att sitta själv med standardiserat handläggningsarbete är 
tillfällen då hon kan uppleva att motivationen blir extra låg, och upprepande arbete under en 
längre tid får en viss effekt: 
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”Det som händer med mig är att jag blir lite splittrad, jag blir inte så 
fokuserad… och då kan det bli så att tanken vandrar iväg på privatliv, fritid o så 
där.” 

Friheten i arbetet ger dock en möjlighet att minska denna negativa effekt på motivationen: 

”På det sättet kan jag styra och jag kan se till att göra det på tillfällen när det 
funkar, när jag är lite mer inspirerad och motiverad.” 

Även om hon upplever rutinarbete som tråkigt så kan hon se meningen i det; det är en viktig 
del av att nå målen i arbetet. Rutinarbetet kan motivera i efterhand eftersom hon tack vare 
tydliga mål kan se vilken effekt det hade, om arbetet var lyckat. Därmed kan hon också må 
bra över en lyckad prestation som inkluderat rutinarbete. En annan deltagare har inte värderat 
sitt arbete på ett sådant sätt, utan försöker se meningen i helheten istället för i delarna. 

Arbetstiderna är flexibla vilket samtliga ser som positivt och några ser det även som viktigt 
för motivationen. Deltagarna har friheten att arbeta utanför kontoret. En deltagare uppger att 
flexibla arbetstider är en möjlighet till att vara kreativ: 

”Har jag en dag när jag har världens flyt så kan jag sitta här till nio, har jag en 
dag när jag inte har flyt så springer jag hem klockan två.” 

På frågan hur flexibiliteten i arbetstiderna gör skillnad för motivationen svarar en deltagare: 

”Det är graden av att känna att man har möjlighet att påverka.” 

Friheten ger deltagarna mycket ansvar för sitt arbete vilket är en drivkraft för några. En 
deltagare känner att hon trivs med ansvaret, och att det bidrar till hennes personliga 
utveckling; hon växer med ansvaret. Just ansvar är dock en faktor som kan bidra till en lägre 
motivation när det hanteras fel av andra människor. En deltagare berättar: 

”… när andra inte tar sitt ansvar, det tycker jag är en sån grej som gör mig, jag 
kan tappa lusten totalt, när man inte är rak och tydlig och ärlig.” 

När andra människor är omotiverade eller har en tråkig inställning kan det smitta av sig och 
drar ner motivationen hos några av deltagarna. Det är en faktor som de inte själva kan styra 
över och hanteras ibland därefter: 

”Man blir så luttrad, att man bara får gå vidare… Alltså saker man inte kan 
påverka ska man inte lägga tid på helt enkelt.” 

En deltagare berättar att det är väldigt omotiverande när medarbetarna ute i verksamheterna 
missbrukar sitt ansvar, till exempel begår ett brott i arbetet. Hon beskriver att det kan ge en 
lite deppig känsla. Dock är det också lärorika situationer, så ur den aspekten kan det motivera. 
Konflikter påverkar också hennes motivation negativt och kan bidra till en nedstämd känsla. 
Då är samverkan med kollegorna viktigt för att ta sig förbi de situationerna: 

”Sådana saker (konflikter) kan man ju bolla om då och det känns bra för det 
känns som ett stöd, alltså en trygghet.” 

Det är dock inte bara konflikter i arbetet som påverkar trivseln på arbetsplatsen. En deltagare 
berättar att om det händer något i privatlivet som påverkar negativt så kan det bidra till lägre 
motivation i arbetet. Hon kan då må lite dåligt på jobbet av anledningar som egentligen inte 
har med arbetet att göra. 
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När det är otydligt vad ens roll är så blir känslan av kontroll i arbetet också lägre. Det blir 
svårt att rikta motivationen när deltagarna inte förstår sin roll i det hela. En deltagare säger att 
när det råder otydlighet i arbetet kan hennes motivation påverkas mycket negativt. Det är när 
kontrollen är låg som motivationen också blir låg:  

”När andra människor inte gör sin del av helheten… en mentalitet av att det är 
någon annans bord, eller det är någon annan som ska göra det här, det tycker 
jag är väldigt omotiverande.” 

En deltagare berättar att när en chef ute i verksamheterna de arbetar mot inte tar sitt ansvar, 
och inte är ärlig och tydlig mot sina medarbetare, så blir det också väldigt omotiverande att 
arbeta med det ärendet. Sådana tillfällen känns extra tunga och svåra att arbeta med, eftersom 
deltagaren vet att det den chefen inte är ärlig mot sina medarbetare.  

En deltagare berättar om vantrivsel när känslan av kontroll i arbetet är låg. Det kan vara vid 
tillfällen när hon inte befinner sig så långt fram i arbetet som hon känner att hon borde, till 
exempel när arbetsbelastningen blir hög. Vetskapen av att hon borde vara i en annan ruta än 
den hon befinner sig i ger en känsla av lägre kontroll, och det påverkar välbefinnandet 
negativt. Känslan som infinner sig är att vara otillräcklig. Effekterna av en hög 
arbetsbelastning kan således vara väldigt negativa men när tempot trappar av lite är friheten i 
arbetet ett hjälpmedel: 

”Då gäller det att ta tillvara på det själv som person och planera sitt arbete på 
ett sådant sätt att man återhämtar sig själv.” 

Det fria arbetet och möjligheten till att planera sitt arbete i stor utsträckning ger också en hög 
känsla av kontroll, vilket både motiverar och skapar trivsel. 

”Det är ju svårt att sätta fingret på det, vad som får en att må bra. Men det är ju 
det här med känslan av att ha kontroll och tydlighet.” 

Resultatet visar tydligt att upplevd frihet i arbetet är en motivationsfaktor som bidrar till 
välbefinnande. Frihet kan även motverka negativa effekter av andra faktorer i arbetet, som till 
exempel hög arbetsbelastning. När andra människor inte tar sitt ansvar kan det ge en negativ 
effekt på motivationen. Otydlighet i arbetet kan också fungera omotiverande då det försämrar 
känslan av kontroll. Resultatet visar även att den upplevda nivån av kontroll i arbetet är 
avgörande för både motivationen och välbefinnandet.  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att utveckla kunskap kring arbetsmotivation samt välbefinnande i 
arbetslivet. Studiens forskningsfrågor var: 

‐ Vad upplever anställda som motiverande samt hindrande av motivation i arbetet? 
‐ Vad bidrar till respektive försämrar individens välbefinnande i arbetet? 

Resultatet visar ett flertal faktorer som påverkar både arbetsmotivationen och välbefinnandet. 
Flera faktorer som deltagarna uppger påverkar motivationen, uppges även ha effekt på 
välbefinnandet. Det är till exempel både motiverande och trivselskapande med ett fritt arbete 
som de kan planera och styra över själva.  
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Det var väldigt viktigt för deltagarna att se en mening med arbetet, att det bidrog med nytta 
och att deras arbete behövdes. Det framgick tydligt att deltagarna drevs av höga nivåer av inre 
motivation i enlighet med Self-Determination Theory (SDT) om inre och yttre motivation 
(Deci & Ryan, 2000). Arbetet benämndes bland annat som roligt, intressant och spännande. 
Det var således inte yttre belöningar, i form av lön till exempel, som var den främsta 
drivkraften i arbetet. Det fanns ett tydlig intresse i arbetsuppgifterna och de utfördes med 
glädje och stor vilja, i enlighet med SDT (Deci & Ryan, 2000). Det går dock att diskutera, om 
det faktum att samtliga deltagare fann stor motivation i känslan av att hjälpa någon annan och 
att se det gå bra för den individen, ska ses som inre eller yttre motivation. Med utgångspunkt i 
SDT uppgav deltagarna själva arbetet att hjälpa andra som både ett roligt och utmanande 
arbete, vilket är typiska drag för inre motivation. Men samtidigt var det motiverande att 
arbetet resulterade i ett bra utfall för den medarbetare som fick hjälpen, det var 
tillfredsställande och skapade trivsel för några deltagare. Det skulle kunna anses vara en form 
av yttre belöning som arbetsutförandet leder till; att det går bra för medarbetaren och att 
deltagaren får bekräftelse på ett väl utfört arbete genom detta. Det finns en belöning som 
ligger bortom arbetsuppgiften och som anses mycket viktig, men arbetsuppgiften är samtidigt 
intressant och rolig i sig.  

Det skulle således kunna vara möjligt att individen kan drivas av inre och yttre motivation 
samtidigt, och att det därmed inte måste vara det ena eller det andra som SDT (Deci & Ryan, 
2000) säger, eller att dessa två konkurrerar med varandra. Det är möjligt att de två olika 
formerna av motivation istället kan samspela. Den inre motivationen gör att beteendet blir 
mer viljestyrt och därmed ger en högre kvalitet i arbetet, än om inre motivation hade saknats. 
Det utesluter dock inte att det finns en motiverande belöning i resultatet av arbetsutförandet. 
Om individen ser ett intresse i sina arbetsuppgifter och även ser en belöning av 
arbetsuppgifterna som motiverande, borde kombinationen kunna ge högre nivåer av 
arbetsmotivation. Det är möjligt att det ena inte utesluter det andra när det kommer till om 
individen drivs av inre eller yttre motivation.  

När deltagarna ansåg arbetet som otydligt kunde arbetsmotivationen påverkas negativt, vilket 
stämmer med antagandet om uppgiftsidentitet i Job Characteristics Model (JCM). Även 
vikten av mening med arbetet och dess effekt på arbetsmotivationen stämmer med JCM och 
dess antagande om uppgiftsbetydelse (Hackman & Oldham, 1980). Om arbetet är otydligt 
förminskas också deltagarnas möjlighet av att se en mening med arbetet. Relationen mellan 
meningen med arbetet och inre motivation försvagas och sänker deltagarnas inre motivation. 
Det gör arbetsmotivationen mindre viljestyrd och kan påverka resultatet av arbetet. Tidigare 
forskning har visat att autonomi är den faktor som har starkast effekt på individens 
engagemang för sitt arbete (Antilla et al, 2011). När arbetet ansågs otydligt uppgav deltagarna 
i denna studie att kontrollen över arbetet blev lägre. Låg kontroll förminskar upplevelsen av 
autonomi. Enligt Antillas (et al, 2011) studie ger detta en negativ effekt på individens 
jobbengagemang. Deltagarna uppgav att de kunde tappa lusten av låg kontroll och otydlighet, 
och att arbetsmotivationen påverkades negativt. Tydlighet i arbetet är därmed viktigt för att 
individen ska uppleva ett meningsskapande och är således också viktigt för 
arbetsmotivationen.  

Resultatet ger generellt ett bra stöd för JCM (Hackman & Oldham, 1980) då deltagarna även 
upplever variationsrikedomen i arbetet som hög, vilket de anser är spännande, roligt och 
utvecklande. Det ger höga nivåer av inre motivation precis som JCM föreslår. Det finns 
uppenbarligen en glädje i uppgifterna och dess variation, vilket gör att upplevelsen av 
autonomi i arbetet kan påverka arbetsprestationen positivt. I enlighet med tidigare 
forskningsresultat är den inre motivationen nödvändig för att autonomin ska påverka 
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arbetsprestationen positivt, det räcker inte enbart med upplevelsen av autonomi (Dysvik & 
Kuvaas, 2011). Deltagarna uppgav att de var väldigt engagerade och drivna i sitt arbete, vilket 
rimligen då påverkar deras prestation positivt tack vare känslan av autonomi och inre 
motivation.  

Det fanns dock uttryck hos några deltagare som sa att de delar av arbetet som bestod av 
rutinuppgifter kunde var tråkigt, och även väldigt tråkigt, och kunde dra ner motivationen 
avsevärt. Arbetet drivs då inte av den inre motivationen som SDT (Deci & Ryan, 2000) 
beskriver. Det behöver dock inte betyda att motivationen är svag, yttre motivation kan också 
vara driven av aktiv, medveten motivation. Deltagarna hade klart för sig att det fanns ett värde 
och en nytta i dessa uppgifter, och kunde därför ta till sig dem, även om de inte drevs av inre 
motivation. Detta är viktigt för att individens motivation inte ska fokusera för mycket på den 
yttre belöningen, eftersom den inre motivationen och således glädjen i arbetet då krymper 
(Deci & Ryan, 2000). Därmed är det viktigt att det tydligt förmedlas till den anställde vad för 
nytta arbetet gör och varför det är en viktig del i helheten. Detta för att arbetsmotivationen ska 
vara så positivt präglad som möjligt även om individen inte ser ett personligt intresse i 
samtliga arbetsuppgifter. En bra kommunikation mellan ledarskapet och de anställda samt 
tydligt förmedlade mål inom organisationen är således en förutsättning för att anställda ska 
uppleva arbetet så motiverande som möjligt.  

Deltagarna uppgav interaktionen med andra människor som en betydelsefull faktor för både 
arbetsmotivationen och välbefinnandet. I studien The meaning of support from co-workers 
and managers in teams when working (Jungert, 2012) framgick att stöd från kollegor hade en 
positiv effekt på deltagarnas arbetsmotivation. Likadana fynd har framkommit i denna studie. 
Deltagarna uppgav att möjligheten att kunna samverka med andra kollegor var väldigt viktigt 
för arbetsmotivationen, och de såg ett stöd i samarbetet. Den sociala interaktionen skapade 
trivsel i arbetet. Det kan tyckas rimligt att anta att kollegor utgör ett stöd i arbetet som 
anställda kan relatera till och se en samhörighet med. Att tillhöra en grupp i arbetet, precis 
som att tillhöra en familj utanför arbetet, är viktigt för individens välbefinnande. Utan 
kollegor tillfredsställs de sociala behov i arbetet dåligt. Det framkom en intressant syn på 
betydelsen av kollegor i studien, nämligen att kollegor utgör en resurs av kompetens. Även i 
Jungerts (2012) studie framkom att deltagarna såg ett stöd för kompetens i kollegorna som 
viktigt. I Cognitive Evaluation Theory (CET) hävdas att mellanmänskliga aktiviteter som 
främjar känslan av kunnande i arbetet kan öka den inre motivationen; det psykologiska 
behovet av kompetens uppfylls (Deci & Ryan, 2000). Om kollegor då anses utgöra en 
tillgänglig resurs av kompetens som deltagarna kan nyttja i sitt dagliga arbete, kan det således 
också vara så att kollegor kan bidra till ökade nivåer av inre motivation enligt CET (Deci & 
Ryan, 2000) eftersom de tillfredsställer kompetensbehovet. Om deltagarna hade haft mer 
samverkan i sitt arbete så hade tillgängligheten av kompetens varit större, vilket hade gett en 
starkare upplevelse av kompetens i arbetet, som i sin tur hade gett högre nivåer av inre 
motivation. CET säger att kompetensupplevelse i arbetet utgör en motiverande glädje (Deci & 
Ryan, 2000) och det framkom i denna studie att kollegor både motiverar och skapar trivsel. 
Det gör det rimligt att säga att vikten av bra kollegor är stor för individens arbetsmotivation 
och välbefinnande i arbetet.  

CET hävdar också att upplevelsen av autonomi är ett måste för att höga nivåer av inre 
motivation ska upplevas (Deci & Ryan, 2000). Deltagarna i denna studie uppgav alla att de 
hade hög nivå av autonomi och ansåg det var en motivationsfaktor som bidrog till 
välbefinnande. Även Job Characteristics Model (Hackman & Oldham, 1980) poängterar 
vikten av autonomi för arbetsmotivationen. Med autonomi ges individen självbestämmande 
över arbetet och därmed också en stor del av ansvar. Friheten ställer stora krav på individens 
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förmåga att hantera ansvar. Flera deltagare i denna studie uppgav ansvaret som motiverande, 
och att det fanns en utmaning i ansvaret som var positiv för arbetsmotivationen. Enligt Dysvik 
och Kuvaas (2011) studie kan anställda som upplever höga nivåer av inre motivation ta till sig 
ansvaret positivt. Deltagarna i denna studie hade hög inre motivation. Om de inte hade haft 
det, är det möjligt att ansvaret hade varit svårhanterat och lett till negativa konsekvenser. Det 
är möjligt att deltagarna då skulle sakna engagemang och driv för att hantera ansvaret, och 
effekten av autonomi skulle inte bli så positiv på arbetsinsatsen som den skulle kunna bli 
(Dysvik & Kuvaas, 2011). Det stöd som deltagarna ser i sina kollegor, både för kompetens 
och för trygghet, kan möjligen också ha betydelse för hur de hanterar autonomi. Om stödet 
från kollegor var minimalt eller obefintligt, är frågan om det personliga intresset i själva 
arbetet hade räckt för att nivåerna av inre motivation skulle vara så pass höga att deltagarna 
skulle ha hanterat ansvaret av autonomi på ett lika positivt sätt.  

I Jungerts (2012) studie upplevde de kommunanställda att stödet för autonomi var störst från 
kollegorna. Deltagarna i denna studie valde dock att belysa att stödet för självbestämmande 
och frihet kom från chefen. Kollegornas inverkan på autonomi fick inte något tydligt utrymme 
i intervjuerna. Det kan vara av den enkla anledningen att chefen, ledningen, är överlag den 
som bestämmer hur arbetet ska genomföras och därför var det också naturligt för deltagarna 
att berätta om just chefen och autonomi. Det kan även vara så att i Jungerts (2012) studie hade 
deltagarna en chef de upplevde som mer övervakande av arbetet, och kände då att kollegorna 
gav dem mer frihet i deras dagliga arbete, genom att inte övervaka varandra. Det kan även 
vara en metodologisk fråga angående vilket sätt deltagarna fick ta ställning eller berätta om 
autonomi, chef och kollegor. I denna studie fanns det ingen på förhand formulerad fråga om 
ledarskap utan det växte fram i samtalet. I Jungerts (2012) studie kanske deltagarna 
tillfrågades klart och tydligt om chef kontra kollegor gällande autonomi. 

För deltagarna var det även mycket viktigt med tydliga mål och avslut i arbetet. Det fanns ett 
behov av att se effekten av ett avslutat arbete. Om målen inte var tydliga återkom känslan av 
otydlighet och låg kontroll. Tidigare forskning visar att individer som får positiv återkoppling 
på uppgifter får också en förhöjd inre motivation för de uppgifterna, eftersom behovet av 
kompetens tillfredsställs (Deci, 1971). Även CET hävdar att återkoppling kan höja den inre 
motivationen (Deci & Ryan, 2000). Det stämmer med deltagarnas reaktioner. De uppgav att 
både välbefinnandet och motivationen utvecklades positivt när effekten av ett arbete var bra. 
Det gav bekräftelse och ett godkännande. Det var dock inte enbart positiv feedback som 
motiverade. Att få veta vad som kunde ha gjorts bättre var också en motivationshöjare, i form 
av en möjlighet till utveckling och en vilja att prestera bättre i framtiden.  

Resultatet visar även att privatlivet har en viss påverkan både på mängden av arbetsmotivation 
men även vilken form av arbetsmotivation som individer drivs av. Resultatet visar till 
exempel att ingen av deltagarna uppgav lön som en drivkraft, flera sade att de kunde 
acceptera en lägre lön. Det kom fram åsikter om att när livet i övrigt, utanför arbetet, upplevs 
bra så blir också lön mindre betydande. Motivationen finns då inte främst i de yttre materiella 
belöningarna utan snarare i de inre, mer personliga belöningarna som är kopplat till intresset i 
arbetet och som tidigare nämnt, att se det gå bra för någon annan. Om privatlivet inte upplevs 
tillrättalagt är det möjligt att den inre motivationen kan minskas, och att det som motiverar 
istället blir yttre faktorer som kan göra skillnad för privatlivet, till exempel lön, en befordran, 
förändrade arbetstider etcetera. I resultatet framkom även att om det har hänt något i 
privatlivet, om det är något problem med familjen eller liknande så kan det påverka hela 
arbetsdagen, inställningen till arbetet, hur individen mår etcetera. Det kan således finnas 
faktorer som påverkar både motivationen och välbefinnandet i arbetet, men som inte alls beror 
på själva arbetslivet. Hur bör sådana situationer hanteras? Vad kan göras? När den arbetande 
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människan ses i ett sådant större helhetsperspektiv så blir modeller som Job Characteristics 
Model (Hackman & Oldham, 1980) bristfälliga. Den tar inte hänsyn till livet utanför arbetet, 
eller den koppling som uppstår mellan privatlivet och arbetslivet genom individen. Det är en 
mall för den bästa av världar men den tar inte hänsyn till individen, enbart arbetet. 
Utformningen av ett arbete kan följa modellen punkt för punkt och enligt denna studie ändå få 
omotiverade anställda. Ingen av den tidigare forskning använd i denna studie tar upp 
privatlivets eventuella effekter på individens arbetsmotivation eller välbefinnande. Människan 
kan inte stänga av och starta upp vid olika tillfällen som en robot utan bär med sig sina 
känslor från ett ställe till ett annat.  

Metoddiskussion 
”Det verkar så enkelt att intervjua, men det är svårt att göra det bra.” (s.17 Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
Empirisk förankring 
Analysen av den data som har samlats in har tagit lång tid att göra och har utförts noggrant 
enligt riktlinjer för analysvalet. Detta för att tolkning och struktur av resultatet skulle växa 
fram under ett öppet förhållningssätt och således inte försöka applicera tolkningar utifrån 
förutfattade meningar (Langemar, 2008). Naturligt kan inte all data få ta plats i resultatet utan 
en komprimering har gjorts för att ringa in de fenomen som förknippades med studiens syfte 
(Langemar, 2008). Författaren sammanfattar de upplevelser som deltagarna berättar om med 
sitt språk. Det har dock varit viktigt att försöka återberätta deltagarnas upplevelser med deras 
egna ord, och därför inte byta ut viktiga, beskrivande ord. Därför har resultatet också stärkts 
med flera citat från intervjuerna för att förtydliga upplevelser. Om det därför har varit svårt att 
i efterhand förstå innebörden av delar i den insamlade datan, har dessa delar istället fått 
lämnats utanför snarare än att de getts en osäker, forcerad tolkning (Langemar, 2008). En 
medvetenhet om att inte plocka bort viktig information samt att inte försöka fylla i luckor för 
att få ett resultat som egentligen inte finns där, har hela tiden legat till grund för analysens 
arbete. Det har heller inte funnits något intresse i att försöka övertolka resultatet för att få fram 
något häpnadsväckande som inte finns, utan en medvetenhet om att resultatet ska vara ärligt 
har funnits genom hela processen.  
 
Kvalitativ generaliserbarhet 
Frågeställningarna har formulerats med en öppenhet för att inte styra studien i en på förhand 
önskad riktning. Samma tanke låg till grund för utformningen av intervjuguiden. Det breda 
syftet med studien gjorde det till ett naturligt val att göra öppna intervjuer, för att täcka in 
flera olika aspekter av ämnet (Langemar, 2008). Nu fanns det flera gemensamma faktorer som 
samtliga intervjuer ledde in på, vilket underlättade analysens arbete med att strukturera teman. 
En anledning till detta kan vara att deltagarnas arbete var väldigt likt varandras. Det fanns inte 
något krav på att deltagare med olika tjänster eller arbetsområden önskades, så därför var det 
också en väldigt öppen utgångspunkt för vilka deltagarna skulle bli. Studien tar dock 
utgångspunkt i ett arbetstagarperspektiv och intresserar sig således för anställdas upplevelser 
av arbetsmotivation och välbefinnande.  
 
Det fanns ett inslag av bekvämlighet vid urvalet baserat på tidsbegränsning av studien. Även 
vid metodvalet valdes metodtriangulering bort främst baserat på studiens tidsbegränsning. Det 
fanns inte heller någon specifik önskan om en särskild grupp deltagare mer än att de skulle 
tillhöra tjänstemannasektorn, baserat på studiens utgångspunkt i det rådande arbetslivets 
villkor för denna arbetsgrupp. Om samma metod hade använts men med tre deltagare från helt 
olika arbetsplatser så är det möjligt att analysarbetet hade försvårats, eftersom de öppna 
frågorna möjligen hade lett till väldigt olika samtalsområden. En annan form av analys hade 
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kanske varit mer lämplig. Vid sådana förutsättningar hade det kanske varit gynnsamt att ha en 
mer strukturerad intervju.  

Genom att intervjuerna spelades in så underlättades också möjligheten att fokusera på det som 
deltagaren berättade och det blev enklare att visa ett intresse i det som sades (Kvale & 
Brinkmann, 2009). En problematik med den öppna intervjun är dock att försöka bedriva ett så 
vardagligt samtal som möjligt. Det framkom mycket information som var intressant under 
intervjuernas gång. Nu skrevs det ner väldigt få stödord och därför är det möjligt att en del 
spår som hade varit intressanta för resultatet inte följdes upp. Det är svårt att hitta en balans 
mellan att genomföra en öppen intervju i form av ett samtal mellan två människor, och 
samtidigt ändå hålla i trådarna och se till att olika berättelser följs upp. Det är en övervägning 
från intervjuarens sida om vad som väljs att följas upp, som antagligen påverkas av 
intervjuarens förförståelse om ämnet. Om deltagaren börjar berätta om chef, arbetsuppgifter 
och arbetstider som motiverande, och den som intervjuar har förförståelse som lägger vikt på 
ledarskapets effekt på motivationen, är det naturligt att intervjuaren väljer att följa upp det 
som framkom om chefen. Det kan vara en omedvetet styrd handling men den är inte mindre 
styrd för det. Även om den som intervjuar försöker hålla sig så objektiv som möjligt så går det 
inte helt att undgå att det finns en viss förförståelse som kan styra val och som påverkar 
intervjun. Det teoretiska arbetet som har bedrivits innan intervjuerna är ett exempel på sådan 
aktuell förförståelse som ligger färskt i minnet. När intervjuguiden utformades var det således 
viktigt att försöka att inte fokusera på vad tidigare forskning eller teorier visar. Istället har 
fokus hämtats från studiens relativt öppna syfte, och utifrån det har en medvetenhet hela tiden 
funnits kring att inte försöka skapa en styrd intervjuguide med frågor från tidigare forskning 
och teorier. Det är en ständig problematik för forskaren att inte låta sig styras av förförståelse, 
andras forskning, välkända teorier etcetera, och det är absolut ett dilemma när studien är ac 
explorativ art. För att försöka minska den påverkan som teoribildningen kan ha över 
intervjuförfarandet och analysarbetet, så har det mer djupgående arbetet kring teorierna samt 
den tidigare forskningen gjorts efter intervjuerna i denna studie. Teorin valdes ut baserat på 
relevans utifrån genomläsning, men den mer djupgående läsningen och bearbetningen av dess 
innehåll och innebörd har gjorts senare, efter intervjuerna. På så sätt är det möjligt att 
inflytandet av teorin på studiens genomförande kan ha minskats något. 

Att intervjugruppen yrkesmässigt var så pass homogen gör att det inte känns rimligt att säga 
att resultatet skulle kunna gälla för en grupp industriarbetare till exempel. Det är mer rimligt 
att resultatet möjligen skulle kunna gälla för den större personalgrupp som de tre deltagarna 
tillhörde. Det är också möjligt att resultatet skulle kunna täcka andra grupper av yrken som är 
inriktade på att ge service i förvaltande verksamheter, men kanske inte lika bra i vinstdrivande 
organisationer. Att det fanns stöd i tidigare forskning för flera av deltagarnas upplevelser 
kring olika faktorer, drar även sitt strå till stacken kring resultatets generaliserbarhet. 

Med det sagt är det också möjligt att resultatet hade sett helt annorlunda ut om ytterligare tre 
personer från samma personalgrupp skulle ha intervjuats. Att studien består av enbart tre 
deltagare försvårar försöket att generalisera resultatet kring en större grupp individer. Ett 
annat metodval hade också högst troligt gett ett annat resultat. Om studien istället hade byggt 
på kvalitativa enkäter så hade förutsättningarna varit helt annorlunda för deltagarna. De hade 
till exempel kunnat hoppa fram och tillbaka mellan frågor, funderat en längre tid än vad de 
kanske gjorde när de visste att de blev inspelade på band, gått tillbaka och ändrat beskrivande 
ord i svaren med mera. De hade kanske sett över sina svar innan de skickade in dem och gjort 
en och annan ändring, medan det i intervjusammanhanget kanske inte upplevs lika enkelt att 
gå tillbaka och ändra något som redan har sagts. En sådan metod öppnar inte för följdfrågor så 
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vidare inte en ny enkät skickas ut, men i intervjuförfarandet kan den som intervjuar direkt 
fånga upp en intressant vändning. 

Förståelse, meningsfullhet och användbarhet 
En god förståelse för studiens syfte upplevs ha uppnåtts; förståelse för vilka faktorer som 
påverkar arbetsmotivation och välbefinnande i arbetslivet har framkommit. Den uppfattningen 
skulle variera beroende på vad olika författares förväntningar på resultatet hade varit. I denna 
studie har deltagarna fått forma resultatets innehåll och således är det deras upplevelser som 
har avgjort vad förståelsen innebär. Intervjuerna har dock genomförts med vad som överlag 
upplevs som ett lyckat resultat i förhållande till frågeställningen, och den data som framkom 
upplevs nyanserad och väl beskriven. Studien skulle kunna vara användbar för ledarskap inom 
olika serviceyrken för att utöka, eller nyansera, sin kunskap kring anställdas arbetsmotivation 
och välbefinnande i arbetslivet. Studien skulle även kunna vara till nytta för personer med 
samordnande funktion i arbetslivet då resultatet visar på flera viktiga motivationsfaktorer samt 
ett fokus på samverkans positiva och användbara effekter i arbetslivet. 
 
Avslutande ord 
Studien ger stöd för flera stora teorier inom arbetsmotivation, men det visar också på brister i 
form av uteslutande av privatlivets effekt på motivationen. Det framgår även att det är möjligt 
att människan kanske kan drivas av både och inre och yttre motivation, och att dessa möjligen 
skulle kunna samverka istället för att konkurrera. För att kunna säga det med säkerhet krävs 
betydligt mer omfattande forskning. Det är uppmuntrande att se att deltagarna har ett sådant 
starkt personligt intresse i sina arbetsuppgifter, och att autonomi, ansvar och kontroll upplevs 
som mycket viktigt i arbetslivet. Mer intressant ur författarens ögon är det faktum att kollegor 
spelar en så avgörande roll för både arbetsmotivationen och välbefinnandet, eller snarare att 
behovet av att samverka mer med kollegor är så efterfrågat av deltagarna. Det finns en tydlig 
känsla och önskan av att tillhöra något större, kollektivet, och att arbeta tillsammans skulle ge 
det bästa resultatet. En förhoppning finns om att studiens resultat ska kunna bidra till den 
ökade förståelsen av detta komplexa forskningsområde, och att resultatet skulle kunna beaktas 
och komma till användning vid till exempel planering av verksamheters dagliga arbete.  
 
Reflektioner kring ämnesvalet 
Även om det finns relativt mycket forskning kring arbetsmotivation och välbefinnande i 
arbetslivet så är det ett ständigt aktuellt ämne. Arbetslivet utgör en så pass stor del av de flesta 
vuxna människors liv att det är ytterst viktigt att hela tiden försöka utveckla den kunskap som 
finns. Kunskapen om arbetslivet är viktig ur flera aspekter. Det är främst viktigt på 
individnivå att förstå hur arbetslivet påverkar människan både ur psykiska och fysiska 
perspektiv. Om det inte finns kunskap om vad som motiverar människor i arbetslivet är det 
också svårt att veta hur arbeten bör utformas. Människor som mår dåligt i arbetslivet under en 
längre tid kan resultera i allvarliga hälsoeffekter så som utbrändhet och 
långtidssjukskrivningar. En sådan situation är både kostsam på organisationsnivå samt 
samhällsnivå. För organisationen kan det innebära en negativ effekt på produktiviteten då ny, 
tillfällig personal måste ersätta den som inte kan arbeta. Det krävs mer resurser åt att utbilda 
ny personal och mer administrativt arbete. Det kan även ge en svagare samhörighet inom 
personalstyrkan. Sjukskrivningar i arbetslivet är kostsamt på samhällsnivå, kräver mer 
resurser åt rehabilitering och sjukvård, och skapar långsamt en allmänt sämre mående 
befolkning. Därför är det också alltid aktuellt att forska kring arbetslivets olika sidor för att 
inte hamna i en negativ spiral med en befolkning som mår dåligt och inte vill arbeta.  
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Förslag på vidare forskning 
Resultatet visar på flera intressanta sidor av arbetslivet. Ett förslag på vidare forskning är att 
fördjupa sig i det som framkommit i denna studie om synen på kollegor som en källa till 
mångsidig kompetens. Det är ett intressant perspektiv att inte enbart se sina kollegor som ett 
socialt stöd och en trygghet utan även en resurs i form av kompetens. Det hade varit intressant 
att bedriva vidare forskning kring anställdas upplevelser kring den kompetens som finns 
tillgänglig inom organisationer i form av anställda. Hur nyttjas den? Hur görs den kompetens 
som individer besitter tillgänglig för andra anställda? Mer forskning kring detta skulle kanske 
kunna resultera i en modell med syfte att optimera tillgängligheten av kompetensen som finns 
inom de anställda. Det skulle kunna vara positivt för arbetslivet ur flera perspektiv. På 
individnivå skulle det till exempel kunna ge individen en större möjlighet att uppleva känslan 
av kompetens och således öka den inre motivationen. På organisationsnivå skulle det kunna 
resultera i en starkare samhörighet mellan medarbetarna och således få en mer välmående 
personal. Eventuellt skulle behovet av att ta in specialkompetens kunna minska. Arbetet 
skulle kunna utföras på ett bättre sätt tack vare att mer mångsidig kompetens görs tillgänglig 
för de anställda vilket skulle kunna resultera i en mer effektiv organisation.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Innan intervjun börjar 
Jag börjar med att tacka för att personen vill ställa upp på intervjun. Jag presenterar mig själv 
som student. Jag berättar även om syftet med studien och varför jag vill genomföra intervjun. 
Innan vi börjar ber jag om tillåtelse att spela in intervjun enbart för att underlätta för mig själv 
när jag ska gå igenom materialet i efterhand. Jag meddelar att det endast är jag som kommer 
att lyssna på materialet och att det kommer raderas när min uppsats är godkänd. Jag 
informerar även om att personen som intervjuas är anonym och att materialet enbart kommer 
att användas i min uppsats, och att personen själv bestämmer vilka frågor som hon vill svara 
på. Jag informerar även om att personen får lov att avbryta intervjun när som helst.  
 
Inledande frågor om arbetet 

 Berätta gärna lite om vad det är du jobbar med och hur länge du har gjort det. 
 

 Kan du berätta hur en typisk arbetsdag ser ut för dig? 

Motivation & Trivsel 
 Vad motiverar dig i ditt arbete? 

 
 Kan du berätta mer om hur… motiverar dig? 

 
 Kan du berätta om några specifika tillfällen eller situationer där du har känt dig 

extra motiverad i arbetet? 
 

 Vad gör dig omotiverad i ditt arbete? 
 

 Kan du berätta om några särskilda situationer där du har känt dig omotiverad? 
 

 Vad skulle kunna öka din arbetsmotivation? 
 

 Vad i ditt arbete får dig att må bra? 
 
 Kan du ge exempel på några särskilda händelser i arbetet som har fått dig att 

må bra? 
 
 När trivs du inte med ditt arbete? 

 
 Kan du ge exempel på något tillfälle då du inte har mått bra? 

 

 Hur skulle du beskriva en optimal arbetssituation för dig? 
 

 Är det något du skulle vilja utveckla mer eller tillägga till intervjun? 

Efter intervjun 
Jag tackar för att personen ville ställa upp på intervjun. 
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Bilaga 2 Tabell  
 

Hur teman initialt skapades under analysen samt hur de modifierades och grupperades till de 
slutgiltiga teman som återfinns i resultatet. 

 

 

Exempel på problematik kring att placera citat i tema: 

”Har jag en dag när jag har världens flyt så kan jag sitta här till nio, har jag en dag när jag 
inte har flyt så springer jag hem klockan två.” Detta citat handlar dels om frihet i arbetet, 
möjligheten till att planera sina egna arbetstider, men det handlar även om att kunna ta ansvar 
för sitt arbetsupplägg. 

”Oftast har vi haft väldigt starka chefer som ställt sig i täten och varit tydliga med vem som 
ska göra vad och det är superviktigt för börjar det vela så blir det liksom ingenting.” Detta 
citat handlar initialt om ledarskapets betydelse, men det belyser även hur tydlighet och mål är 
viktigt för att ett arbete ska kunna utföras bra.  

 

Syfte & Mening Meningen med arbetet 

Samverkan  Vikten av att samverka 

Variation i arbetet  Ett varierat och skiftande arbete 

Ledarskapets betydelse 
 
 

Ledarskap, mål och avslut 
Vikten av att ha mål 

Att kunna se ett avslut 

Frihet i arbetet 
 
 

Frihet, ansvar och kontroll 
Ansvarets roll 

Kontroll i arbetet 


