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SAMMANFATTNING 

 

Denna kvalitativa studie har till syfte att fördjupa förståelsen för motivationsfaktorer samt 

undersöka arbetsmotivationens påverkan på lärandet och kompetensutvecklingen som finns 

bland medarbetare. Det empiriska materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer 

med tio medarbetare, som arbetar på fyra olika HVB-hem1 för ensamkommande ungdomar.  

Resultatet visar att medarbetarna uppfattar arbetsmotivation på nästan samma sätt. Men det 

förekommer även skillnader i uppfattningarna då det framkommer att medarbetare motiveras 

på varierande sätt i sitt arbete. En öppen kommunikation, anpassad återkoppling och 

arbetsmiljö är viktiga faktorer som påverkar arbetsmotivationen hos alla medarbetare.  

Hälften av medarbetarna motiveras och utvecklas i en arbetsmiljö präglad av struktur och 

trygghet som i sin tur ger goda förutsättningar för att bli bekräftad. Resterande medarbetare 

kopplar arbetsmotivationen till ett stort inflytande och handlingsutrymme, som ger en 

ekonomisk utveckling. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 HVB-hem är hem för vård eller boende för enskilda. HVB är en beteckning för en rad olika slags institutioner, 

där det förekommer en variation utifrån driftform, metoder, målgrupp och rättsliga ramar (Sveriges kommuner 

och landsting, 2017). 
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1 INLEDNING 

 
Arbetsplatser består av medarbetare med olika normer, värderingar och erfarenheter, där 

individernas olikheter och prestationer speglas i hela verksamheten (Abrahamsson & Andersen, 

2005), som kan förklara hur medarbetarna trivs och presterar på olika sätt på en och samma 

arbetsplats. Över tid har flera motivationsteorier tagits fram, där det visas hur chefer inom 

organisationer kan motivera medarbetare för att kunna uppnå framgång, effektivitet och 

produktivitet (Dev & Gupta, 2010). Detta gör att vi i denna uppsats valt att uppmärksamma 

arbetsplatser där många arbetsgivare redan idag börjar att säkerställa organisationens framgång. 

Inte bara genom rekrytering med fokus på kompetens utan även undersöka medarbetarnas egna 

uppfattningar om faktorer som kan öka arbetsmotivationen. Medarbetare kan motiveras av olika 

faktorer till att kunna prestera mer på arbetsplatsen, att hela tiden göra sitt bästa samt att kunna 

behålla viljan hela tiden och att undvika frånvaro från arbetsplatsen. 

 

Mot bakgrund av vad som beskrivs ovan och den situation som råder i Sverige idag (2017) 

gällande invandring, vill denna studie inriktas mot medarbetare som arbetar inom fyra HVB-

hem inriktade mot ensamkommande ungdomar. Med HVB-hem menas hem för vård eller 

boende (Sveriges kommuner och landsting, 2017). Att arbeta på ett HVB-hem ställer stora krav 

på personal då det dagligen förekommer diverse situationer där personal sätts på prov, då 

placerade ungdomar är en utsatt grupp på grund av psykisk och fysisk våld, sexuellt övergrepp 

och familjeseparation. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen för arbetsmotivation utifrån ett 

medarbetarperspektiv, där vi önskar att bidra med mer kunskap om vilka faktorer som påverkar 

medarbetarnas arbetsmotivation på HVB-hem. Studien kommer även att undersöka hur 

arbetsmotivationen ökar möjligheten till lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen. För 

att uppnå studiens syfte har följande tre frågeställningar formulerats: 

 

1. Hur uppfattar medarbetarna arbetsmotivation? 

2. Vilka faktorer påverkar medarbetarnas arbetsmotivation utifrån deras egna uppfattningar? 

3. Hur kan arbetsmotivationen påverka medarbetarens lärande och utvecklingsmöjligheter på 

arbetsplatsen?  

 



2 
 

1.2 Centrala begrepp 

Följande begrepp är centrala för studien: 

 

Arbetsmotivation 

Arbetsmotivation är en uppsättning av krafter som påverkar medarbetarens handlingsförmåga 

för att kunna utföra specifika arbetsuppgifter (Gärdenfors, 2010). 

 

Lärande på arbetsplatsen 

Lärande på arbetsplatsen sker både formellt och informellt. För att arbetsplatslärande ska ske 

effektivt bör medarbetaren ta eget ansvar om hen vill uppnå bestämt mål. Medarbetaren bör 

ha en god samarbetsförmåga, vara kreativ samt vara tydlig i sin kommunikation (Le Clus, 

2011). 

 

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling definieras som de åtgärder vars syfte är att lyfta upp och förstärka 

medarbetarens förmågor som i sin tur gynnar medarbetarens och organisationens utveckling 

(Ellström, 1992). 

 

1.3 Studiens pedagogiska anknytning 

Denna studie fokuserar på att undersöka medarbetarnas uppfattningar på HVB-hem för 

ensamkommande ungdomar gällande arbetsmotivation utifrån ett medarbetarperspektiv. 

Studien grundar sig i ämnet pedagogik då den handlar om motivationens påverkan för att främja 

medarbetarens lärande och utveckling på arbetsplatsen. Studien vill även bidra med mer 

kunskap om vilka motivationsfaktorer som påverkar medarbetaren till att vilja lära sig och 

utvecklas.    

 

1.4 Den studerande organisationen  

Med HVB-hem menas hem för vård eller boende eller behandling. HVB är en benämning av 

olika slags institutioner. Institutionerna varierar utifrån målgrupp, arbetsmetoder, rättsliga 

ramar och driftsform. Det förekommer att vid de särskilda ungdomshemmen har personalen 

rätt att använda sig av tvångsåtgärder.  
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Socialnämnden i respektive kommun tar beslut om eventuell placering i HVB. Placeringen kan 

ske med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU). Gällande LVU är det förvaltningsrätten som prövar frågan om vård (Sveriges 

kommuner och landsting, 2018).  

Privata aktörer måste ha giltigt tillstånd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att 

bedriva HVB. Kommuner som bedriver egna verksamheter behöver inte tillstånd av IVO, dock 

är kommunen skyldiga att anmäla verksamheten till IVO. 

Studieansvariga har fokuserat på fyra HVB-hem inom Östergötland då en av studieansvariga 

själv har tidigare arbetat med målgruppen och känner till vilka krav det ställs på personal. Som 

medarbetare förekommer dagligen diverse situationer där personal sätts på prov, då placerade 

ungdomar är en utsatt grupp på grund av psykisk och fysisk våld, sexuellt övergrepp och 

familjeseparation. 

 

2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras teorier och tidigare forskning som är relevanta för denna studie. 

 

2.1 Motivationsteorier 

Maslows behovstrappa 

En erkänd teori om motivation presenterades av Maslow (1943) hur människor prioriterar olika 

behov. Enligt Maslows teori måste de lägre behoven vara tillgodosedda för att människor ska 

bli motiverade till att fylla diverse behov som finns högre upp i Maslows behovstrappa, som 

består av följande fem nivåer: 

1.   Grundläggande fysiologiska behov för att kunna överleva - mat, kläder och tak över 

huvudet. 

2.   Behov av trygghet - behov av stabilitet, trygghet, skydd och struktur. 

3.   Behov av kärlek som innefattar de sociala behoven - partner, barn, vänner mm. 

4.   Behov av uppskattning - att bli respekterad av andra, bli bekräftad för sin prestation, 

styrka, tillit, skicklighet mm. 



4 
 

5.   Behov av självförverkligande - önskan att utveckla sina egna förmågor. 

Denna teori kan ge förståelse för vad som påverkar människors handlande samt motiverar 

individerna att utföra ett visst arbete för att tillgodose sina behov. Kaufmann och Kaufmann 

(2010) beskriver att de fem nivåerna kan användas i arbetslivet där lön tillgodoser 

grundläggande behov. Arbete ger trygghet, god kommunikation och interaktion med andra i 

omgivningen ger social färdighet och erkännande ger möjligheter till utveckling. Dessa olika 

behov bör vara tillgodosedda innan man går vidare till nästa trappsteg. 

Sjöberg (1999) skriver dock att Maslows teori inte uppmärksammar hur väsentliga skillnaderna 

i verkligheten är mellan människor, då Maslow försökte förena alla människor under samma 

kategori. Maslows tanke handlade om en hierarkisk process av samma slag, där alla har ett 

gemensamt mål. I verkligheten strävar alla människor efter olika intresse och mål. 

 

Newstroms och Davis modell för behovstillfredsställelse 

Newstrom och Davis (1993) hävdar att allt mänskligt beteende motiveras av något. Varje 

impuls och behov skapar diverse tillstånd av stress, de fungerar som input så att individen 

analyserar det som händer för att senare tillgodose behovet. Den här dynamiken kan förstås 

genom Newstroms och Davis modell (1993) där motivationen kan ses som en konsekvens av 

ett särskilt behov, som i sin tur skapar en ansträngning för att uppnå ett specifikt mål. Detta 

leder till ett visst positivt eller negativt beteende som ger konsekvenser till individen. 

 

Self determination theory (SDT) 

Self determination theory är en empirisk teori om mänsklig och personlig motivation i olika 

sociala kontexter. Där samspelar människans tre olika grundläggande behov: 

självbestämmande, kompetens och samhörighet, för att utföra uppgiften och uppnå målet. Det 

är viktigt för en människa att handla fritt och öka sin kompetens för att kunna hantera 

omgivningen. Individen behöver också känna samhörighet, ömsesidigt förtroende och 

gemenskap med andra i omgivningen. Allt detta påverkar individens motivation (Ryan & Deci, 

2000b). 

En verksamhet behöver ständigt arbeta med två typer av faktorer som är relaterade till olika 

arbetseffekter. Det finns fjorton faktorer som påverkar medarbetarens arbetstillfredsställelse. 

En del av dessa relateras till glädje och kallas för motivationsfaktorer, vilka är erkännande, 
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prestation, personlig utveckling, karriär utveckling, eget ansvar och kreativt arbete. Faktorerna 

som förknippas med otillfredsställelse kallas för hygienfaktorer, vilka är företagspolitik, lön, 

relationer, ledning, arbetsmiljö, privatliv, arbetstrygghet och status.  Hygienfaktorer kan inte 

uppfyllas om inte motivationsfaktorer tillgodoses. Samspelet mellan dessa faktorer kan 

resultera i en hög eller låg motivation. För att lyckas driva en medarbetare till att utföra 

arbetsuppgiften bör man ta hänsyn till innehållet i arbetsuppgiften. När arbetsuppgiftens 

innehåll upplevs som intressant kan medarbetaren utföra arbetsuppgiften utifrån känslan av 

självbestämmande, ansvar och återkoppling. Det kan ändå uppstå svårigheter att motivera 

medarbetare till att utföra uppgifterna, då behöver hygienfaktorer tillgodoses, det vill säga börja 

uppfylla det som behövs (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). 

Kombinationen mellan de tre grundläggande behoven speglas i motivationens styrka, vilket 

innebär att människor har ett grundläggande behov av autonomi, kompetens och samhörighet. 

Människor har en stor behov att känna valfrihet i sitt handlande, för då kan hen hantera 

omgivning utifrån sin egen kompetens och på så sätt utvecklas och att få återkoppling från 

andra betyder mycket för individens känsla av samhörighet (Ryan & Deci 2000a).  

Motivationen kan delas i tre olika typer enligt Ryan och Deci (2000b) där den inre motivationen 

är den starkaste formen av motivation, då man med glädje utför aktiviteter och uppnår 

meningsfullhet. Människan arbetar utifrån vilja, intresse och önskan. Den yttre motivationen 

är människans handlande som påverkas av yttre faktorer och kan bestå t.ex. av belöning eller 

bestraffning. Amotivation innebär att människan saknar motivation och vilja för 

arbetsuppgiften. Förutom de tre typer av motivationsfaktorer lyfter Self-determination theory 

upp ytterligare två begrepp: autonom motivation och kontrollerad motivation. Yttre motivation 

kan variera i olika grader av autonomi och kontroll, där yttre faktorer motsvarar människans 

egna värderingar och vilja att utföra uppgifter. Då omvandlas yttre påverkande faktorer till inre 

motivationsfaktorer, så kallade yttre autonom motivation. I sådana situationer känner 

människan att uppgifterna är spännande och stimulerande (Ryan & Deci, 2000b). Yttre 

autonom motivation ger möjligheter till bättre prestationer, som i sig inte väcker intresse, men 

ändå är viktiga (Koestner & Losier, 2002). Å andra sidan innebär kontrollerad motivation att 

människan blir tvingad att prestera och engagera sig i uppgiften på grund av känslan av press 

och tvång (Gagné & Deci, 2005). Det finns kritik riktat mot Self-determination theory´s 

antagande, att alla människor strävar efter personlig utveckling. Det kan finnas människor som 
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nöjer sig med att arbeta med tydliga standardiserade riktlinjer, där de inte behöver anstränga 

sig för att nå ökad utveckling (Sheldon, Turban, Brown, Barrick & Judge, 2003). 

Expectancy valence theory, E-V 

Essensen i expectancy valence theory enligt Ryan och Deci (2000a) är att medarbetarnas 

beteende på arbetsplatsen sker medvetet, rationellt och målinriktat. Teorin förklarar att de följer 

medvetna arbetsprocesser och väljer rationellt bland de olika tillgängliga beteendena. 

Människan agerar till förväntade uppskattningar och belöningar samt önskat resultat. Denna 

teori, som förklarar individens motivation för att kunna uppnå framgång kallas 

förväntansteorin. Det centrala i den här teorin är att mänskliga beteenden antas vara medvetna, 

rationella samt målinriktade. Medarbetaren gör rationella val och följer medvetna processer för 

att förverkliga sina mål. Det finns faktorer som multipliceras med varandra och ger motivation 

som resultat, vilket sammanfogar värdet och resultat samt förhoppningar och förväntningar att 

uppnå önskade mål. Motivation är starkt kopplat till arbetstagarnas önskan om olika värden 

och belöningar på arbetsplatsen (Kominis & Emanuel, 2007). 

 

Forslund (2013) förklarar följande gällande motivationsfaktorer, att människor som upplever 

glädje i sitt arbete associerar det till sådant som har med arbetsuppgifter att göra. 

Hygienfaktorer visar att människor som inte är glada associerar det till arbetsmiljön och bristen 

på struktur runt omkring.  

Herzbergs motivationsteori 

Herzbergs motivationsteori förklarar två viktiga faktorer som påverkar människors 

engagemang och prestation. Den centrala tanken i denna teori är att skilja mellan faktorerna 

som leder till tillfredsställelse på arbetsplatsen och kallas för motivationsfaktorer, medan 

hygienfaktorer förknippas med missnöje och ohälsa i verksamheten om de upplevs som 

bristfälliga. Herzberg beskriver att hygienfaktorer aldrig kan motivera en medarbetare. Om 

arbetsplatsen inte tillfredsställer hygienfaktorerna kommer personalen att vantrivas (Herzberg, 

1966). 

Hein (2012) däremot, kritiserar Herzbergs modell för huruvida vissa faktorer är hygien- eller 

motivationsfaktorer. Herzberg uppger att faktorerna tillfaller varsin skala, där de flyttas från 

noll eller från ett neutralt tillstånd, till en ytterligare punkt, varken i positiv eller negativ 

riktning. På det sättet kan en motivationsfaktor inte generera missnöje och en hygienfaktor kan 
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inte generera motivation. Hein (2012) riktar synpunkter mot Herzbergs modell där han 

beskriver att själva arbetet, resultatet och liknande inte kan frambringa motivation enligt 

Herzbergs tankesätt, då detta är inkonsekvent. Om motivationsfaktorerna fortsättningsvis inte 

är uppfyllda, medför det enligt Herzberg, att det inte går att uppnå motivation på andra grunder.  

 

2.2 Tidigare forskning 

 

2.2.1 Arbetsmotivation  

Motivation som är relaterad till arbetsplatsen har utvecklats över tid. Enligt Latham och Ernst 

(2006) var taylorismen under 1920-talet en viktig faktor, då läran om arbetsorganisationer hade 

fokus på specialisering och centralisering. Utifrån detta hade flera teorier grundat sig på 

ekonomi som den främsta motivationsfaktorn. Under 1930-talet lyftes det fram andra 

motivationsfaktorer; status, fysiska arbetsförhållanden och trygghet på arbetsplatsen. Dessa 

motivationsfaktorer resulterade i en attitydundersökning inom olika industrier. Forskningen 

kring arbetsmotivation utvecklades mellan 1950-talet och 1970-talet. På 1950-talet 

presenterades behovstrappan som är grunden till arbetsmotivation, där behovstrappan blev mer 

trovärdig under 1960-talet då många studier grundade sig i denna teori, såsom McGregors och 

Y-faktors modell. Senare presenterade Herzbergs sin teori om inre och yttre faktorer som 

Hackman och Oldham (1980) senare utvecklade. Under 1970-talet och fram till 1980-talet hade 

den empiriska forskningen använt de teorier och modeller för att tydliggöra kopplingen mellan 

motiv och behov där tidigare teorier om arbetsmotivation kritiserades.  På 1990-talet fokuserade 

forskningen på tre områden; arbetsattribut, behov av prestation och arbetsmoral. Steers och 

Mowday (2004) uppger att sedan 2000-talet fram tills idag har intresset för arbetsmotivation 

ökat med dagens globalisering och konkurrens. Trots alla år som passerat är en stor del av 

motivationsteorier användbara för att fördjupa människors syn på arbetsmotivation. 

 

Panagiotakopoulos (2013) redogör i sin studie att individuella arbetsuppgifter inspirerar då 

medarbetarna har möjlighet att applicera deras färdigheter samt kunskap i full utsträckning på 

arbetsplatsen. Studiens resultat visar att ett intressant arbete där färdigheterna varierar så ökar 

medarbetarnas motivation och ger medarbetarna möjligheten att tillfredsställa sina behov av 

självbehärskning. Medarbetarna uppger att när de utför flera arbetsuppgifter så utvecklas 

gradvis deras säkerhet då de känner att de är kapabla till att utföra ett komplicerat arbete istället 

för ett monotont arbete som består av några enkla arbetsuppgifter. Studien visar även att 
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arbetsledaren spelar en viktig roll i medarbetarnas motivation. Det visar sig att en kompetent 

arbetsledare som har en stöttande inställning gentemot medarbetare kan öka medarbetarens 

motivation. Däremot om en arbetsledare och ofta ser medarbetarnas misstag, inte som 

lärandetillfällen utan som en chans till att skylla på svagt utförande så resulterar det som 

demotivation hos medarbetarna (ibid.).    

 

Gärdenfors (2010) visar genom sin studie att människorna blir motiverade när uppgifterna 

passar deras intresse på ett emotionellt plan. Studien visar även att inre motivation måste 

kombineras med yttre motivation. Inre och yttre motivation är viktiga verktyg, som kan 

användas för att kunna uppnå det effektiva och önskvärda beteendet hos människor. Bassett-

Jones och Lloyd (1982) behandlar i sin studie flera faktorer, som bidrar till motivering av en 

anställd på arbetsplatsen. Motivation delas upp i inre respektive yttre motivationsfaktorer, där 

de inre kan förklaras som personlig utveckling och yttre motivationsfaktorer är exempelvis lön. 

Ford (1992) understryker att människors intresse och motivation ökar när det finns balans 

mellan människors egna syften och de allmänna målen. Det kan finnas tre olika faktorer som 

gör att människorna agerar på olika sätt, vilka är mål, känslor och personliga föreställningar. 

Motivationen är beroende av människors inriktning och känslomässiga energi samt 

förväntningar, som i sin tur har stor betydelse för prestations- och motivationsnivåer. 

Motivation gynnas genom att hitta en balans mellan individens syfte och generella mål, därför 

är det viktigt att ta hänsyn till individens erfarenheter och uppfattningar kring de relevanta 

målen och arbetssätten, som är meningsfulla för individens egen utveckling. 

 

Revstedt (2014) beskriver att människans motivation handlar om strävan att ha ett meningsfullt 

och självförverkligat liv, då människan väljer att vara ansvarig, aktiv, konstruktiv och 

målinriktad. När medarbetare har en god kontakt med sin inre värld påverkas hens handlingar 

och val, vilket ökar motivationsnivån. Författaren belyser att medarbetare som själva har svårt 

att bli motiverade riskerar att drabbas av ett omotiverat arbete och för att undvika detta måste 

medarbetaren ha tydliga målsättningar. 

 

En undersökning om motivation och målorientering lyftes fram av Urban och Midgley (2003), 

där individens prestation består av uppgiftsorienterande eller ego-orienterade orsaker. Detta 

innebär att hos en del individer ligger arbetsuppgiften i centrum med syftet att kunna utveckla 

sina egna kompetenser, medan andra individer anstränger sig för att visa sin kompetens med 

syftet att uppnå allas uppmärksamhet och uppfattas som positiva hos andra i omgivningen. Det 
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är mer sannolikt att motivationen förstärks när individen tror på sin egen förmåga och 

kompetens samt sätter upp realistiska, konkreta och kortsiktiga mål. Detta ger goda möjligheter 

att uppnå framsteg och känna lust och glädje. Bodelsson (2012) visar i sin studie hur 

arbetsmotivation, glädje och trivsel kan påverka företagets produktivitet. Det existerar ett 

positivt samband mellan engagemang och produktionsresultat. Medarbetare som upplever 

arbetsmiljöproblem och vantrivsel, anser att det påverkar deras arbetsmotivation negativt. 

Personer som inte trivs med sina egna arbetsuppgifter, presterar sämre och vill gärna byta 

arbetsplats. 

2.2.2  Lärande på arbetsplatsen 

Möjligheterna till lärande kan variera beroende på arbetsplatsens utformning och hänsyn till 

olika lärandeprocesser och lärandevillkor. Arbetsplatsen kan erbjuda sina medarbetare goda 

förutsättningar för erfarenhets- och informationsutbyte samt möjligheter till växlande 

arbetsuppgifter, vilket ökar möjligheterna till lärande och utveckling (Kock, 2010). För att 

kunna fördjupa förståelse kring lärande, behövs det ta hänsyn till två varierande processer. Den 

ena är samspelsprocess som innefattar interaktionen mellan människan och kontexten. Den 

andra kallas tillägnelseprocess och beskriver samspelet mellan människan, innehållet och 

impulserna som påverkar samspelet med andra i omgivningen. De här processerna sker och 

påverkas av innehålls- och drivkraftsdimensioner. Innehållsdimensionen beskriver lärandets 

ämnen och uppgifter, medan drivkraftsdimensionen innefattar människans energi och 

motivation till lärande (Illeris, 2007). Båda lärandeprocesserna kompletterar varandra eftersom 

lärande på arbetsplatsen utgår ifrån två perspektiv; kognitivt och kontextuellt (Ellström, 1996).  

 

Lärande sker på arbetsplatsen genom olika åtgärder. Det sker individuella lärprocesser som kan 

leda till utveckling av medarbetarens kompetens. En del åtgärder kan innehålla icke- formellt 

lärande, då arbetsplatsen erbjuder korta utbildningar och kurser på eller utanför arbetsplatsen. 

Det kan även ske informellt lärande i samband med utförande av dagliga arbetsuppgifter genom 

god kommunikation bland medarbetarna. Då präglas arbetsplatsen av ett kontinuerligt lärande 

när det finns goda förutsättningar som ger medarbetaren möjligheten att lära sig på 

arbetsplatsen. En arbetsplats med en utvecklingsstödjande läromiljö ger positiva effektvärden 

på medarbetarens utveckling och motivation samt arbetsglädje. Arbetsplatser som satsar på 

mer lärande ökar kvalitetsmedvetandet, uppmärksammar dolda kompetenser, 

förändringsberedskap och förbättrade relationer (Kock, 2010). 
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Nordhaug (1991) upplyser i sin studie att lärande har tre olika effekter i form av ökande 

motivation, möjligheter till mer karriär och kompetensutveckling, samt möjligheter till ökade 

självförtroende och självförverkligande. Effekterna är även intressanta i arbetslivet, där 

Ellström och Nilsson (1997) redogör att lärande har viktiga effekter som utvecklar 

medarbetarens kompetensnivå. Genom lärande klarar medarbetare sina arbetsuppgifter och 

detta i sin tur väcker intresse och motivation till utveckling. De beskriver även att medarbetare 

utvecklar en bättre helhetssyn på arbetsplatsen och vågar ta mer ansvar som stärker trivseln på 

arbetsplatsen. På grund av ovan nämnda effekter kan det finnas goda möjligheter till både 

anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande. En del av dem är ekonomiska effekter då 

organisationen behåller sina medarbetare och ger bättre löner samt förmåner. Den andra delen 

är att motivationen på arbetsplatsen ökar radikalt, vilket förbättrar kompetensutveckling och 

framtida satsningar (ibid.).     

 

Hansson (2001) förklarar att lärande på arbetsplatsen resulterar till kompetensutveckling. 

Verksamheten behöver ha planerade satsningar som genomförs och uppföljs för att senare 

kunna värderas. Arbetsplatslärande kan ske inom olika metoder i form av träning, kortare 

utbildningar och handledning med syftet att öka medarbetarens kompetens och handlande. 

Träningen och praktiken ger medarbetaren möjligheten att utöva och experimentera inlärda 

kunskaper.  

 

2.2.3 Kommunikation 

Under 1940-talet betraktade forskarna att kommunikation är en form av överföring mellan en 

sändare som skickar budskap till specifik mottagare. Idag ses kommunikation som en form av 

informationsdelning. Kommunikation är ett redskap som påverkar, skapar samt förvarar 

relationer. Intern kommunikation är komplext och tillhandahåller kreativa processer där 

kommunikationens syfte tolkas och uppstår genom interaktion mellan människor (Heide, 

Johansson & Simonsson 2012). 

 

Kommunikation är människans grundläggande behov för att förmedla och ta emot budskap 

med andra i sin omgivning vilken underlättar människans integration i samhället (Hargie, 

2011). 
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Kommunikation pågår ständigt i organisationer och förekommer det brist på information kan 

leda både till frustration och bristande motivation (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det är således 

viktigt att ta kommunikationsproblemet på allvar och åtgärda missförståndet så snabbt som 

möjligt (Larsson, 2008). De flesta störningar i kommunikationen kan uppstå när sändaren ska 

skicka budskapet, när budskapet ska föras vidare genom en specifik informationsväg eller när 

mottagaren ska ta emot budskapet (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

Simonsson (2006) redogör vikten av att strukturera och planera kommunikationen i en 

organisation för att undvika missförstånd. Kommunikationen i organisationer kan delas in i tre 

delar: vem, vad och hur. Vem berör personerna som kommunicerar. Vad innefattar budskapet 

eller information som utbyts. Hur redogör vilka kommunikationsvägar som används i 

organisationen. Alla tre delar måste samverka för att kommunikationen ska fungera i 

organisationen (Simonsson, 2006).  

 

Säljö (2010) anser att kommunikationen är nödvändigt och oundvikligt aspekt i verksamhetens 

vardag. Där sker olika lärprocesser på många plan, det vill säga individuell och kollektivt. 

Medarbetarens sätt att tänka, handla och kommunicera är bundna till arbetskontexten. Hen har 

unik förmåga att jämföra och lära sig av erfarenhetsutbyte. Kommunikationsprocesser är 

kraftfulla resurser för att bilda och överföra kunskaper och praktisera diverse förmågor.  

 

2.2.4 Kompetensutveckling 

Kompetens är ett uttryck som innefattar färdigheter och formella kunskaper som är mätbara. 

Bartram (2005) definierar kompetens som instrumentella för att överlämna resultat eller 

slutsatser. Ellström definierar kompetens med följande: ”Med kompetens avses här en individs 

potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext” (Ellström, 

1992, s. 21).   

Det finns skillnader mellan kompetens och färdigheter enligt Illeris (2013) som förklarar att 

kompetensen innefattar färdigheter. Han definierar begreppet som handlingar i specifika 

situationer, vilket gör att människan förhandlar och agerar utifrån sina egna formella kunskaper 

och färdigheter. Rönnqvist (2001) anser att människan behöver social kompetens och erfarenhet 

för att kunna utveckla kunskaper och färdigheter. Individen kan utveckla sina kompetenser 

genom kommunikation, samarbete och information som är viktiga aspekter för individuell 
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kompetensutveckling. Blücher (1999) förklarar att en medarbetare behöver dela sin kunskap 

och information samt diskutera dessa med andra för att uppnå nya perspektiv som kan 

utvecklas.   

Ellström (1992) uppger att kompetensutveckling kan uppnås när arbetsplatsen innehåller en 

miljö som möjligheter till olika typer av formell, informell och icke formell lärande. Ellström 

betonar att arbetsgivare kan bestämma och planera åtgärder vilket hjälper medarbetare att öka 

sin kompetens. På arbetsplatser bör utvecklingsinriktat och anpassningsinriktat lärande 

kombineras för bästa resultat. Enligt Ellström (2004) är utvecklingsinriktat lärande på 

arbetsplatsen en viktig aspekt för medarbetarens och organisations utveckling. Då arbetsmiljön 

uppmuntrar medarbetarna på ett ifrågasättande sätt etablera nya arbetssätt, tankesätt och kritiskt 

reflektera över arbetssituationer på arbetsplatsen, för att kreativt kunna utveckla 

problemlösande tankesätt. 

 

Ett utvecklingsinriktat lärande ger positiva konsekvenser i form av ett reflektionsbaserat 

handlande på arbetsplatsen. Enligt Ellström (2004) kan denna tanke upplevas stressande hos 

medarbetarna som väljer att följa anpassningsinriktat lärande som präglas av bestämda 

arbetsplaner, arbetssätt och metoder samt fasta definierade arbetsmål. Medarbetare anpassar 

sina egna kompetenser efter arbetsuppgifter och rutiner. I detta fall använder medarbetare 

rutinbaserat handlande för att utföra dagliga och rutinmässiga arbetsuppgifter. Ytterligare 

uppger Ellström (2004) att lärande påverkar handlingsutrymme på arbetsplatsen. Ett stort 

handlingsutrymme betyder att medarbetare har en stor grad av frihet att uppfatta, tolka 

arbetsuppgifter och fritt välja metoder för att uppnå arbetsmål. Ellström (1996) anser att genom 

ett stort handlingsutrymme kan medarbetare uppnå effektivt lärande och utveckla sina 

kompetenser och förmågor. På sådana arbetsplatser har medarbetare fria händer att bestämma 

delmål, arbetstempo, arbetsmetod och arbetstider. Utifrån det kan ett lågt handlingsutrymme 

begränsa lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen. 
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3. METOD 

I detta kapitel presenteras de metodologiska utgångspunkterna, studiens design, urval, 

datainsamlingsmetod samt bearbetning och analys av data. Därefter redogörs för studiens 

kvalitet och slutligen lyfts de etiska överväganden som gjorts inför denna studie fram. 

 

3.1 Forskningsansats och metodologiska utgångspunkter 

Då syftet med studien var att ta del av medarbetarnas uppfattningar av motivation på 

arbetsplatsen, var det angeläget - för att få djupa och innehållsrika svar, att låta respondenter 

berätta om vad som påverkar deras motivation på arbetsplatsen. Fokus låg på att undersöka 

motivation utifrån medarbetarens perspektiv och därför ansåg vi att fenomenografi var en 

lämplig kvalitativ metod. Vi använde oss av Uljens (1989) teorier, som förklarar att 

fenomenografi - med sina tre olika system, passar studiens syfte, eftersom denna 

forskningsmetod är inriktad på att undersöka likheter och skillnader i människors 

uppfattningar, vilket är precis det som denna studie fokuserar på. De tre systemen är enligt 

Uljens (1989):  

 

1. Horisontella system innebär att kategorierna uppfattas som likvärdiga där varje uppfattning 

väger lika mycket som de andra uppfattningarna och där relationen mellan kategorierna 

synliggörs.  

2. Vertikala system används vid studier som inriktar sig på förändringar av uppfattningar. 

Utifrån förändringen rangordnar man kategorierna. De frekventa svaren från respondenterna 

som mest hör ihop kategoriseras och placeras högre upp.   

3. När det hierarkiska systemet används rangordnas kategorin med den vanligaste 

uppfattningen högst upp.   

 

Fenomenografi inriktar sig att ta reda på hur människor uppfattar fenomen i sin omvärld 

(Uljens, 1989). Fokus ligger på själva uppfattningen som individen bygger sitt resonemang på, 

vilket således är kvalitativt då människor uppfattar olika fenomen på olika sätt. Fenomenografi 

skiljer mellan två olika perspektiv. Vid första ordningens perspektiv riktar forskaren in sig mot 

fakta och beskriver fenomenet utifrån sina egna uppfattningar. I andra ordningens perspektiv 

fokuserar forskaren på hur någon uppfattar ett fenomen, utan att ta hänsyn till om detta är sant 

eller falskt (Marton & Svensson, 1978). Den här studien undersöker hur människor framställer 
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och uppfattar olika fenomen och utgår därför från andra ordningens perspektiv och presenterar 

resultatet utifrån det hierarkiska systemet. 

3.2 Studiens design 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Larsson (1986) skriver att i fenomenografiska studier är det vanligt med intervjuer, då syftet är 

att ta reda på människors uppfattningar och konkret beskriva dessa. Vi använde oss av enskilda 

intervjuer, som varierade mellan 45-60 minuter. Dahlgren (1978) rekommenderar vid 

kvalitativa intervjuer att använda semistrukturerade och tematiska öppna frågor. Följdfrågorna 

utvecklades under intervjuerna beroende på de svar som gavs. Samtliga intervjuer spelades in 

och transkriberades sedan så snart som möjligt, vilket underlättade en noggrann analys av vad 

respondenterna uppgivit (Bryman 2011). Målet i denna studie var att få respondenterna att 

utveckla sina tankar om motivation. En intervjuguide (Bryman, 2011) utformades där öppna 

frågor kunde komplettera varandra med följdfrågor. Frågorna var uppdelade i fyra olika teman: 

Motivation, återkoppling, samspel och kultur (se bilaga 2). 

  

3.2.2 Urval av respondenter 

Vad gäller urval användes i studien det som Bryman (2011) kallar för bekvämlighetsurval.  

Valet föll på några enheter, som uppfyller kriterier för urvalet. Vi kontaktade via telefon fyra 

HVB-hem inom den kommunala sektorn och fick positiv respons och tillåtelse för intervjuerna.  

10 respondenter valdes ut för att de var relevanta för forskningsfrågan samt att resurserna var 

begränsade (Bryman, 2011). Från enhet ett till tre valdes tre medarbetare var och från enhet 

fyra valdes en medarbetare. Vid bokning av intervjuerna meddelades respondenterna att 

deltagandet var frivilligt samt att de vedertagna forskningsetiska aspekterna skulle gälla (se 

vidare rubrik 3.4). 

 

3.2.3 Studiens genomförande 

Respondenterna fick på plats ta del av ett informationsbrev (se bilaga 1) som även mailades ut 

till varje enskild respondent innan intervjuernas genomförande. Informationsbrevet omfattade 

studiens syfte, praktisk information, såsom beräknad tid för intervju, att deltagandet sker 

anonymt och kan avbrytas när som helst, utan att informanten behöver ange någon anledning 

till detta. Mailet avslutades med våra kontaktuppgifter. Intervjuerna ägde rum på en neutral 

plats där vi fick tillgång till ett kontor med bra utrymme där respondenterna kunde få en positiv 
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känsla utan att känna sig stressade. Syftet var att kunna ge respondenterna goda förutsättningar 

samt trygg atmosfär för att kunna utföra en så bra intervju som möjligt (Bryman, 2011).  

 

3.2.4 Bearbetning och analys av data 

Efter genomförandet av intervjuerna påbörjades analysen, för att ge en överblick om vad som 

finns i texten. I bearbetningen har studieansvariga använt sig av Dahlgren och Fallsbergs (1991) 

fenomenografiska dataanalys. Därefter presenteras sex olika kategorier utifrån Uljens (1989) 

hierarkiska system där kategorin med den vanligaste uppfattningen placeras högst upp (se figur 

1, s. 21).   

 

Den fenomengrafiska dataanalysen (Dahlgren & Fallsberg, 1991) består av följande sju steg: 

 

Steg 1 - att bekanta sig med materialet  

I detta steg har vi transkriberat alla tio intervjuer och sedan läst respektive transkription ett 

antal gånger för att kunna få en helhetsbild och inblick av respondenternas uppfattningar om 

motivation. 

Steg 2 - kondensation  

Vi försökte här skilja ut de mest signifikanta uttalandena om motivation genom att välja och 

klippa ut passager. Detta för att få en tydligare överblick samt en representativ bild av hela 

dialogen kring motivation utifrån respondentens uppfattningar i fråga. 

Steg 3 - jämförelse 

Passagerna som klipptes ut analyserades för att framhäva likheter och skillnader i 

respondenternas uttalanden. Därefter delade vi upp passagerna i likheter respektive skillnader 

för att få en tydligare bild av vad som skiljde sig och vad som var likt utifrån respondenternas 

uppfattningar. 

Steg 4 - gruppering  

I detta steg har vi sammanfattat skillnader och likheter från respondenternas uppfattningar om 

motivation. Likheterna grupperades därefter in i olika kategorier och samma sak gjordes med 

skillnaderna. 

Steg 5 - artikulera kategorierna 

Då likheterna utgör fenomenografins essens så ligger likheterna i fokus. De olika 

grupperingarna jämfördes sedan för att finna likheter och skillnader. 

Steg 6 - namnge kategorierna  
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I detta steg har vi namngett följande kategorier; kommunikation, arbetsmiljö, återkoppling, 

handlingsutrymme, ekonomi och matchning. Dessa har respondenterna uttryckt sig mest om.  

Steg 7 - kontrastiv fas  

I detta steg har vi kontrasterat utsagorna mot varandra för att se om passagerna får plats inom 

fler än en kategori. Meningen med detta steg är att en kategori ska vara exklusiv. Passagerna 

har reducerats till kärnfulla citat som sedan kopplats till kategorierna. 

 

3.3 Studiens kvalité  

Att en studie håller god kvalité är viktigt i all kvalitativ forskning genom att vissa kriterier 

behöver uppfyllas för att kunna säkerställa tillförlitligheten i en studie (Bryman, 2011). Ett 

kriterium är att det ska strävas efter en god interaktion mellan intervjuare och respondenterna 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

  

För att uppnå trovärdighet i denna studie har transkriberingen av materialet genomförts 

ordentligt efter respondenternas uttalanden. Under analysens gång användes transkriberingen 

flitigt för att behandla resultatet. Vi har även, med stor tydlighet, beskrivit hur resultatet 

framkommit och vi har under arbetets gång följt Vetenskaprådets etiska riktlinjer (3.4).  

  

För att uppnå pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet samt för att kunna styrka och 

konfirmera ska forskaren tydligt beskriva alla steg i processen (Bryman, 2011). Vi har tydligt 

beskrivit alla steg i processen och hur vi har gått tillväga. Dock hade studiens pålitlighet 

ytterligare kunnat öka om vi båda hade kunnat transkribera alla intervjuer för att sedan 

tillsammans få möjlighet att jämföra bådas omskrivningar. Vi kunde tyvärr inte utföra detta på 

grund av tid och resurser då vårt mål var att sammanfatta intervjuerna på så kort tid som möjligt. 

 

En del av resultatet i denna studie som rör uppfattningar av motivation i allmänhet kan även 

vara giltig inom andra verksamheter, vilket innebär att det förekommer ett visst mått av 

överförbarhet. Vi anser att slutsatserna och resultatet i denna studie är giltiga för de studerade 

HVB-hemmen. Trovärdighet i vår studie medför att de som utfört undersökningen är 

oberoende av varandra men är eniga om interpretationen av intervjuerna och 

forskningsprocessens olika steg. 
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Vi har strävat mot att vara objektiva under studiens gång genom att bortse från subjektiva 

tankar och värderingar för att fokusera på respondenternas svar utifrån deras upplevelser. Detta 

för att nå kriteriet: Att kunna styrka och konfirmera. För att säkerställa kvalitén på studien 

fokuserade vi på reliabilitet och validitet, genom att förhindra slumpmässiga och ej relevanta 

faktorer som skulle kunna påverka studiens resultat.  

  

Vi har även tagit hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (2011), för att 

tillförsäkra respondenterna anonymitet under studiens gång. 

 

3.4 Forskningsetiska aspekter                 

I denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer. Vid 

genomförandet av de kvalitativa intervjuerna följdes informationskravet, då respondenterna 

blev informerade om studiens syfte. 

  

Konfidentialitetskravet, som innebär skydd av individens identitet och anonymitet gentemot 

obehöriga (Trost, 2014), följs i denna studie. Detta innebär att ingen informant är identifierbar, 

då varken namn eller arbetsplats nämnts samt att intervjuinspelningarna har raderats efter 

bearbetning av det empiriska data. 

  

Studien har även anammat samtyckeskravet som Bryman (2011) förklarar, där det innebär att 

informanten, efter att ha erhållit relevant information gällande studiens syfte och hur de angivna 

uppgifterna ska behandlas i studien, bejakat inbjudan att delta.  

 

Respondenterna i studien har fått kännedom om möjligheten att ta tillbaka samtycket utan att 

ange skäl, samt blivit informerade om att informationen vi fått endast ska användas i studien 

och på så sätt tillfredsställs nyttjandekravet. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

4 RESULTAT 

Nedan presenteras studiens resultat som bygger på intervjuer med tio respondenter. Kapitlet 

är uppdelad i tre delar, där den första delen behandlar ett tema och två faktorer. Den andra 

delen behandlar ett tema och sex kategorier, som anordnas efter det hierarkiska systemet där 

den första kategorin redogör medarbetarnas mest uttalade uppfattning om arbetsmotivation. I 

den tredje delen presenteras resultatsammanfattningen.  

  

4.1 Uppfattning om arbetsmotivation  

4.1.1 Motivation som vilja och kraft 

Den typiska uppfattningen om arbetsmotivation hos respondenterna är att motivation driver 

medarbetare till att utföra sin arbetsuppgift med hög prestation. Energi och intresse är två 

viktiga faktorer för att kunna utföra arbete med kreativitet och med kvalité. Respondenterna 

uppger att önskat arbetsresultat inte kan uppnås ifall medarbetaren inte känner engagemang 

och uppmuntran att arbeta aktivt. En av respondenterna uppger att det är tungt att arbeta utan 

riktningsgivande kraft och vilja:   

 

Motivationen är kraft som behövs på arbetsplatsen ... om jag sällan tappar motivationen 

kan jag bidra med vettigt arbete … Jag måste ha intresse till det jag gör … när jag vill, 

jag kan … utan motivation är jag inte riktigt delaktig och har inte alls lust att jobba från 

hela mitt hjärta … jag upplever att en omotiverad arbetsplats saknar liv och motor … jag 

klarar arbetsdagen utan att bli missnöjd (Respondent 10). 

Arbetsmotivation uppfattas också som en kraft då medarbetarna har energi att prestera ett 

mycket gott arbetsresultat och arbeta under lång tid. Respondenterna uppfattar att de blir mer 

motiverade då arbetsuppgifterna väcker deras intresse och när de känner sig delaktiga på 

arbetsplatsen. En av respondenterna beskriver vikten av intresse att utföra arbetsuppgifter på 

arbetsplatsen: 

Motivation för mig betyder stark vilja att bidra med det bästa jag har … jag är medveten 

att min arbetsdag fungerar eftersom jag har energi att alltid kan ta steg framåt … 

motivation är ork att planera arbetsuppgifter och hitta lösningar … gång på gång det 

handlar om lust och intresse och kraft att ge mer … min chef måste ge mig möjligheter 

att öka arbetsmotivationen (Respondent 1). 
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Respondenterna beskriver att motivation handlar om medarbetarnas vilja och intresse att utföra 

arbetet tills man uppnår bestämda mål. Samtidigt innebär det att verksamheter ska bidra med 

goda förutsättningar för att kunna utföra och planera arbetsuppgifterna. 

4.1.2 Motivation som positiv aspekt och glädje 

Respondenternas uppfattning är även att arbetsmotivation är glädje, vilket ger positiva känslor.  

Medarbetarnas prestationsnivå ökar då det skapas ett positivt arbetsklimat som följer 

arbetsstrategier för att utföra bestämda arbetsuppgifter enligt följande citat: 

Jag behöver känna mig glad när jag kommer till arbetsplatsen. Den känslan ger mig lust 

att utföra mitt arbete med all vilja ... Det är viktigt att chefen och kollegor uppmuntrar 

varandra, det ger en härlig känsla och glädje sprids på arbetsplatsen (Respondent 6). 

Samtidigt uppfattar respondenterna att motivation är betydelsefull på arbetsplatsen, vilket ger 

både motiv och riktning då medarbetare känner sig starka. Medarbetarna kan stötta varandra 

och öka motivationen på arbetsplatsen. Respondenterna uttrycker att de naturligtvis kan 

inspireras av varandra, men samtidigt måste motivationen komma inifrån individen själv. 

Citatet nedan visar att medarbetare behöver både yttre och inre motivation:  

Absolut, jag behöver stöd av min chef och mina kollegor. Det kan ge mig styrka och 

prestationsförmåga att fortsätta min arbetsdag med glädje och skratt, men jag måste först 

vara mottaglig och beredd att jobba och utvecklas … jag måste känna mig stark och 

positiv att börja min arbetsdag med en positiv känsla … Verkligen, motivation är glädje 

och nöje (Respondent 9). 

Respondenterna uppfattar arbetsmotivation som en positiv och unik känsla. Medarbetarna kan 

tillsammans skapa känslan av gemenskap, då de respekterar och stödjer varandra i alla 

arbetssituationer. Varje medarbetare är unik och har sin förmåga och vilja, men tillsammans 

kan verksamheten uppfattas som en respondent uppger: “vi är som stor och positiv familj som 

underlättar att man känner sig motiverad på arbetsplatsen”. 
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4.2 Arbetsmotivationsfaktorer  

Respondenternas uppfattningar om motivationsfaktorer fördelades mellan sex kategorier. 

Nedan presenteras kategorierna enligt ett hierarkiskt system (Uljens, 1989): 

  
                                                   Motivationskategorier 

 

 

 Kommunikation 

                            Arbetsmiljö 

                                                 Återkoppling 

                                                                       Handlingsutrymme 

                                                                                                        Ekonomi 

                                                                                                                 Matchning                                                                                
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                               

Figur 1: Egen modell framtagen utifrån Uljens (1989) hierarkiska system. 

 

4.2.1 Kommunikationens påverkan 

Respondenterna uppfattar att det är viktigt med kommunikation på arbetsplatsen vilket är 

mycket betydelsefullt för att öka prestationen. Det upplevs att mänskliga relationer och 

öppenhet kan bidra till en god arbetsmiljö. En av respondenterna uttrycker detta med följande 

citat: 

För det första så handlar det ju om att man ... att man har ett bra team man jobbar med… 

att man kommunicerar bra. O det är ju som jag sa … man får jobba och prestera bättre … 

har man massa glädje, det ska vara rolig och komma till jobbet och se sina kollegor… 

Öppen door policy, lyssna och är lyhörd men ändå kan gå in med rak arm och markera ... 

då får man en trevlig atmosfär (Respondent 3). 

Öppenhet ökar möjligheterna för medarbetarna att framföra sina åsikter, ifrågasätta och ge 

konstruktiv kritik samt berika arbetet med utvecklande idéer och tankar, som i sin tur ökar 

känslan av att trivas och stämningen på arbetsplatsen. En öppen kommunikation ökar 

förståelsen och minskar missförståndet bland medarbetarna. Tydlig kommunikation vidgar 

möjligheter till erfarenhetsutbyte, utveckling, meningsfullhet och trivsel. Dessa har sin 

inverkan på arbetsmotivationen enligt följande citat nedan: 

Det tror jag faktiskt … en öppen kontakt och bra kommunikation är positiv grej. Inte bara 

bland kollegor utan också mellan anställda och chefer … Det ökar trivsel och ger kraft 
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… man jobbar med mer lust … att säga och ifrågasätta utan att hamna i missförstånd ... 

man får all arbetsinformation som behövs (Respondent 8). 

Respondenterna uppger att de trivs på arbetsplatsen när kommunikationskanalen mellan 

medarbetarna och ledningen är tydlig och flexibel. När en medarbetare får tydliga 

arbetsinstruktioner och information, genom direkta samtal och konferenser, ger det goda 

förutsättningar till utveckling. Detta ökar kunskapsförrådet, acceptansen och förståelsen. 

Bestämda planer uppnås när arbetsgruppen och ledningen tydligt kommunicerar med varandra. 

Medarbetarna uppfattar att effektiva kommunikationer inspirerar medarbetarna att prestera mer 

och bidrar till gemenskap och engagemang samt minskar missförstånd på arbetsplatsen.  

4.2.2 Arbetsmiljö 

Respondenterna i denna studie uppfattar att arbetsmiljö är en viktig faktor som påverkar 

arbetsmotivationen, vilket tydligt speglas i verksamhetens kvalitet och produktivitet. De 

uppfattar att arbetsmiljö till stor del handlar om att utforma och utveckla allt som kan påverka 

medarbetarens mående och trivsel på arbetsplatsen, något som är avgörande för att öka 

tryggheten och minska stressen. De lyfter också fram att tydlig arbetsstruktur och 

arbetsfördelning är viktiga omständigheter som hindrar arbetskonflikter och missförstånd samt 

ökar gruppsamarbetet. Respondenterna uppfattar att tydliga uppdrag och ett klart arbetsinnehåll 

ger energi och kraft samt att ledningen måste undvika att arbetsplatsen drabbas av 

underbemanning och hög arbetsbelastning. En respondent berättar: 

Vi har redan tufft arbete, speciellt när man jobbar med ungdomar från olika kulturer och 

som redan har mycket i sitt bagage … Missförstånd och kulturkrock kan lätt hända … 

med bra struktur kan man lösa konflikter … en bra bemanning hindrar stress … man kan 

återhämta sig mellan arbetspassen och få stöd av sina kollegor … När alla följer tydliga 

regler höjer det känslan av delaktighet och trygghet … man blir mer engagerad 

(Respondent 4). 

Respondenterna uttrycker att arbetsmiljö är en del av ledningsansvaret, vilket ger goda 

förutsättningar till tydlighet gällande arbetsuppgifter, mål och struktur. Samtidigt bör cheferna 

sprida känslan av jämställdhet och tillgänglighet för att kunna öka medarbetarnas känsla av 

tillhörighet samt kunna hantera konflikter på ett effektivt sätt. Nedan beskriver en respondent: 

Chefen ska vara på medarbetarens sida och ge det stöd som behövs … lyssnar på oss, 

hjälper … motverka osämja … chefen måste finnas på plats för att kunna leda … jag tror 

att en bra chef kan driva en bra arbetsplats … chefen är spindeln i nätet. Vi har ett viktigt 

jobb med ungdomar som lider av olika trauman … man behöver fatta beslut på plats och 

senare rapportera … allt detta gör mig mer aktiv och mer ansvarig (Respondent 5). 
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Respondenterna uppfattar att det är viktigt att chefer ger medarbetarna goda möjligheter till att 

hantera kravfyllda situationer. Det kan bidra till bra vanor och processer mellan kollegor vilket 

höjer känslan av välmående och arbetsglädje, som är viktiga faktorer för ökad prestation och 

arbetsmotivation. Förutom det uppfattar respondenterna att en positiv känsla av krav och ansvar 

gör att medarbetarna känner delaktighet och kan höja arbetsmotivationen. 

  

4.2.3 Återkoppling 

Respondenterna uppfattar återkoppling som en nödvändig faktor för att skapa arbetsmotivation 

där återkoppling handlar om samarbetsförmåga. Medarbetarna och respektive chefer bör ge 

och få konstruktiv återkoppling som i sin tur ökar arbetsmotivationen. Varje medarbetare bidrar 

med sin egen kompetens och kunskap på arbetsplatsen, något som i sin tur förstärker 

återkopplingskulturen i hela verksamheten. Respondenterna anser också att när någon 

medarbetare får beröm och återkoppling kan det leda till goda möjligheter för utveckling och 

arbetsförbättring som ökar arbetsprestationen. Respondenterna uppfattar att det är viktigt för 

varje medarbetare att känna sig duktig och bekräftad på arbetsplatsen för att kunna prestera på 

bästa sätt och för att utvecklas. All kritik bör vara konstruktiv, för annars uppfattas den som 

negativ och leder till demotivation samt irritationsmoment på arbetsplatsen. De uttrycker även 

att återkoppling ger medarbetare en bättre självbild och förståelse för sina arbetsuppgifter med 

tanke på att uppgifterna ses ur olika synvinklar. En respondent delar sina uppfattningar: 

Det ger mig en chans till att utvecklas, eftersom man kan bli hemmablind och köra i sitt 

eget spår utan att tänka utanför boxen … Med återkoppling kan vi förstå varandra och 

samarbeta på jobbet … jag tycker att det är viktigt för arbetsmotivationen, bara om den 

är konstruktiv (Respondent 7). 

De påpekar även att syftet med återkoppling är att förstärka arbetsgruppen som då kan komma 

med förslag kring vad som kan förbättras på ett konstruktivt sätt. Syftet är att förstärka 

medarbetarna och därför är det viktigt att återkopplingar framförs på rätt sätt som en chans till 

utveckling på arbetsplatsen. Detta bekräftar en respondent med följande citat: 

Jag tycker att det bara är positivt om man får konstruktiv återkoppling … man har chans 

att se saker och ting med andra ögon och möjlighet att utveckla sig … allt beror på hur 

man ger återkoppling (Respondent 2). 

Respondenterna har olika åsikter om hur ofta återkoppling bör ges och på vilket sätt. 

Majoriteten av respondenterna hävdar att konstruktiv återkoppling, men även vardagliga 

dialoger, vilka är rika på respons, bidrar till ett trivsamt och konstruktivt arbetsklimat. De 
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tycker att människor reagerar olika på återkopplingar, vilka därför bör ske i en öppen dialog 

och enskilt, i synnerhet då det inte handlar om positiv återkoppling. En respondent uppger: 

Det är viktigt med konstruktiv återkoppling … det positiva måste ske enskilt samt framför 

gruppen så det förstärker medarbetarnas självkänsla… Om det handlar om negativ 

återkoppling kan det enskilt ske i ett rum … man behöver ofta återkoppling för att känna 

sig utsedd (Respondent 3). 

Samtliga respondenter uppger också att konstruktiv återkoppling behövs, men en del tycker 

inte att det bör ske alltför ofta, för då kan det upplevas som överdriven kontroll. Medarbetarna 

behöver visserligen bli sedda, men med alldeles för mycket återkoppling kan arbetsfokus flyttas 

från effektivitet till ineffektivitet. Här talas det om återkoppling: 

Återkoppling är viktigt men den måste vara tydligt. En klapp på axeln kan vara så ... Om 

det sker ofta blir det oseriöst … tappar meningen med så mycket positiv eller negativ 

återkoppling … oavsett vad jag gör kommer jag få den … så vad är syftet? (Respondent 

10).   

Respondenterna tydliggör att medarbetare gillar att få uppskattning efter sina insatser då 

återkoppling ger god tillfredsställelse och glädje. Fem respondenter uppger att de tycker att det 

ibland kan vara svårt att tolka den informella eller icke-verbala återkopplingen. De uppger även 

att det är svårt att förstå de svenska samhällskoderna som kan leda till missförstånd i 

kommunikationen. 

4.2.4 Handlingsutrymme 

Det finns skillnader mellan respondenterna gällande åsikter om handlingsutrymme på 

arbetsplatsen. Hälften av respondenterna uppger att ökad frihet och fler befogenheter på 

arbetsplatsen leder till ökad arbetsmotivation som ger en kraftig känsla av engagemang och 

kreativitet om hur arbetsuppgifter bör utföras. Respondenterna beskriver handlingsfrihet som 

uppmuntran då medarbetarna känner ansvar och frihet att genomföra arbetsuppgifter samt hitta 

kreativa lösningar till problem. De uppfattar att engagemanget i arbetet ökas då medarbetaren 

får större handlingsfrihet under eget ansvar. Här nedan berättar en respondent: 

Jobbet är styrt men samtidigt är det fritt … jag jobbar aktivt när jag har arbetsfrihet, då 

vet jag vilka befogenheter jag har och själv kan planera mitt arbete och hur jag ska nå 

verksamhetsmålen … jag känner mig förvirrad om jag inte har bra koll på situationen … 

detta stressar mig och därför kan jag inte jobba aktivt … det är skönt att visa hur duktig 

jag är … Jag brinner för det (Respondent 9). 
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Respondenterna redogör för behovet till handlingsutrymmet där de beskriver det som en god 

möjlighet till utveckling. De uppfattar att det ger goda förutsättningar till att arbeta effektivt 

när de känner att ledningen litar på deras kompetens och förmåga, något som uppmuntrar 

medarbetarna att bemästra sina arbetsuppgifter. De uppger också att de utvecklas när de 

upplever frihet i arbetet. De kan då utveckla nya arbetsmetoder, lösa svåra uppgifter samt 

överföra inlärd kunskap och tips till övriga i arbetsgruppen. En respondent delar sina 

uppfattningar: 

Jag har ju ganska mycket inflytande … kan utveckla mycket … jag är väl inte den som 

håller tyst, utan jag lyfter saker för att vi tillsammans ska hitta lösning … lär mig alltid 

mer … jag blir glad när jag känner att min chef litar på mig och ger mig frihet 

(Respondent 2). 

Resterande respondenter uppfattar däremot inte att motivationen ökar om de får mer 

handlingsutrymme och fler befogenheter på arbetsplatsen. De menar också att ett för stort 

handlingsutrymme kan orsaka stress och riskerar ökat missnöje på arbetsplatsen. Nedan 

beskriver en respondent följande: 

Jag önskar inte mig mer frihet i arbetet … mycket handlingsfrihet kan stressa mig… 

själva tanken att vara ansvarig för att fatta beslut i båda lätta och svåra situationer ökar 

stress och otrygghet hos mig … arbetsfrihet har inte med motivation att göra … däremot 

stimuleras jag av tydliga ramar och struktur (Respondent 3). 

Fem av respondenterna tycker istället att motivationen minskar när man blir tvingad till att ha 

stort handlingsutrymme medan ett mindre handlingsutrymme kan vara bra, där ramar, mål, 

struktur och arbetssätt tydligt förklaras. De kopplar inte kreativitet och lärande till arbetsfrihet, 

utan tycker istället att det kan höja stresskänslan, speciellt när man behöver fatta eget beslut 

om t.ex. en känslig arbetssituation. Detta kan leda till att medarbetarnas känsla av stress och 

otrygghet ökar, vilket negativt påverkar arbetsprestationen. Nedan berättar en respondent:  

Arbetslärande är inte kopplat till handlingsutrymme… det jag vill säga är att jag kan lära 

mig mycket nya kunskaper genom att läsa en bok eller att gå på en kurs… jag tror att man 

lär sig mest när man är trygg och stressfri… om jag önskar mig mer handlingsutrymme 

kan jag säga till chefen (Respondent 6). 

Samtidigt förklarar övriga respondenter att lärandet inte är bundet till handlingsutrymmet, utan 

kan ske i olika kontexter och på olika tider bara man känner sig trygg och lugn. 
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4.2.5 Ekonomi 

Studiens respondenter har inte samma uppfattningar om ifall lönen i sig påverkar motivationen 

och förbättrar arbetsprestationen. 

Hälften av respondenterna tycker att lönen, precis som andra former av belöningssystem, 

påverkar motivationen och ökar medarbetarens vilja att prestera och uppnå de mål som arbetet 

innebär. De säger att lönen har en stor motiverande effekt på dem, eftersom det finns behov av 

löne-tillfredsställelse.  De ser även på lönen som ett erkännande av deras kompetens, en rättvis 

lön ökar möjligheter till kreativitet och utveckling. En orättvis lön kan skapa otillfredsställelse 

som minskar medarbetarnas motivation. En respondent delar sina uppfattningar:  

Jag tycker att jag är värd mer lön utifrån min prestation … när man jobbar från hela sitt 

hjärta behöver man bevis på uppskattning … en bra lön ökar motivationen … man kan 

inte förneka att ekonomin påverkar människors mående och prestation (Respondent 2). 

De tycker att lönen är ett effektivt verktyg för arbetsmotivation. Samtidigt berättar de att 

arbetsgivaren använder individuella lönesättningsprocesser, vilket kan leda till att vissa 

medarbetare kan uppfatta sin egen lön som orättvis och respektlös i relation till deras 

kompetens och därmed sänka sin arbetsmotivation. En av respondenterna berättar att lönen är 

avgörande:   

Man känner sig orättvist behandlad när jag har samma kompetenser exakt som min 

kollega fast jag har lägre lön … hur kan detta upplevas? … ska jag vara motiverad då? 

(Respondent 5). 

Resterande respondenter tycker inte att lönen har någon vidare effekt på motivationen, utan 

menar att en god arbetsmiljö, goda förmåner och förutsättningar däremot ökar arbetsglädjen. 

Dessutom anser de att god kommunikation och uppskattning är viktiga nyckelfaktorer för 

arbetsengagemanget såväl som stimulerande arbetsuppgifter, då de arbetar och lär sig för att 

förbättra och berika sina kunskaper och kompetens. Nedan en respondents utsaga:  

Förut betraktades lönen som ett sätt att motivera medarbetare för att jobba hårdare … nu 

fungerar det inte så i verkligheten … för mig kan ett dåligt samtal mellan mig och min 

chef tappa min lust att jobba … även om jag får bra lön … för mig är ett bra bemötande 

viktigare än kronor (Respondent 8).  

Medarbetarna uppfattar inte att lönen är ett styrinstrument för arbetsmotivationen utan att en 

rättvis och realistisk grundlön kan bedömas som acceptabel. Medarbetarna uppfattar även att 
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individuella löner i verksamheter kan vara ett motiv för att få medarbetarna att anstränga sig. 

En respondent berättar: 

Nuförtiden är lönerna olika i en och samma arbetsposition … det betyder inte att jag ska 

förlora min motivation, utan jag ska jobba hårdare för att få de kunskaper som fattas 

(Respondent 6). 

4.2.6  Matchning 

Medarbetarna beskriver att matchning har mycket stor betydelse och påverkan på deras 

arbetsmotivation. De uppfattar även att egna åsikter kan påverka en människas riktning i livet 

och därmed även i hög grad hens prestationer. En respondent delar sina uppfattningar: 

 

Jag tror att man blir mer motiverad när man jobbar i ett yrke som matchar ens synsätt … 

jag lyckas med mitt jobb bättre när arbetsmålen passar min inställning (Respondent 4). 

De påstår att människans uppfattning om rätt och fel styrs av egna åsikter, som skapas under 

livets gång och som utgör individens grundprinciper i livets alla skiftningar. En respondent 

uppger: 

På jobbet måste man följa de regler som finns … det är ledningen som beslutar vad det 

är som gäller på arbetsplatsen … antingen följer jag reglerna och stannar kvar på jobbet 

eller vägrar eftersom de inte passar mina åsikter då kan jag söka vidare (Respondent 1). 

De förklarar även att varje människa har sitt ansvar och val, så att man kan tycka en sak, men 

agera på ett annat sätt för att följa verksamhetens mål. Därför är det mycket positivt då 

verksamhetens arbetssätt passar medarbetarens synsätt för då presterar man mer. Nedan en 

respondents uttalande: 

Hur blir jag motiverad när det finns normer på arbetsplatsen som absolut inte passar mina 

egna? … till exempel när jag får instruktioner att följa det som ungdomen vill när det inte 

stämmer överens med mina egna uppfattningar … när min chef vill att jag utför jobbet 

på ett speciellt sätt för att undvika konflikter, som inte stämmer överens med uppdraget 

(Respondent 4). 

Varje respondent beskriver att arbetssituationer där de måste bryta mot sina egna åsikter skapar 

irritation och frustration. Detta i sin tur kan försvaga arbetsmotivationen. Då kan det skapas 

konflikter i arbetsgruppen, som på lång sikt kan infektera arbetsmiljön. Det kan även 

förekomma att medarbetarens inre konflikter, kan påverka arbetsuppgifterna som inte faller 

samman med medarbetarens åsikter. Allt detta minskar medarbetarens prestation och 

engagemang. 
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4.3 Resultatsammanfattning 

Alla respondenter hade samma uppfattning om faktorernas hierarkiska ordning. 

Respondenterna har gemensamma uppfattningar angående följande teman såsom 

kommunikation, arbetsmiljö, och matchning. Temana har en meningsfull inverkan på 

medarbetarnas motivation. De är också delvis överens om hur återkoppling och uppmuntran 

kan stimulera arbetet. I resultaten framkommer även skillnader mellan respondenterna, vilket 

nämns vid temana handlingsutrymme och ekonomi, vilka anses som viktiga 

motivationsfaktorer för hälften av respondenterna. Resterande respondenter uppger däremot att 

ekonomin inte har någon effekt på arbetsmotivationen samt att ett stort handlingsutrymme kan 

innebära risk för demotivation. 

 

5 DISKUSSION 

I detta kapitel för vi en diskussion om resultatet och den använda metoden. Inledningsvis förs 

en resultatdiskussion där vi svarar på studiens frågeställningar gällande medarbetarens 

uppfattning om motivation, vilka faktorer som påverkar arbetsmotivationen utifrån 

medarbetarnas uppfattningar samt utifrån motivationsfaktorerna, diskuteras motivationens 

påverkan på lärandet och utvecklingsmöjligheterna på arbetsplatsen. Resultaten kopplas till 

teorier och tidigare forskning. Därefter följer en metoddiskussion där vi för en granskning av 

forskningsansatsen och studiens genomförande. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare 

forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att bidra med ökad kunskap om arbetsmotivation bland 

medarbetare på arbetsplatsen. Begreppet motivation används ofta i psykologiska termer, dock 

anser vi att motivation är en påverkansprocess som kopplas till pedagogik, därför är det 

betydelsefullt att belysa det ur detta sammanhang. Information är hämtad från intervjuer med 

personer som är anställda på fyra HVB-hem i Östergötland.  

 

5.1.1 Medarbetarnas olika uppfattningar om arbetsmotivation 

Medarbetarna i studien anser att arbetsmotivationen är detsamma som drivkraft, vilja och 

glädje. I studien visar medarbetare behov av att känna gemenskap, tillhörighet samt delaktighet 

och därför värdesätter där av ett gott samarbete med arbetskamraterna. Detta gör att individen 
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känner sig delaktig, vilket ger positiva känslor och ökad arbetsmotivation då människans 

sociala-trygghetsbehov tillgodoses. Detta behov kan enligt Maslow (1943) användas i 

arbetslivet för att hitta förklaringar till människors beteende på arbetsplatsen. När de 

grundläggande behoven är tillfredsställda börjar människan sträva efter sin egen utveckling. I 

nästa steg skapas ett meningsfullt och värdefullt liv. Utveckling och stimulans är viktiga behov 

i arbetslivet, vilket har sin förklaring i behovstrappan utifrån både uppskattnings- och 

självrespektsnivån men även självförverkligandenivån (Maslow, 1943). När medarbetarna har 

ett stimulerande arbete bidrar det till att de genom läroprocesser söker kompetens, kunskap 

samt utveckling (Illeris, 2007). Människans vilja och känslor motiverar samarbetet med 

omgivningen.  

Medarbetarna uppger att motivation och glädje är samma sak. Deras uppfattning av motivation 

kan jämföras med Herzbergs tvåfaktorsteori (1966), som beskriver att medarbetarnas 

inställningar lägger grunden till handlandet på arbetsplatsen. När en medarbetare trivs med sitt 

arbete kan individen prestera mer, utvecklas och nå framgång. Däremot kan missnöje på 

individnivå påverka arbetsgruppen och resultera i att trivseln och motivationen sjunker. 

Herzbergs hygienfaktorer (1966) kan kopplas till de lägre stegen i Maslows (1943) 

behovstrappa som innefattar fysiologiska, sociala och trygghetsbehov. Sammanfattningsvis 

ökar arbetsmotivationen då människors grundläggande behov tillfredsställs.  

Medarbetarna lyfter fram att yttre motivation kan bero på faktorer som förväntningar och krav, 

medan inre motivation formas utifrån lust och glädje för att utföra uppgiften. Båda yttre och 

inre motivation har sina rötter i SDT, där Ryan och Deci (2000b) förklarar att individen gärna 

vill välja fritt. Holden (2001) förstärker SDT och uppger att samspelet mellan yttre och inre 

motivation ökar möjligheter och ger förutsättningar för kunskap och förståelse. 

5.1.2 Arbetsmotivationsfaktorer  

Medarbetarna ansåg att det var en rad faktorer som påverkade deras arbetsmotivation. 

Faktorer som framkom var: 1. Kommunikation, 2. Arbetsmiljö, 3. Återkoppling, 4. 

Handlingsutrymme, 5. Ekonomi och 6. Matchning.  

Herzbergs (1993) tvåfaktorsteori tydliggör en stor del av medarbetarnas val av 

motivationsfaktorer i denna studie, då motivationsfaktorerna är relaterade till återkoppling och 

handlingsutrymme som har en stark koppling till arbetsansvar och utmaningar. 

Kommunikationsbrist, dålig arbetsmiljö och låga löner kan leda till missnöje, lägre prestation 

och mindre engagemang. Detta stämmer överens med hygienfaktorer som nämns i Herzbergs 
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teori (1993) och som behövs för att säkerställa och höja arbetsmotivationen. I helhet ger 

Herzbergs teori en god förklaring och stöd till studiens resultat även om inte alla 

motivationsfaktorer berörde arbetsmotivationen då respondenterna inte nämnde arbetspolicy, 

något som är av betydelse i Herzbergs teori.  

Medarbetarnas uppfattning om grundläggande faktorer som står bakom yrkesmotivation utgår 

utifrån sina egna intressen och vilja som styrks av Gärdenfors (2010), där han uppger att 

arbetsuppgifter måste passa medarbetarnas intresse för att öka deras arbetsmotivation och 

kunna uppnå effektivitet och produktivitet på arbetsplatsen. 

5.1.3 Arbetsmotivationens påverkan på lärande och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. 

Utgångspunkten i den diskussion, som följer här nedan utgår från arbetsmotivationsfaktorer 

utifrån respondenternas uttalanden.   

Alla respondenter uppger att arbetsmotivationen är energikällan som skapar en positiv 

samhörighet och samarbete med kollegor på jobbet. När medarbetarna är fyllda med god 

arbetslust kan de kommunicera, handla och bemöta varandra med respekt och glädje. Det 

handlar om den tillfredställelse som medarbetarna upplever när de tillsammans genomför olika 

arbetsuppgifter för att uppnå ett gemensamt mål. Detta tillgodoser utvecklad kompetens genom 

samarbete och kommunikation. Kommunikationen utvecklar människans arbetsförmåga och 

kunskapsbas och detta bekräftas av Säljö (2010) som beskriver att kommunikationen är 

avgörande för utveckling och tillämpning av intellektuella redskap.  

 

Kommunikationen och samspel kompletterar varandra och ökar intresset för ökad kunskap och 

färdighet till att lösa arbetsuppgifter i den kollektiva verksamheten. På så sätt grundas känslan 

av meningsfullhet och trivsel på arbetsplatsen. Respondenternas uppfattningar om 

kommunikationens inverkan på arbetsmotivation liknar det som Engquist (1994) nämner. Han 

beskriver att öppna och trygga kommunikationer i verksamheten inspirerar medarbetarens 

motivation och skapar gynnsammare förutsättningar för effektiva dialoger som ökar 

arbetsmotivationen. Detta i sin tur minskar konflikter på arbetsplatsen, något som bidrar till en 

god arbetsmiljö, där medarbetare känner sig trygga och glada. 

 

Samtliga respondenter i denna studie uppger att god kommunikation på arbetsplatsen är en 

positiv faktor som bidrar till arbetsmotivation och ökad arbetsglädje. Detta påvisas av 

Bunkholdt (1991) då han förklarar att känslan av välbefinnande på arbetsplatsen underlättar för 
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medarbetare att upptäcka nya färdigheter och ökar känslan av arbetsglädje. Detta i sig räknas 

som motivationsfaktorer som främjar medarbetarnas framgång och stabilitet. Respondenterna 

beskriver att god kommunikation inspirerar arbetsmotivation och utveckling i det dagliga 

arbetet. Öppna kommunikationskanaler mellan medarbetare och ledning räknas som viktiga 

verktyg för att öka arbetsmotivationen, vilket Engquist (1994) tydliggör att god 

kommunikation på arbetsplatsen skapar tillhörighet och gemenskap samt kan leda till ökad 

förståelse och kunskap kring arbetsuppgiften.  

 

Om medarbetaren hamnar utanför arbetsgruppen och arbetsgemenskapen, kan hen inte uppnå 

lärande och utveckling på sin arbetsplats som förklaras av Säljö (2010). Han beskriver att 

medarbetare med bristande kommunikationsförmåga har svårt att dela med sig av kunskaper 

och erfarenheter med andra medarbetare. Det blir då naturligt att deras process av lärande och 

kunskapsbildning blir misslyckad. I denna mening blir de osynliga och upplevs som okunniga. 

Det blir mer sannolikt att de tappar sitt intresse och engagemang på arbetsplatsen. 

 

Respondenterna beskriver att en arbetsmiljö med tydliga ramar, arbetsuppgifter, mål och 

maktbalans bidrar till ökad arbetsmotivation. Det finns här flera likheter i det Illeris (2007) 

lyfter fram och förklarar om lärandets lärprocesser som existerar i samspelet och interaktionen 

mellan innehållet, individens drivkraft och förmågor. Arbetsmotivationen påverkas av 

innehållet och omgivningen. Arbetsplatsen som erbjuder och stimulerar lärande och 

kompetensutveckling är viktigt för medarbetarens välbefinnande, motivation och individuell 

utveckling. I stor utsträckning engagerar sig medarbetare för att delta i olika typer av arbete 

och vuxenutbildningar som verksamheten kan erbjuda. Det är viktigt för verksamheten att 

uppfatta och hantera medarbetarens behov av lärande och utveckling, vilket bekräftas av Kock 

(2010) som definierar kompetensutveckling, där satsningar och åtgärder bestäms i 

verksamheten och påverkar medarbetarens kompetens samt arbetsförmåga. 

Kompetensutvecklingen kan nämligen syfta till medarbetarens individuella lärprocesser som 

leder till utveckling.  

 

Respondenterna anser att återkopplingen har stor betydelse på arbetsmotivationen då varje 

medarbetare har behov av att bli sedd och bekräftad. Återkoppling ger medarbetaren 

erkännande och bekräftar hens egenskaper som leder till goda möjligheter att utvecklas. Detta 

ökar medarbetarens känsla av kunnighet - något som bidrar till prestation som bekräftas av 

Herzberg (1966) där han uppger att återkoppling är en av de motivationsfaktorer som 
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förekommer i arbetslivet. Återkoppling kan räknas som ett emotionellt och kunskapsmässigt 

sätt som ger känslan av att andra intresserar sig för medarbetarens arbete. På arbetsplatsen kan 

emotionellt stöd bland medarbetare kännetecknas av respekt, omtanke och värme medan 

instrumentellt stöd ger kunskapsmässigt stöd, såsom vägledning, idéer samt tydliga 

förklaringar. Däremot uppger Illeris (2007) att det kan uppstå problem i arbetslivet om 

medarbetarens arbetsuppgifter ökar utan rätta förutsättningar, då det är viktigt med positiv 

förstärkning för att kunna hantera denna situation. 

 

Studiens resultat visar skillnader mellan respondenternas uppfattningar kring 

handlingsutrymme gällande arbetsmotivation. En del respondenter anser att ett stort 

handlingsutrymme ökar prestation och kreativitet att hitta på nya idéer och lösningar. Detta ger 

möjligheter att uppnå verksamhetsmål samt individuell kompetensutveckling som bekräftas av 

Ellström (2005) som förklarar att stort handlingsutrymme hänger ihop med utvecklingsinriktat 

lärande. Detta ger medarbetare möjligheter att bidra till förändring och utveckling både på 

individs- och organisationsnivå. Andra respondenter lyfter i sin tur upp önskan av begränsat 

handlingsutrymme där de följer bestämda arbetsuppgifter samt rutiner för att undvika stress 

och behålla en god läromiljö (Ellström 1996). En del medarbetare kan trivas bäst genom 

anpassningsinriktat lärande. Utifrån detta har medarbetaren möjlighet att lära sig ifrån 

strukturerade arbetsuppgifter hen genomför utan att ifrågasätta. En effektiv arbetsplats är 

uppmärksam på medarbetarens kapacitet och detta används som grund för att främja 

kompetensutvecklingen.  

 

Denna studie visar att ekonomin uppfattas som en motivationsfaktor för en del respondenter 

som tycker att lönen är en grundförutsättning för arbete och att den har stor betydelse för 

kompetensutvecklingen. Det finns ett starkt samband mellan lön, motivation och utveckling 

där Hansson (2001) förklarar att lönesystem har stor betydelse på arbetsplatsen. Lönesystemet 

är ett verktyg för att påverka medarbetarens engagemang, motivation, lärande och 

kompetensutveckling. Lönen uppfattas som vardaglig uppskattning på arbetsplatsen och är 

utformad för att belöna lärande samt kompetens. Studien visar även att en del respondenter är 

oberoende av lönen, däremot uppfattar de att sociala relationer och trivsel är viktigare för att 

öka motivationen och Hansson (2001) tydliggör att människobehoven är olika och därför är 

lönen individuellt utformad. En förutsättning för att öka motivation hos en del medarbetare är 

arbetsuppgifterna och arbetsklimaten i sig som kan ge möjligheten till lärande.  
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Respondenterna uppger att det måste finnas matchning mellan deras eget intresse och 

verksamhetens uppdrag och riktlinjer. Det kan handla om acceptans och anpassning till att söka 

sig vidare, Hansson (2001) förklarar att det behövs balans på arbetsplatsen mellan 

verksamhetens mål och medarbetarens kompetensutveckling. Arbetssättet främjas och 

stimulerar inlärningen speciellt om medarbetaren har möjlighet att ge tydlig information om 

sina personliga utvecklingsidéer och tankesätt. Matchningen bör fungera när medarbetaren 

känner sina egna förmågor och intressen såsom lön, gemenskap, förtroende, utvecklande 

arbetsuppgifter och möjligheter till självförverkligande. Denna matchning kan också bli möjlig 

när verksamhetens mål och visioner är tydliga för alla sina medarbetare (ibid.). Bristande 

matchning kan uppstå när överenskommelse inte uppnås mellan medarbetarens och 

verksamhetens mål. Då kan obalansen synas genom negativa handlanden, ökande stress och 

minskad arbetsmotivation, vilket i stort negativt påverkar medarbetarens lärande och 

kompetensutveckling.  

 

5.2 Metoddiskussion 

Målet med uppsatsen är att öka kunskapen om arbetsmotivation på arbetsplatsen. Det är 

medarbetarnas uppfattningar som är grunden till studien och den har en kvalitativ form. För att 

kunna få konkreta och djupgående svar i vår analys valdes semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor.       

 

5.2.1 Urval 

Då problemområdet har fastslagits samt syfte och frågeställningar har bestämts, inleddes en 

diskussion gällande urvalet. Det fanns redan en kontakt inom HVB-verksamheten och detta 

gjorde att studieansvariga valde respondenter utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

 

Risk med urvalet är att några av respondenterna är tidigare arbetskollegor till en av 

studieansvariga och detta kan ha påverkat respondenternas svar under intervjuerna. En annan 

risk kan vara åldersskillnaden mellan respondenterna då det handlar om tankesätt och 

arbetslivserfarenhet. Den yngsta är 25 år och den äldsta är 58 år. Tanken med åldersskillnaden 

är att göra urvalet skapligt representativt även om det inte är helt tillräckligt. Åldersskillnaden 

kan vara en faktor som minskar risken att deltagarna påverkar varandra då respondenterna inte 

umgås med varandra på fritiden.  
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5.2.2 Intervjuguide, intervju och analys 

Intervjuguiden skapades med fyra olika teman och cirka trettio frågor. Frågor och svar 

fungerade på ett acceptabelt sätt. Dock märktes det efter den fjärde intervjun att frågorna var 

svåra att förstå för vissa respondenter, frågorna fick repeteras samt förklaras flera gånger. Det 

överraskande var att intervjufrågorna avsiktligt hade skapats breda och öppna för att få fram 

utförliga samt diverse svar (Bryman, 2011). Då fyra personer intervjuats fattades beslut att inte 

omarbeta intervjuguiden. Som alternativ var intervjuaren mer uppmärksam och använde sig av 

följdfrågor. Övriga intervjuer fungerade utmärkt utan några problem.  

 

Orsaken till att vissa respondenter hade svårt att förstå vissa frågor kan det bero på att 

intervjuarna var angelägna med att få komma igång med studien samt viss oerfarenhet.      

 

I resultatet finns samtliga respondenter representerade och den som citerats mest finns med vid 

tre tillfällen medan de som citeras minst är med vid ett tillfälle. Skillnaden mellan svaren skulle 

kunna bero på intervjuguidens frågor samt att vissa respondenter tyckte de var otydliga. En 

annan utgångspunkt kan vara att intervjuperson nummer 3, 4 och 6 var mer engagerade och 

gav fylligare beskrivningar i vissa svar.    

 

Det som har underlättat analysen för oss var att vi kunde använda Dahlgren och Fallsbergs 

(1991) fenomenografiska sjustegsmodell.  

 

5.2.3 Kvalitetskriterier 

I kvalitativa studier argumenteras det kring tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet går ut på 

hur och i vilken grad kvalitativa studier kan visa hur träffsäker och exakt deras data är och 

äkthet ger bland annat autenticitet samt en rättvis bild av olika åsikter (Bryman, 2008). För att 

säkerställa tillförlitlighet har tidigare forskning och teorier förstärkt studiens resultat och för att 

säkerställa studiens äkthet har respondenternas uttalanden presenterats på ett objektivt sätt.  

 

Vi har använts oss av de forskningsetiska riktlinjerna som Bryman (2008) rekommenderar och 

har i linje med dessa riktlinjer bland annat tilldelat respondenterna fingerade namn för att 

skydda deras identitet, men även talat om för dem att medverkande i studien är av fri vilja där 

de förblir anonyma. Övriga rekommendationer har använts för att säkerställa studiens kvalitet 

såsom skriftlig information och telefonkontakt för att tydliggöra studiens syfte och utformande.  
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Vi håller fast vid vårt val av fenomenografi som kvalitativ metod då vi upplever att den gav 

oss en intressant bild av hur medarbetare uppfattar och tolkar motivationsfaktorer som speglas 

i deras arbete, vilket gav resultat och analys ytterligare en djupare förståelse. 

  

5.3 Slutsatser 

Studien visar att medarbetarna uppfattar arbetsmotivation som drivkraft och vilja, även att 

motivation ökar trivsel och engagemang på arbetsplatsen. Lärandet på arbetsplatsen sker 

individuellt eller kollektivt vilket i sin tur höjer medarbetarens kompetensutveckling. Det finns 

en koppling mellan arbetsmotivation, lärande och utveckling. Motiverade medarbetare har 

större möjligheter att utvecklas.  

  

Det framkommer tydliga skillnader mellan respondenterna gällande motivationsfaktorer på 

arbetsplatsen. Kommunikation, arbetsmiljö, återkoppling och matchning är avgörande faktorer 

hos medarbetarna. Tydliga skillnader framfördes kring lön, återkoppling och 

handlingsutrymme på arbetsplatsen. 

 

En viktig aspekt som kommer fram är att respondenterna utför arbetsuppgifter och aktiviteter 

på grund av fri vilja som främjar deras eget intresse, utveckling och trivsel. De måste uppleva 

arbetet som intressant och roligt. I korta drag är orsakerna till deras motivation; meningsfulla 

relationer, som värdesätts högt för att kunna främja välmående och arbetsprestation. Denna 

känsla stimulerar motivationen och gör det viktigt att kunna uppnå trivsel, välmående, 

tillfredsställelse och glädje på arbetsplatsen. 

 

En annan viktig aspekt är att medarbetare drivs av yttre motivation för att kunna uppnå målet 

och tillfredsställa sina behov. De drivs av tillfredsställelse i form av lön, handlingsutrymme, 

beröm, position och förmåner är ett mål för att kunna uppnå kompetensutveckling. 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på motivation, lärande och utveckling hos medarbetare på HVB-

hem. Vi anser det vara av intresse att till nästkommande studie undersöka förståelsen för 

motivation och kulturella skillnader hos andra generationens medarbetare.  
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Bilaga 1 - Informationsbrevet 

  

Hej! 

Tack för att du ställer upp på en intervju med oss! 

  

Som vi nämnt tidigare så är vi två studenter som studerar sista terminen vid Linköpings 

universitet. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats i pedagogik med syfte att undersöka vad 

det är som motiverar medarbetare till att vilja stanna kvar på sin befintliga arbetsplats. 

  

Vi kommer att samla in data genom intervjuer och därmed vill vi intervjua dig som har 

erfarenhet och kunskap som är värdefull för vårt arbete. Intervjun kommer att behövas spelas 

in för vår räknings skull, dock tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas av oss för ovan 

nämnda ändamål. 

Intervjun är som tidigare nämnt helt frivillig och du får när som helst avbryta intervjun och 

även hoppa över en fråga om det är någonting du inte vill besvara. Intervjun beräknas ta ca en 

timme.  

  

Personer som deltar kommer att anonymiseras. När examensarbetet är klart och godkänt 

kommer alla intresserade att få läsa texten och ta del av resultatet. 

  

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att alltid kontakta oss för mer information. 

  

Stort tack för att du tar tid! 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Mikael Mourad                                                                                 Renato Soto 

073 XXX XX XX                                                                            072 XXX XX XX 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

  

Tema 1: Bakgrundsfakta 

Vad är din utbildningsbakgrund? 

Vilken nationalitet eller etnisk bakgrund har du? 

Vad arbetade du med tidigare? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Vad gör du om 3-5 år? 

Vad innebär ordet motivation för dig? 

  

Tema 2: Motivation 

Varför valde du det här yrket? Berätta 

Vad får dig att utföra ett bra arbete? Utveckla mer. 

Vad är det som får dig att vilja gå till arbetet? 

Hur planerar du ditt arbete? 

Vilket inflytande har du på din arbetsplats? 

  

Tema 3: Feedback 

Kan synpunkter på din arbetsplats påverka din prestation? Motivera 

På vilket sätt är det viktigt för dig att få återkoppling från din chef eller dina kollegor? 

Hur ofta behöver du få höra något positivt av din chef eller medarbetare? Utveckla. 

Har du någon gång fått beröm av din chef eller kollegor? hur kändes det? 

Kan du ta emot konstruktiv kritik från din chef eller dina kollegor? Förklara. 

  

Tema 4: Samspel 

Beskriv hur kommunikationen fungerar på din arbetsplats? Här tänker vi oss 

kommunikationen mellan medarbetare. 

Har du möjlighet att påverka ditt arbetsschema? Om ja, hur? 

Upplever du att du har rätt lön för dina insatser? Förklara. 

Vilka faktorer tycker du påverkar motivationen på arbetsplatsen? 

  

Tema 5: Kultur 

Tycker du att kultur påverkar människors arbetssätt? Om ja, förklara. Om nej, förklara. 

Tycker du att kollegor med andra etniska bakgrunder är en tillgång till din nuvarande? 

Upplever du att kollegor med andra etniska bakgrunder kan motiveras på samma sätt som 

arbetsplats? Hur? Kan du ge ett exempel? Kollegor med svensk bakgrund? exempel? Om 

inte, varför? Hur kan detta motverkas?  

Upplever du att det förekommer kulturkrockar i arbetsgruppen? Om ja, hur arbetar ni för att 

motverka detta? 

Beskriv hur det är att arbeta med personer som har en annan kultur än vad du har? Utveckla 

gärna. 

  

Tema 6. Avslutning 

Har du något mer du vill tillägga? 


