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Sammanfattning 

Denna rapport undersöker vilken plats ett arbete har i en den unga arbetskraftens liv och vilka 

delar som är viktiga på en arbetsplats. Empirin består av kvalitativ data som samlats in via 

semistrukturerade intervjuer på ett IT-företag i Sverige. Vid en tematisk analys av det 

empiriska materialet visade resultatet på att arbetet har en centrall roll i en individs liv. Arbete 

hjälper individen att stärka hens identitet, uppfyller ett socialt behov, skapar struktur och låter 

hen var en del av ett större kollektiv. Belöningar kan komma i olika former, pengar, 

utveckling eller uppskattning, det som är av vikt är att det finns en ömsesidig balans mellan 

arbetsinsatsen och belöningen detta ger. Något som kan motivera en arbetstagare i arbetet är 

att arbetsuppgiften är av betydelse, hen får och kan ta ansvar samt att hen har möjligheten att 

bedöma kvaliteten av sitt eget arbete. Vilka typer av krav som ställs på arbetstagaren, hur 

mycket inflytande hen har över sin arbetssituation samt vilket stöd som finns på arbetsplatsen 

är några viktiga aspekter att ha i åtanke vid utformningen av en psykosocial arbetsmiljö. Alla 

dessa nämnda områden är centrala kring vad som är viktigt på en arbetsplats och det stora 

ansvaret ligger på cheferna att skapa förutsättningarna att dessa områden uppfylls. Att notera 

är att teorier framtagna för många decennier sedan fortfarande är av relevans på dagens unga 

arbetare. 
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1.0 Inledning 

En stor del av en individs vardag består av att arbeta, åtta timmar om dagen, fem gånger i 

veckan, år efter år fram till pensionen. Vi har fortfarande semestrar eller andra högtider då vi 

inte arbetar, vad är det egentligen som gör att vi orkar med arbetet? Maslow (1943) 

presenterar en behovstrappa där arbetet har en tydlig funktion, att uppfylla ens vardagliga 

behov. Arbetet för med sig pengar som möjliggör att du kan betala hyran, köpa mat, arbetet 

möjliggör även ett socialt nätverk och en yrkesstatus som stärker din självkänsla. Men är det 

här verkligen tillräckligt? Livet i sig skulle jag vilja beskriva är som ett stort pussel. Dina 

intressen, vänner, familj och i detta fall arbetet är bara några av de pusselbitar som sätter 

samman livet i sig. 

Denna studie kommer att utföras inom ett KIS företag (Knowledge Intensive Services) vilket 

innebär att företaget fokuserar på att använda personalens kunskap och färdigheter för att 

skapa intäkter (Magnusson & Wittbom 2013). Företaget har en låg medelåder på runt 26 år 

samt har en utmaning kring höga sjuktal. De tjänster som är i fokus inom arbetet är 

telekommunikation och det är väsentligt för organisationen att hänga med på den ständigt 

utvecklande marknaden.   

Vilken syn har arbetstagaren på arbetsvärde och vilka komponenter i arbetet bidrar till att 

skapa arbetsvärde? Har saker och ting olika värde beroende på vem du är? Dessa är några av 

de frågor som jag hoppas att detta arbete kan skapa klarhet kring för dagens unga arbetskraft. 

I detta arbete definierar jag ung arbetskraft som individer under 30 år eller med en kortare 

arbetslivserfarenhet. Under min studietid på universitetet har jag sött på en viss diskussion om 

att dagens generation, Millennials, är allt för jag-centrerade (Vogel, 2015). Om det är någon 

sanning i detta behöver då organisationerna anpassa sig för att möta/hantera den nya 

generationens arbetskraft? Genom att skapa en förståelse kring vilken funktion arbete har i en 

individs liv och vad som driver oss i arbetslivet, hoppas jag på att kunna hjälpa olika typer av 

organisationer i personalarbetet men även mig själv som blivande personalvetare. 
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2.0 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ung arbetskraft ser på betydelsen av att 

ha ett arbete och hur de ser på sin arbetssituation. Med hjälp av denna förståelse hoppas jag 

kunna fördjupa mig kring hur en ledare ska förhålla sig till personalen och vilka behov som 

behöver uppfyllas för att arbetstagaren skall trivas på sin arbetsplats och känna ett mervärde 

av att arbeta. 

2.1 Frågeställningar 

 Vad har arbete för värde i livet? 

 Vad ser arbetstagaren som viktigt kring arbetet?  
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3.0 Forskningsgenomgång 

För att kunna skapa en förståelse kring vilken roll som arbetet har i livets pussel behövs en 

förståelse i vad arbete ger arbetstagaren samt vad som driver hen till att arbeta. Den teoretiska 

genomgången kommer att inledas med en generell diskussion kring vad värde är i förhållande 

till arbete. Detta kommer sedan övergå till en genomgång över vad som kan motivera en 

individ och vilka behov hen har. För att kunna skapa en tydligare bild och koppla detta till 

arbetsplatsen sker en genomgång kring vad som skapar en god psykosocial arbetsmiljö. Den 

teorietiska genomgången rundas sedan av med vilken roll chefen har på arbetsplatsen. 

3.1 Arbetsvärde 

För att kunna förstå vilken betydelse ett arbete kan ha i livets pussel väljer jag att fördjupa 

min förståelse kring vilka värden som ett arbete kan föra med sig och den roll arbetet har i 

arbetstagarens liv. Vad som värdesätts på en arbetsplats är något som är kopplat till individen 

personligen. En förklaring som görs av Kaufmann och Kaufmann (2005) är att det som 

definierar arbetsvärdet är de personliga önskemål som ställs på en arbetsplats eller i 

arbetslivet. De väljer att dela upp värdet i två olika typer av kategorier, yttre- och inre 

värderingar. Den förstnämnda kan efterliknas med yttre motivation (Deci & Rayan, 2000) och 

syftar till att ett värde finns i de konsekvenser som kommer ur ett arbete, exempelvis pengar, 

förmåner eller status. De inre värderingarna liknar en typ av inre motivation (Deci & Rayan, 

2000) där individen finner ett värde i möjligheten att utvecklas, kunna ta ansvar och känslan 

av att hens prestationer spelar roll på arbetsplatsen (Kaufmann och Kaufmann, 2005).  

3.1.1 Latenta funktioner 

Eftersom ovanstående definition om arbetsvärde är för bred och ospecifik behöver jag en 

annan pusselbit som hjälper mig skapa en tydligare bild av vilka värden ett arbete kan föra 

med sig. Vid en studie om arbetsvärde och hur en individ påverkas av att vara arbetslös kom 

forskarna, Jahoda, Lazarsfeld och Zeisel (1971) fram till en teori kring vissa latenta funktioner 

som är viktiga för en människas välbefinnande kopplat till arbete. Utöver det materiella 

behovet av pengar som ett arbete uppfyller menar forskarna att arbetet även för med sig fem 

stycken latenta funktioner: struktur, sysselsättning, identitet, sociala kontakter och en 

kollektiv delaktighet. 

Den första faktorn struktur kretsar kring hur en person förhåller sig till timmarna på dygnet. 

Med hjälp av ett arbete skapas en struktur kring detta i och med att man har en tid att passa på 
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dagarna. Individen vet när hen behöver stiga upp på morgonen, när hen kommer hem, ska äta 

och har tid för sina eventuella intressen. Om hen saknar denna struktur i vardagen tenderar 

personen att tappa tidsperspektivet, äter inte regelbundet och kan tappa känslan för 

punktlighet. Strukturen i vardagen skapar även en känsla kring förutsägbarhet där individen 

vet hur kommande vecka kommer ser ut och kan planera sitt övriga liv runt arbetet (Jahoda, 

m.fl., 1971).  

Den andra faktorn sysselsättning riktar sig mycket mot alternativet, att vara arbetslös. Genom 

att arbeta får vardagen ett syfte och individen strävar efter ett större övergripande mål. Den 

sysselsättning som skapas av arbetet skapar ett värde i vardagen där individen tar sig framåt 

eftersom arbetet för med sig en utveckling hos individen i någon form (Jahoda, m.fl., 1971). 

Den tredje faktorn identitet är att ett arbete för med sig någon typ av status som individen kan 

identifiera sig med. Genom att individen har ett arbete skapas en positiv självbild, personen i 

fråga är en arbetare till skillnad från att vara arbetslös. Den negativa självbilden eller låga 

status som arbetslös för med sig är en konsekvens av en social miljö i samhället där detta 

nervärderas (Jahoda, m.fl., 1971).  

Den fjärde faktorn sociala kontakter riktar sig till kollegorna på en arbetsplats. Oavsett om 

individen inte kommer överens med de övriga på arbetsplatsen kommer dessa att vara en stor 

del av individens sociala nätverk. Det finns ett visst tvång på en arbetsplats att samarbeta på 

något vis med kollegorna vilken i sig uppfyller ett socialt behov som kan finnas hos individen. 

Att dessa kollegor senare kan leda till nära vänner eller värdefulla relationer är en positiv 

effekt som arbetet kan föra med sig (Jahoda, m.fl., 1971).  

Den sista och femte faktorn är kollektiv delaktighet, genom att individen är en del av något 

större skapas en känsla av att vara behövd. Vid arbetslöshet tenderar vardagen att kretsa kring 

individen i sig, till skillnad från ett arbete där hen är en del av ett större kollektiv som 

gemensamt arbetar mot uppsatta mål och utmaningar (Jahoda, m.fl., 1971). 

Jahoda, Lazarsfeld och Zeisel (1971) medger att listan över latenta funktioner inte är helt 

fullbordad, trotts detta uppfyller de latenta faktorerna en central funktion för att tillfredsställa 

grundläggande mänskliga behov. Dessa faktorer kan i sig vara aneldningen till varför vissa 

individer väljer att fortsätta arbeta trotts dåliga arbetsförhållanden, alternativet att vara 

arbetslös ses som ett sämre altenativ.  
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3.2 Motivation 

Pusselbiten som Jahoda, Lazarsfeld och Zeisel (1971) skapar genom sin teori kring latenta 

faktorer berättar att arbetet uppfyller ett behov hos arbetstagaren. För att kunna förstå denna 

pusselbit gällande vad som är viktigt för en individ fördjupar jag mig ytterligare kring behov 

och vad som faktiskt motiverar en individ. Motivation kan liknas med drivkraft eller en vilja 

för att uppfylla ett behov, detta är en bankomliggande kraft vars närvaro är konstant. Från 

något simpelt som att ta sig ur sängen på morgonen till att komma till sina drömmars mål. Det 

hela rör sig om en prövning för vilken motivation som är starkast, att ta sig ur sängen och 

komma ett steg närmare sina livsambitioner eller att bara ligga kvar och njuta av de mjuka 

sängkläderna.  

Maslow (1943) har konstruerat en illustration av sin behovstrappa som enkelt förklarar 

grunderna till hur behoven rangordnas, se Figur 1. 

 

Figur 1, Maslows Behovstrappa (Aroseus, 2016) 

Maslow (1943) väljer att dela upp behoven i fem olika steg. Det första grundläggande steget 

är fysiologi vilket riktar sig till de basala behoven som finns hos en individ, som näring, sömn 

och annat som anses nödvändigt för ens överlevnad. Det andra steget är trygghet, om behoven 

inom fysiologi är uppfyllda söker individen efter någon form av säkerhet i sin vardag, som tak 

över huvudet. Det tredje steget är gemenskap vilket innefattar behovet av att finna relationer 

och sociala band i sin omgivning, som vänner eller familj. Det fjärde steget är självkänsla, 

efter att ha uppfyllt de övriga tre stegen börjar individen eftersträva någon typ av bekräftelse 

från sin omgivning, som respekt eller uppmärksamhet. Det sista och femte steget är 

självförverkligande, efter att ha uppfyllt alla behoven i de övriga fyra stegen ges utrymme för 

individen att fokusera på sina egna individuella mål och drömmar. Dessa är i vissa fall höga 

mål men något som individen kan finna motivation att sträva efter. 
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3.2.1 Yttre och inre motivation 

För en djupare förståelse kring motivation tar jag hjälp av Deci och Rayans (2000) 

beskrivning av motivation ur två olika perspektiv, yttre och inre motivation. Precis som det 

låter definieras motivation utifrån vart drivkraften kommer ifrån. Vid yttre motivation rör det 

sig om att bli belönad utifrån via en extern källa. Detta kan exempelvis vara att få betalt för en 

viss prestation. När det rör sig om inre motivation kommer drivkraften från individen själv. 

Detta kan exempelvis vara sådant som innefattas av det femte steget inom Maslows 

behovstrappa, att du älskar att gå till din arbetsplats för att denna aktivitet skapar en inre 

motivation hos dig själv.  

Sett ur arbetsgivarens perspektiv kan jag därför se att anställda kan drivas av olika 

motivationsfaktorer i sitt arbete. Det finns de som endast arbetar för att kunna klara av att 

betala hyran och få mat på sitt bord, dessa befinner sig på det andra steget inom 

behovstrappan och drivs av en yttre motivation av pengar för att kunna uppfylla sina behov. 

Det finns samtidigt de anställda som verkligen älskar sin arbetssituation och har en drivkraft 

av att en dag kunna bli chef. Dessa befinner sig i regel på det sista och femte steget i 

behovstrappan och drivs av en inre motivation av att självförverkligas. Myers (2010) vill 

poängtera att det finns alla typer av konstellationer kring motivation bland de anställda på en 

arbetsplats. Det som är av vikt är att de grundläggande behoven måste vara uppfyllda för att 

kunna klättra i behovstrappan och utveckla drivkraften bakom en motivation. Något som även 

Jacobsen understryker i sin bok kring motivation vid förändring:  

”…Frederick Herzberg, som hävdar att löfte om pengar inte är något annat än en 

hygienartikel som inte motiverar till något nytt beteende. Motivation kommer inifrån, enligt 

Herzberg, ur känslan av att man gör något som är spännande och utvecklande för en själv” 

(Jacobsen, 2013, s. 199) 

Jacobsen behandlar främst motivation vid organisationsförändringar, det som skall 

understrykas är det Herzberg lyfter fram. Det går att motivera en anställd genom exempelvis 

ekonomisk kompensation för att utföra en viss uppgift. Försvinner denna kompensation eller 

behovet av pengar försvinner även motivationen. För att en individ skall känna verklig 

motivation bör det finnas ett inre driv att uppnå ett visst resultat. Pengar ses mer som en 

hygienartikel som egentligen inte skapar någon långvarig motivation (Herzberg, 2003).  
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3.2.2 Arbetsmotivation 

Min undersökning har nu en god grund kring vad som motiverar en individ. Tidigare nämnda 

motivationsteorier är dock för generella för att passa in i pusslet. Jag behöver mer kunskap för 

hur detta kan appliceras till en arbetsplats i sig, av denna anledning väljer jag att precisera 

detta genom Hackman och Oldhams (1976) studie av arbetsmotivation. Studien visar att ett 

gott arbetsresultat kan uppnås om följande påståenden är sanna bland personalen: det finns en 

hög arbetstillfredsställelse, hög inre arbetsmotivation, hög kvalité på arbetsutförandet samt låg 

frånvaro och personalomsättning. För att uppnå en arbetsmiljö där alla dessa påståenden 

stämmer in krävs följande tre förutsättningar. Den första förutsättningen riktar sig till 

arbetsuppgiften i sig, arbetet ska vara meningsfullt för individen, det skall vara värt mödan 

eller vara viktigt på något sätt. Arbetsuppgiften skall även vara utmanande och vara 

varierande för att individens kompetens och förmåga skall utmanas. En tydlighet skall finnas 

till varför en arbetsuppgift skall utföras i det hänseendet att individen skall kunna se helheten i 

sitt arbete. Den andra förutsättningen riktar sig till vilket typ av ansvar som läggs på den 

anställde. Individen skall känna ett personligt ansvar för det arbete hen utför och står själv för 

att resultatet är beroende på individens initiativ, ansträngning och hur hen har valt att utföra 

sitt arbete. Den sista och tredje förutsättningen ligger i den anställdes möjlighet att själv 

bedöma kvalitén i sitt arbete. För att detta skall vara möjlighet behövs tydlig feedback för vad 

som gjorts bra eller vad som kan bli bättre vilket senare kan fungera som en kompass för hur 

arbetet skall utföras på bästa sätt. Om alla dessa tre förutsättningar finns i arbetsmiljön skapas 

goda förutsättningar för personlig utveckling vilket stärker den inre motivationen hos 

individen (Hackman & Oldhams, 1976).  

3.3 Psykosocial Arbetsmiljö 

Tidigare teoretisk genomgång har fokuserats på arbetstagaren i sig, vad som motiverar, och 

vilka typer av värden ett arbeta kan ha för en arbetstagare. Jag börjar nu vara på god väg att 

kunna se hur pusselbitarna hör ihop. Latenta faktorer säger mig att arbetet har en väldigt stor 

roll i arbetstagarens liv. Arbetsmotivationen berättar mer om vad som skapar en arbetslust hos 

individen. Jag söker vidare i den psykosociala arbetsmiljön för att se vilka bitar jag kan finna 

där.  

3.3.1 Krav-kontroll-stödmodellen 

En professor i psykologi vid namn Robert Karasek var den som introducerade modellen om 

krav och kontroll 1979. Det Karasek ville understryka var hur effekterna av arbetskrav och 
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handlingsutrymme påverkar individen i sitt arbete. Via denna modell kunde Karasek visa på 

att ett lågt handlingsutrymme och höga arbetskrav kunde förknippas med psykiska 

påfrestningar hos den anställde som kunde leda till ohälsa (Karasek, 1979).  

Karaseks modell kom sedan till att utvecklas med hjälp av Theorell där även stöd togs med 

som en dimension i modellen, kallad Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990). 

Modellen visar på fyra olika typer av ”extremsituationer” som består av aktiv, spänd, passiv 

och avspänd (Se figur 2). Där avspänd ses som den ideala situationen för en individs 

välmående (Karasek & Theorell, 1990). Med högt stöd från chefer och anställda, ett stort 

beslutsutrymme och uppgifter som ställer låga krav tenderar ofta till att individen söker efter 

mer krävande uppgifter och förflyttar sig närmare ett aktivt stadie som anses vara det mest 

produktiva av de fyra (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Om en individ skulle befinna 

sig i en miljö som erbjuder en låg grad av beslutsutrymme, uppgifter som ställer höga krav 

och där det sociala stödet är lågt finner vi oss i det Iso-spända stadiet. Forskning visar på att 

individer som allt för länge befinner sig inom ett spänt eller Iso-spänt stadium har en ökad 

risk för sjukdom (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Figur 2, Krav-kontroll-stödmodellen enligt Karasek & Theorell 1990. (Theorell 2012, s.22) 

Författaren Widmark (2005) använder sig av modellen i sin studie om psykosocial hälsa och 

beskriver de olika variablerna Krav, kontroll och stöd som följande. Krav är graden av hur 

mycket som krävs av en anställd för att utföra en viss uppgift. Hur fort, mycket och hårt en 

anställd måste arbeta för att uppnå det förväntade resultat som uppgiften kräver. Kontroll är 

hur mycket den enskilde kan bestämma över sin egen arbetssituation. Det handlar dels om hur 

mycket utrymme som ges för den anställde till att fatta egna beslut men även hur pass väl 

organisationen tar tillvara på den kunskap och kompetens som finns bland de anställda. Stöd 
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innefattar två olika varianter, emotionellt- och instrumentellt stöd. Det förstnämnda riktar sig 

till ett personligt och känslomässigt stöd från dem i ens omgivning och det sistnämnda är för 

den hjälp/avlastning som finns till personens förfogande (Widmark, 2005).  

3.3.2 Effort-reward imbalance modellen 

Karaseks och Theorells (1990) modell om Krav-Kontroll-Stöd har sitt huvudsakliga fokus i 

hur arbetsplatsen är organiserad samt arbetstagarens inflytande för att kunna förklara den 

psykosociala hälsan. Jag behöver skapa en mer heltäckande bild över den psykosociala 

arbetsmiljön och behöver därför kunskap kring hur de anställda påverkas av belöningar. 

Siegrist (1996) har arbetat fram en modell som förklarar just detta, Effort-reward imbalance 

(ERI) modellen. 

Den grundläggande principen bakom ERI är att det skall finnas en balans kring den insats som 

en arbetstagare gör och den belöning som detta ger (Siegrist, 1996). Belöningen i sig kan 

komma i olika former men handlar om vad arbetsplatsen kan erbjuda arbetstagaren. Det kan 

vara hur mycket pengar en arbetstagare får för sin arbetsinsats, vilken typ av uppskattning 

visas till den anställde eller vilka möjligheter som öppnas upp för att kunna stärka sin 

yrkestatus. Mer generellt menar Siegrist (1996) att en prestation skall leda till materiella, 

psykologiska eller sociala belöningar. Kring belöningar menar Siegrist (1996) att det finns ett 

principiellt fenomen i samhället kring utbytesförhållanden, vid en arbetsinsats finns det en 

förväntan hos individen att få något i utbyte för sin insats.  

Utöver att det skall finnas någon typ av belöning för en arbetsinsats är det av stor vikt att det 

finns en balans där emellan, vilket illustreras i figur 3 nedan. Det som Siegrist (1996) vill 

understryka är att en arbetstagare har ett behov av erkännande för sin arbetsinsats och att det 

finns en rättvisa på arbetsplatsen. Samhällets sociala konstruktion kring utbytesförhållandet 

kretsar inte kring det faktum att belöningen skall vara hög utan att det finns ett ömsesidigt 

utbyte parterna emellan. Om detta ömsesidiga utbyte är i obalans skapas en känsla av orättvisa 

hos individen vilket kan leda till en psykosocial ohälsa och/eller negativa känslomässiga 

reaktioner som ilska, hot eller depression (Siegrist, 1996). 
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Figur 3, ERI modellen (Siegrist, 1996) 

Med denna förståelse av den psykosociala arbetsmiljön har två centrala pusselbitar visat sig. 

Dels Karasek och Theorell (1990) teori kring Krav-Kontroll-Stöd som beskriver om hur en 

arbetstagare kan uppnå ett psykiskt välbefinnande av arbetet. Men även Siegrist (1996) ERI 

modell beskriver vilken roll som belöning har i arbetet för att kunna skapa ett välbefinnande 

hos personalen. 

3.4 Situationsanpassat ledarskap 

Sett ur tidigare teorier om Krav-Kontroll-Stöd, ERI modellen, latenta faktorer och 

arbetsmiljön läggs ett stort ansvar på ledarskapet för att skapa de förutsättningar som krävs för 

en välbalanserad och tillfredsställande arbetsplats. Det blir ledarna i det här fallet som lägger 

ihop pusslet för att skapa en tillfredställande arbetsplats. Därför anser jag att en vidare 

definition av ledarskapet behövs för att skapa en full förståelse. Nedan följer fyra olika 

ledarskapsbeteenden som är definierade av Yukl (2012). Något som är bra att ha i åtanke 

kring dessa ledarskapsbeteenden är att ingen av dessa är arketypen för ett gott ledarskap i sig 

utan att det handlar om att kunna kombinera dessa utifrån arbetslagets behov, situation 

anpassat ledarskap. Det huvudsakliga målet kring en god ledare är att skapa en miljö där 

optimal effektivitet skapas för arbetslaget och där de anställda mår bra, en allt för enspårig 

ledare använder inte hela sin verktygslåda vilket gör att vissa situationer blir mer 

svårhanterliga (Yukl, 2012). 

3.4.1 Den uppgiftsorienterade ledaren 

Med uppgiftsorienterad menas att ledarens fokus finns i 4 olika karaktärsdrag. Det första är 

tydlighet, ledaren skapar en arbetsmiljö där det tydligt framgår för vad som förväntas av de 

anställda och vilka arbetsuppgifter som skall utföras, vilka mål som skall uppfyllas samt vilka 

ramar som de har att förhålla sig till. Det andra är planerande, ledaren står som ansvarig för att 

delegera uppgifter och ansvar bland de anställda samt planera för att de resurser som finns 
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används på ett sådant effektivt sätt som möjligt. Det tredje är övervakande, ledaren ser 

helheten för de uppgifter som arbetsgruppen utför och ansvarar för att arbetet utförs på rätt 

sätt med goda resultat och försöker nya möjligheter i arbetsutförandet. Det sista 

karaktärsdraget är problemlösning, ledaren arbetar aktivt för att identifiera eventuella problem 

som uppstår inom arbetslaget eller de arbetsuppgifter de ansvarar över, här arbetar ledare både 

proaktivt för att minimera uppkomsten av problem och direkt agerande för att hantera 

problem som uppstått (Yukl, 2012). 

3.4.2 Den relationsorienterade ledaren 

Denna ledartyp tar hand om de relationer som finns inom arbetslaget och kännetecknas av 

fyra karaktärsdrag. Det första är stöttande, ledaren vill finnas där och stötta de anställda vid 

personliga och professionella situationer genom att uppmuntra, lyssna och visa på 

uppskattning. Det andra är utvecklande, ledaren uppmuntrar till ett samarbete med sina 

anställda och arbetar för att hjälpa dem att se och sträva efter en karriärsutveckling genom att 

tillförse arbetstagande med utmanande arbetsuppgifter samt ledsagning i deras arbete. Det 

tredje är värdesättande, ledaren visar på vad personalen är värda och framhäver goda 

prestationer genom att tillförse dem med externa belöningar-, exempelvis ersättning, förmåner 

m.m. och interna belöningar, exempelvis beröm, bekräftelse m.m. Det sista karaktärsdraget är 

empowering vilket riktar sig till att ge personalen kontroll över sin arbetssituation och göra 

dem delaktiga i eventuella beslutstaganden som berör dem (Yukl, 2012). 

3.4.3 Den förändringsorienterade ledaren 

Detta är en ledare som ser fördelarna i en föränderlig arbetsmarknad och som vill att 

personalen hänger med istället för att arbeta konservativt. Sådant som innovation och visioner 

är något som värderas högt hos denna typ av ledare. Genom att skapa en arbetsmiljö som 

uppmuntrar till ett kollektivt lärande och jakten på ny kunskap försöker ledaren hjälpa 

arbetstagarna att tänka nytt och komma med nya infallsvinkar för hur ett arbete kan utföras. 

Ledaren försöker ge de anställda den information som krävs för att de skall nå den horisont 

som företaget siktar på och försöker skapa en positiv attityd till förändring överlag (Yukl, 

2012). 
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3.4.4 Den externt orienterade ledaren  

Denna typ av ledarskapsbeteende försöker se bortom arbetslaget i sig och riktar mycket av sitt 

fokus på det som finns runt omkring. Genom att uppmuntra arbetslaget till aktiviteter, som att 

nätverka både internt inom företaget men även externt, kan nya relationer skapas som de kan 

ta hjälp av vid eventuella utmaningar. Exempelvis konsulterande experter, rekrytering av nya 

medarbetare eller kunna använda andras resurser. Ledaren försöker även skapa en global 

övervakning för att hålla sig uppdaterad för hur arbetsmarknaden ser ut och utvecklas men 

även för att kunna ta del av och dela med sig av ny kunskap som uppstår utanför arbetslaget 

(Yukl, 2012).  
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4.0 Metod och analys 

I detta avsnitt kommer jag presentera hur jag gått tillväga för att samla in det empiriska 

materialet till denna rapport, vilken typ av organisation som jag har valt och varför jag anser 

dem lämpliga för just denna studie. Jag kommer presentera hur jag har arbetat kring min 

analysmetod, tematisk analys, och vad denna har resulterat i för slutgiltigt resultat. I slutet av 

detta metodsavsnitt kommer jag även att presentera hur jag förhåller mig till de etiska 

riktlinjerna i arbetet.  

4.1 Metod 

Jag har valt att utföra en kvalitativ studie som kommer bestå av semistrukturerade intervjuer. 

Detta innebär att intervjuerna kommer följa ett frågeschema med öppna frågor samt att 

frågeföljden kan variera mellan olika intervjuer. Denna metod för insamling av data väljs på 

grund av att det är informanternas tankar och känslor som är i fokus samt öppnar upp 

möjligheten att lättare ställa följdfrågor under intervjun (Bryman, 2012).  

4.2 Val av organisation 

Studien kommer utföras inom ett IT-inriktat företag i Sverige, låt oss kalla dem IT-AB. 

Företaget har dels en låg medelålder på 26 år, det finns även en utmaning kring 

korttidssjukfrånvaro som är på 6,4 % sedan ett år tillbaka. Detta jämfört mot organisationer 

inom Informations- och kommunikationsföretag på 2,3 % (Statistiska Centralbyrån, 2017). Av 

den information jag fått från företaget råder en normal nivå av personalomsättning, jämfört 

mot liknande företag inom samma yrkesområde. Inom företaget finns det stor spridning av 

olika roller som de anställda kan avancera inom, vilket gör att möjligheten att göra karriär är 

god inom företaget. För att kunna vara aktuell vid en nyanställning inom företaget finns 

kravet på en avslutad gymnasial utbildning. Majoriteten av de som börjar jobba inom 

företaget inleder sin karriär på samma grundläggande avdelning för att sedan arbeta sig uppåt 

inom företaget. Kontoret jag valt att utföra studien inom finns det i dagsläget 247 anställda 

vilket öppnar möjligheten att få ett lämpligt urval som passar till studien.  

4.3 Urvalsmetod och metoddesign  

Den urvalsmodell som kommer användas inom denna studie är målinriktat urval, urval utifrån 

om intervjupersonen inom IT-AB är relevant för att kunna besvara forskningsfrågorna 

(Bryman, 2012). I mitt fall valde jag att samtliga anställda på ett av företagets större kontor 
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skulle ingå i urvalet, endast de med personalansvar exkluderades i anledning av att studiens 

fokus är på arbetstagarna inom organisationen.  

För att kunna komma i kontakt med samtliga på arbetsplatsen fick jag möjligheten att använda 

det redan etablerade mailsystem som finns och kunde därmed skicka ut information kring 

studien och intervjuerna, se bilaga 1. För att underlätta möjligheten för intresserade 

intervjupersoner att kunna delta i intervjuerna fick jag tillåtelse att samtalen ägde rum under 

arbetstid och på kontoret i sig.  

Intresset för att delta i studien visade sig vara högt då jag fick in intressenter i nära samband 

med att mitt introduktionsmejl skickats ut. Då jag främst fick svar från dem med en högre 

ålder, 25-29 år, valde jag att skicka ut ett kompletterande mejl för att locka yngre att vilja 

delta, se bilaga 2. Med detta kompletterande mejl lyckades jag fylla min kvot av informanter 

vilket ser ut som följande, se tabell 1. Kolumnen kring arbetslivserfarenhet tillkom efter första 

intervjun då jag insåg att detta kunde vara av relevans.  

Tabell 1, Intervjupersoner 

Intervjuperson (IP) Ålder Anställningstid Arbetslivserfarenhet 

IP 1 19 år 7 månader 7 månader 

IP 2 26 år 4 månader 1år 6 månader 

IP 3 24 år 6 år 6 år 

IP 4 26 år 11 månader Ca 3år 

IP 5 28 år 2 år 5 månader 2 år 5 månader 

IP 6 27 år 11 månader 1 år 6 månader 

IP 7 22 år 2 år 6 månader 2 år 6 månader 

IP 8 19 år 8 månader 8 månader 

Urvalet har även berörts av ett bekvämlighetsurval då jag varit tvungen att välja de 

informanter som kunnat delta under min utsatta tidsram (Bryman, 2012). Eftersom jag fann 

det intressant att studerar unga medarbetare men också pröva om det finns skillnader i synen 

på arbete inom gruppen unga gjorde jag fördelningen, under och över 25 år. Jag valde att göra 

denna fördelning kring ålder efter vilka som visat intresse att delta i studien. Då intresset var 
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stort att få delta i intervjun valde jag att välja de som först svarat på mitt introduktionsmejl, 

med förhoppningen att dessa var mest drivna och villiga att prata kring ämnet. 

4.4 Intervjuernas utformning och genomförande 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide, se bilaga 3. Innan 

varje samtal upprepade jag informationen kring de etiska riktlinjerna som framkommit i 

introduktionsmejlet för att försäkra mig om att informanten var medveten om intervjun och 

undersökningens förutsättningar samt gav utrymme att reda ut eventuella frågetecken. Själva 

intervjun inleddes med mer direkta frågor dels för att jag skulle få en vidare uppfattning om 

intervjupersonen men även för att värma upp intervjupersonen för de faktiska intervjufrågorna 

(Bryman, 2012). De huvudsakliga intervjufrågorna är öppna frågor som ger utrymme för 

intervjupersonen att själv styra samtalet och kunna svara fritt på frågorna med det de ansåg 

vara relevant (Bryman, 2012). Jag valde att använda en samtalsteknik liknande den vid 

Motiverande samtal, MI. Denna samtalstekniks fokus ligger i att förstå och utforska 

intervjupersonens olika svar och intresse, att jag som intervjuare undviker rättningsreflexen. 

Detta innebär att jag undviker kommentarer med värderingar. MI betonar också vikten av ett 

aktivt lyssnande, där intervjuaren kontinuerligt sammanfattar samtalet samt visar på empatiskt 

intresse för samtalet (Butler, Miller & Rollnick 2009). För att säkerställa att min intervjuguide 

var tillräcklig utfördes en pilotintervju några dagar innan den första planerade intervjun, 

pilotstudien behandlas inte i denna rapport. Efter några mindre justeringar i intervjuguiden 

genomfördes de planerade intervjuerna under 6 dagar, där ett tillfälle fick bokas om på grund 

av sjukdom hos intervjupersonen. Samtalen varade mellan 36 och 69 minuter och endast jag 

och intervjupersonen var närvarande. Under samtalet hade jag intervjuguiden framför mig och 

förde inga anteckningar då jag ville minimera potentiellt störande moment, däremot spelades 

samtalen in med samtycke från intervjupersonerna. Intervjun avslutades med en summering 

av hela samtalet där utrymme gavs till intervjupersonen att rätta eller fylla ut någon av sina 

tidigare svar. 

4.5 Analys och bearbetning av materialet 

Vid analysen av empirin har jag valt att använda tematisk analys som metod (Braun & Clarke, 

2006), vilket beskrivs som en flexibel metod som kan hjälpa mig att identifiera, analysera och 

finna teman i empirin. Eftersom fokusen i min rapport ligger i intervjupersonernas 

resonemang kring arbete siktade jag på en djupare analys framför en bred samt att vara öppen 
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för eventuella oförväntade vändningar i studien. Utifrån detta var tematisk analys en lämplig 

metod för att bearbeta empirin (Braun & Clarke, 2006).  

 

Forskarna Braun och Clarke (2006) beskriver tematiskt analys uppdelat i 6 olika faser: 

1. Transkribering och bekanta sig väl med materialet. 

2. Kodning av allt material och markera ut nyckelord, skapar en ordning och struktur till 

materialet. 

3. Nyckelorden kopplas sedan till subteman och huvudteman. 

4. Förfining och sortering av teman, här kan eventuella överflödiga teman lyftas bort. 

5. Namnge och tydliggöra teman för att skapa en förståelse varför dessa kan vara 

relevanta för studien. 

6. Analysera och producera en rapportering av materialet där teman används för att 

besvara frågeställningarna. 

Vid min bearbetning av materialet följde jag analysmetodens olika faser noggrant och tänkte 

aktivt på att inte vara för snabb i mitt analysarbete. Efter att ha transkriberat materialet läste 

jag igenom allt material två gånger för att skapa en god kunskap kring empirin. Vid 

kodningen av materialet valde jag att koda varje intervjupersons svar separat för att inte 

begränsa mig och missa eventuellt viktig information i materialet. Efter att allt material var 

kodat skrev jag ner samtliga kodningar separat för att skapa en tydligare översikt. Med hjälp 

av färgkodningar kunde jag jämföra och koppla ihop kodningarna vilket resulterade i ett lägre 

antal som i sin tur skapade subteman och huvudteman. Från detta steg staplade jag upp mina 

framtagna subteman och huvudteman för att kunna skapa en översiktlig mindmap av 

materialet. Utifrån denna mindmap kunde jag skapa en överskådlig tabell för hur jag kommer 

att analysera materialet, se tabell 2. 
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Tabell 2, Lista över Sub- och Huvudteman 

Subteman Huvudteman 

Identifiering  

Vägrar vara arbetslös  

Struktur Värde och Identitet 

Tillsvidare annat jobb  

Socialt  

Arbetsuppgift  

Ansvar Arbetsmotivation 

Feedback  

Krav  

Kontroll Psykosocial Arbetsmiljö 

Stöd  

Pengar  

Uppskattning Belöning 

Utveckling  
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4.6 Etik 

Vid varje intervju informerade jag om syftet med undersökningen och vem som kommer ta 

del av resultatet i efterhand. Jag var tydlig med att deltagandet i intervjun är frivilligt, allt 

detta för att kunna försäkra mig att det finns ett samtycke från informanternas sida (Bryman, 

2012). Jag följde och respekterade i största möjliga mån de etiska riktlinjer som ställs kring 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Undersökningen är helt anonym, dels för att detta önskats av 

företaget då de är börsförda men även för att anonymitet vid intervjuer kan tendera att ge mer 

ärliga svar (Bryman, 2012). För att kunna stärka anonymiteten bland informanterna valde jag 

att sköta urvalsprocessen på egen hand. Genom att inte inkludera arbetsgivaren i min 

urvalsprocess kunder jag försäkra mig om att intervjupersonerna förblir anonyma. 
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5.0 Resultat 

Nedan följer en redovisning av de svar jag fått från mina intervjuer. Jag har valt att dela upp 

presentationen efter mina tidigare nämnda huvudteman, se tabell 2. Det första huvudtemat är 

Värde och Identitet, det handlar om andra mer indirekta värden som ett arbete kan föra med 

sig. Hur informanterna identifierar sig kring att ha ett arbete, hur de ser på arbetslöshet, vikten 

av att ha struktur i vardagen, hur arbete kan leda till något mer samt de sociala relationerna 

som finns på arbetsplatsen. Den andra är Arbetsmotivation, det handlar om vad som driver 

informanterna till att faktiskt arbeta, hur uppgifterna är utformade, synen på ansvar och vad 

feedback fyller för funktion. Det tredje är Psykosocial Arbetsmiljö, det handlar om vilka typer 

av krav som ställs på informanterna kring arbetsuppgifterna, vilket typ av inflytande de har 

över sin arbetsplats samt vilka olika stödfunktioner som finns för att underlätta det dagliga 

arbetet. Det fjärde och sista är Belöning, det handlar om informanternas åsikter kring olika 

former av belöningar som kan delas ut vid arbete, sådant som pengar eller andra förmåner, 

olika former av uppskattning samt utvecklingsmöjligheter inom eller bortom organisationen. 

5.1 Värde och identitet 

Vid den inledande frågan om vad informanten såg för betydelse i att ha ett arbete kom många 

rent generella svar upp som inte var riktade till arbetsplatsen i sig. Dessa berörde att yrket gav 

dem någon typ av identitet, jobbar hellre än att vara arbetslös, kunna ta sig vidare i livet, 

struktur i vardagen eller för att arbetet ger dem ett socialt umgänge. Just det faktum att ha ett 

arbete verkar vara av stor vikt för samtliga informanter.  

Kring identifiering pratar informanterna om att se sig själva som arbetare/anställda eller att 

yrket för med sig någon typ av status.”IP1: Tidigare arbetade jag som telefonförsäljare men 

nu arbetar jag med mer häftiga saker”. Det talas om en typ av stolthet att ha ett jobb vilket 

blir en del av vilka de är och vad de gör. Medan andra vänder på det och menar att arbete är 

bättre än alternativet. ”IP5: Det är ju fruktansvärt att vara arbetslös i Sverige. Det är skönt 

att ha ett jobb fast det inte är ett bra jobb, det är en väldig trygghet”. 

Bland många av informanterna kommer det även fram att de inte bara arbetar för sig själv 

utan att de även arbetar för att staten ska kunna få in pengar. ”IP1: Jag arbetar för pengar, 

staten får pengar när jag betalar skatt vilket är bra” eller att ”IP3: När jag får lön betalar 

jag också skatt, jag drar mitt strå till stacken.” 
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Något som samtliga informanter nämner under intervjuerna är att de ser arbetet som ett steg 

på vägen, alltså att de har större mer övergripande mål och arbete kan hjälpa dem nå dessa 

mål. Detta genom att komplettera deras curriculum vitae (CV), arbetslivserfarenheter eller att 

bara lista ut vart de skall ta vägen. ”IP1: Jag vet som inte vad jag ska utbilda mig till så 

därför känner jag att jag har något, att kunna jobba. Tänka ut vad man skall göra och så, 

sen”. Ingen av IP ser deras nuvarande position som en slutstation i arbetslivet, utan snarare 

som ett steg på vägen. Det fanns här en variation i om målet var att avancera inom företaget, 

vidare till utbildning eller till andra arbetsgivare. 

Något som var återkommande under samtalen var värden och identitet, att arbete skapar en 

struktur i vardagen. Detta innefattar både att ha rutiner kring när man väljer att stiga upp på 

morgonen, äter, sover och att man strukturerar upp livet efter arbetet. Strukturen är något som 

informanterna ser positivt på och är något som förbättrar deras välbefinnande. 

”IP2: Jag tycker det är viktigt för mig att ha ett arbete, om man är sysslolös så är det lätt att 

man inte får någonting gjort, att man hamnar i en ond cirkel av negativa sysselsättningar som 

dålig dygnsrytm, svårt att äta på rätt tider samt med en lön så kan jag göra mer saker på 

fritiden. Jag mår bättre av att ha rutiner, det gör att dagarna känns mer givande.” 

Gällande det sociala som ett arbete för med sig ligger fokusen kring kollegorna. Här väljer 

flera av informanterna att dela in kollegorna i två olika kategorier, arbetskollegor och vänner. 

Arbetskollegorna är några de kan ha umgänge med på arbetsplatsen men inte på fritiden, 

medan vissa arbetskollegor övergått till att vara mer som nära vänner. Att ha bra kollegor ser 

många som en viktig del kring att ha ett arbete. En av informanterna väljer till och med att 

komma till arbetsplatsen bara för att få mer tid att umgås med dem. ”IP6: Jag kan vara här 

då jag är ledig, innan jobbet eller efter jobbet och bara vara här och hänga med folk” För 

vissa är det kollegorna som får dem att stanna kvar på arbetsplatsen ”IP5: Hade det inte varit 

för mina härliga kollegor hade jag nog slutat”. Utöver att kollegorna uppfyller ett socialt 

behov ser vissa av informanterna ett mervärde i att lära känna kollegorna bättre. Kollegor blir 

till vänner och de vänner som avancerar vidare kan senare användas som referenser för att 

kunna ta sig vidare. Man pratar om att kunna bygga ut sitt kontaktnät vilket hjälper en att 

kunna klättra vidare inom arbetslivet. 

”IP3: Jag vill återkoppla till det sociala, genom det här arbetet som jag jobbar på i dag 

bygger jag upp ett större kontaktnät också. Det är för mig positivt inför framtiden om jag 
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skulle vilja jobba vidare inom samma bransch så kan jag ha vänner som kan gå i god för 

mig” 

5.2 Arbetsmotivation 

Under mina samtal var just motivation ett stort samtalsämne och vad som driver informanten 

att vilja arbeta. Många av informanterna antydde i början av samtalen att det är pengar som är 

det som driver dem till arbete men efter att jag frågat upp mer kring vad pengar fyller för syfte 

för dem justerades detta till tre huvudsakliga områden: uppgiften i sig, ansvar och feedback. 

”IP7: Ja alltså pengar spelar inte jättestor roll för mig egentligen, jag har nu mer givande 

arbetsuppgifter, har ett större ansvar som ger mig frihet i raster och luncher … Min chef har 

alltid varit väldigt stöttande och är duktig på att säga vad jag gör bra och dåligt, vilket jag 

tycker är härligt.” 

5.2.1 Arbetsuppgiften 

Vid samtal kring arbetsuppgifterna i sig fanns det tre distinkta attribut som uppgiften skall ha 

för att kunna ses som en rolig eller motiverande arbetsuppgift. Dessa var att uppgiften skall 

ses som utmanande, det skall finnas en variation bland uppgifterna samt att uppgiften i sig 

skall vara meningsfull på något vis. Det gjordes ofta en koppling bland informanterna att 

utmanande uppgifter förde med sig en personlig utveckling, då de behövde lära sig nya saker 

för att kunna klara uppgiften. ”IP3: Just nu arbetar jag med långt mer krävande uppgifter än 

då jag började, det blir jag taggad av”. Det fanns en önskan hos de flesta av informanterna 

att arbetsuppgifter ska vara varierande, dels i vad som skall utföras men även en variation i 

hur en uppgift kan utföras. Att sitta med enformiga eller repetitiva uppgifter var något man 

ville undvika. ”IP4: Att stå och göra exakt samma sak dag ut och dag in hade varit sjukt 

tråkigt”. Arbetsuppgiften skulle inte endast vara varierande och utmanande, utan skulle även 

vara en del av det stora hela på något vis. Att man kan se varför uppgiften ska utförs och att 

den tiden som läggs ner av informanten faktiskt betyder någonting. ”IP5: Att kunna arbeta 

med något som faktiskt betyder någonting, som gör skillnad tycker jag hade varit motiverande 

för mig”. 

5.2.2 Ansvar 

Utöver att uppgiften i sig skall vara utmanande, varierande och/eller meningsfull fanns det en 

önskan från informanterna att arbetet i sig förde med sig någon typ av ansvar. Både att de fick 

mer ansvar från sin chef, men även att de gavs möjligheten att kunna ta mer ansvar om de så 
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önskade. Informanterna såg en typ av koppling kring ansvar och att göra ett bra jobb. ”IP2: 

Jag hatar att göra saker halvdant, när jag får ansvar så vet jag att jag tar mer ansvar 

också.”. Om ens ansvar ökade såg informanterna även att deras frihet ökade, med frihet 

syftade informanterna till ett mindre styrt schema eller att de själva fick välja vilken uppgift 

som skulle utföras när; en form av flexibilitet kring arbetet.  

5.2.3 Feedback 

Återkoppling från chefer eller kollegor är något som samtliga informanter såg positivt på. 

Feedbacken kunde dels ges i en form av en positiv återkoppling där informanten fick 

information om vad som hen gjort bra kring tidigare utfört arbete. Feedbacken kunde även 

vara mer konstruktiv där informanten blev informerad om något kunde ha gjorts bättre eller 

att man gjort något fel vid ett tidigare utfört arbete. Feedbacken blir ett hjälpmedel för 

informanterna att veta att de arbetar rätt, tar lärdom, vilket leder till att de gör ett bättre arbete 

framöver.  

”IP4: Jag tycker att positiv och konstruktiv feedback är lika viktiga, den positiva responsen är 

bara för att få ett pekfinger att jag gör rätt. Konstruktiv fungerar på samma sätt fast att jag 

behöver ändra på något för att det skall bli bra. Jag får en bättre mall om vart jag är 

någonstans, typ som en kompass.” 

5.3 Psykosocial arbetsmiljö 

Under samtalen pratades det mycket om vad som får informanten att må bra eller mindre bra 

på arbetsplatsen, t.ex. vad som stressar eller vad som skapar en irritation kring arbetet. Det 

som kom i fokus var vilket typ av stöd de kunde få för att kunna klara av sitt arbete, hur pass 

bra kontroll de har över själva arbetssituationen och/eller vilka typer av krav som ställdes på 

dem kring arbetet. Det fanns en tydlig koppling hos informanterna att det är arbetsgivaren 

som ska skapa goda förutsättningar för att arbetstagarna skall trivas på arbetet. 

”IP3: Jag brukar göra en liknelse, att vår arbetsgivare, de som anställer oss, fungerar som en 

kapten som står på en ö. De står där med en kikare och tittar ut på havet där vi har vår båt, 

vårt företag. Sen säger de åt oss hur vi skall styra skeppet utan att vara på skeppet själva för 

att kunna veta vad som finns framför eller bakom båten. De bara slänger på oss grejer, styr 

vänster, styr höger och så vidare.” 
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5.3.1 Kontroll 

Informanterna nämner även under samtalen att de önskar någon form av inflytande över sin 

arbetssituation, att kunna påverka, sett ur två perspektiv. Dels finns det en önskan om att 

kunna styra eller påverka den direkta arbetssituationen kring vilka arbetsuppgifter som skall 

utföras eller en typ av egen prioritering. Några av informanterna tycker även det är roligt att 

om de finner något som behöver genomföras som ligger utanför deras direkta arbetsuppgifter 

kan de, efter diskussion med sin närmsta chef, ges möjligheten att ta på sig det uppdraget.  

”IP4: Om jag ser att en checklista inte är fullständig eller behöver förbättras så kan jag bara 

ta detta med min chef, oftast brukar han fråga då om det är något jag kan fixa själva och 

presentera för honom sen” 

Utöver att kunna ha en påverkan på arbetsuppgifterna önskar många av informanterna en 

flexibilitet då det kommer till schemat. För de som nyligen börjat inom företaget och som 

arbetar på den första avdelningen blir de ofta tvungna att arbeta både helger och kvällar. Att 

ha inflytande över schemat i form av önskeschema eller kunna byta pass kollegor emellan är 

något som uppskattas bland informanterna. 

Informanterna önskar även kunna påverka sina anställningar på en organisatorisk nivå, t.ex. 

löneutvecklingar, hur arbetet i sig är utformat eller mer övergripande frågor. Här väljer 

samtliga informanter att vända sig till sina närmsta chefer, däremot upplever vissa av 

informanterna att det sedan inte händer någonting. Många av informanterna känner ett avstånd 

från arbetsgivaren i det hänseendet att de inte lyssnar på de anställda, en känsla av att de har 

liten insikt i deras faktiska uppgifter och att det är en form av envägskommunikation från 

arbetsgivaren till de anställda. Något som bland annat illustreras i tidigare citat om kaptenen 

av IP3.  

”IP2: Det saknas kontakt utåt, det är väldigt lite information från IT-AB som sköter 

verksamheten. Det är svårt ibland att reda ut vad det är de vill, det är trots allt deras 

produkter vi arbetar med, vad är det de vill i slutändan? Vi här på kontoret är väldigt duktiga 

på  att prata med varandra, det är vidare uppåt som det blir knepigt. Förstår verkligen IT-AB 

vad det innebär då de ställer vissa krav på oss? Kommunikationen mot IT-AB skulle jag säga 

är ett glapp mellan min chef och cheferna på IT-AB som egentligen är mina chefer också, fast 

jag inte vet exakt vem det är.” 



24 

 

5.3.2 Krav 

För att informanterna skall veta att de arbetar korrekt och effektivt ställs en del krav på dem 

kring hur arbetet skall utföras. T.ex. hur lång tid en viss uppgift skall ta innan den är slutförd, 

hur många produkter de skall hinna sälja under en viss tidsram samt vissa krav kring kvalitén 

kring hur väl uppgiften är utförd. Samtliga informanter förstår varför det finns vissa utsatta 

krav som de skall uppfylla, detta då företaget är vinstdrivande. Däremot önskar många att det 

såg lite annorlunda ut, då främst vad gäller försäljning samt tidspress. ”IP6: Jag har inga 

problem med att sälja, det är mer att det inte känns som en naturlig del av mitt arbete”. 

Gällande tidspressen önskar många av informanterna att de hade mer tid på sig för att kunna 

utföra en arbetsuppgift. Detta med anledning av att de värderar kvalitet framför kvantitet. 

”IP1: Jag spenderar hellre mer tid så det blir bra än att bara stressa igenom”. Företaget 

använder sig av dessa krav för att kunna utvärdera sina anställda och en informant berättar att 

om man inte lyckas hålla kraven kan man bli sparkad. 

”IP6: Det var en kille som började strax innan mig, han var jätteduktig och så men inte bra 

på att sälja, så han fick sparken. Klart det kan ju vara av andra anledningar men det är vad 

man har hört. Jag tycker inte om säljet men spelar ändå med, jag vill inte förlora jobbet.” 

De krav som ställs på de anställda tycker informanterna ändå är rimliga att kunna uppnå. De 

får statistik regelbundet där de kan se vilka delar de är svaga på och behöver förbättras inom 

vilket samtliga tycker är till stor hjälp. 

5.3.3 Stöd 

Något som framkommit tidigare i denna rapport är att de sociala relationerna på kontoret är av 

en stor vikt för de som arbetar där, kollegor och vänner. Utöver att dessa relationer skapar en 

trevlig arbetsmiljö ser även informanterna att dessa relationer fyller ett annat syfte, nämligen 

som ett hjälpmedel för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Om en informant stöter på ett 

problem som hen inte vet hur det skall lösas eller har svaret på vänder sig denne ofta till sina 

kollegor eller sin chef för hjälp. Att be om hjälp av andra är även något som uppmuntras av 

företaget i sig. Även vid mer personliga frågor känner många av informanterna att det finns 

någon på företaget de kan vända sig till. 

”IP1: Om det är något jag behöver hjälp med kan jag vända mig till min chef eller duktiga 

kollegor. Är det mer personliga frågor så, lite mer allmänt kanske till chefen annars främst 

kollegor eller vänner utanför jobbet. … När man är klar med introduktionsutbildningen så 
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frågar man mycket om hjälp och alla vet att du kommer fråga mycket. Det uppmuntras till och 

med av chefen att fråga många frågor” 

Utöver att de anställda kan vända sig till chefer eller kollegor för hjälp har de väl utformade 

informationsdatabaser där det mesta går att hitta, det finns även tydliga mallar som beskriver 

steg för steg hur vissa problem skall tacklas.   

5.4 Belöning 

Under samtliga intervjuer var ett centralt samtalsämne olika typer av belöningar, kring vad 

arbete har för betydelse. De huvudsakliga belöningarna som intervjupersonerna (IP) 

efterfrågade var pengar i form av lön eller andra förmåner, någon typ av uppskattning för sin 

insats samt att utvecklas både inom sin yrkesroll men även som individer. Oavsett vilken typ 

av belöning som IP önskade fanns det en reflektion gällande balansen mellan ens insats och 

vilken belöning man får.  

”IP3: Jag kan ju bara säga att om vi jämför min position med någon som sitter på IT-AB. Om 

vi båda är i samma ålder så har vi samma grundlön. Men de tjänar bättre än mig på grund av 

OB, helger och provision. Det är en sak som gnager lite på mig. … Det ska vara rättvist. Jag 

känner att om någon drar ett större strå till stacken så borde de få något för det också” 

I detta fall sitter IP3 på en högre position med mer ansvar och avancerade uppgifter, hen 

arbetar endast efter kontorstider vilket gör att obekväm ersättning (OB) försvinner och arbetar 

inte med försäljning vilket gör att provisionen inte är aktuell. 

”IP7: Bara en liten bump för varje avanceringssteg, att det är ett plus. Inte för att tjäna 

storkovan utan mer bara för varje steg så får man någon typ av bonus bara. … det känns mer 

rättvist då jag får ta mer ansvar, göra roligare grejer och får en frihet i arbetsuppgifter.” 

Någon form av balans efterfrågas då det kommer till belöning. T.ex. om hen tar på sig tyngre 

arbetsuppgifter som avancemang kan medföra bör det även finnas en förändring kring ens 

belöning, i detta fall pengar. Det handlar inte om att hen skall få en markant löneökning utan 

snarare att det blir någon typ av ökning. Utöver att kunna få pengar fanns det även ett mönster 

kring att bli sedd inom företaget, att belöningen kunde ligga i att ens prestationen blev 

uppskattad på något vis. ”IP2: Om jag arbetar hårt vill jag att det uppmärksammas på något 

vis, att få bekräftelse eller bara att någon säger att jag gör ett bra jobb”. 
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Varje intervju som ägde rum handlade på något vis om pengar, lön eller andra typer av 

förmåner som förväntas delas ut på grund av att man arbetar. ”IP1: Jag får pengar, så det är 

av stor betydelse för mig om man har ett jobb”. Det kom aldrig på tal att man arbetar för att 

bli rik utan snarare för att kunna uppfylla några typer av grundläggande behov. Att kunna 

finansiera sitt eget liv med hyra, mat, nöje eller att kunna spara pengar inför framtiden. Rent 

generellt var fokusen på pengar större vid början av arbetslivet ”IP4: jag skaffade ett jobb för 

att få egna pengar”. För att sedan växla över till en annan typ av fokus där andra typer av 

belöningar blev viktigare. 

”IP4: I början var det att skaffa egna pengar för att kunna skaffa egna saker, få kontroll, ha 

råd med en fritid och inte behöva förlita mig på föräldrarna. Sen handlade det rent generellt 

om att hela tiden få någon typ av utveckling, så fokusen har skiftat” 
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6.0 Analys 

Min analys kommer följa samma upplägg som presentationen av resultatet: Identitet och 

Värde, Arbetsmotivation, Psykosocial arbetsmiljö samt Belöning. Varje område analyseras 

var för sig vilket hjälper mig att skapa en förståelse till de olika samtalsområdena. I slutet av 

mitt analys-avsnitt kommer en vidare bred analys göras kring vilken roll cheferna har på 

arbetsplatsen i förhållande till tidigare nämnda områden. Analysen kommer sedan avslutas 

med min slutsats där jag presenterar hur allt hör samman. 

6.1 Värden och Identitet 

En sak som är säker från det empiriska materialet är att det finns långt många fler anledningar 

till att jobba utöver pengar. Pengar uppfyller grunden till varför individen arbetar, men det är 

inte det som är anledningen till att en individ vill gå till arbetet. Anledningen till varför finner 

jag mycket i Jahoda, Lazarsfeld och Zeisels (1971) studie kring latenta faktorer. 

Informanterna ser arbetet som mer än bara ett arbete. För det första ger arbetet dem struktur 

över individens vardag, något som samtliga informanter önskar. För det andra stärker arbete 

identiteten genom att individen ser sig själv som en arbetstagare. Altenativet som är att vara 

arbetslös ses ner på av informanterna och är enligt informanterna mer ansträngande än att 

arbeta i sig, detta då individen fortfarande måste vara aktiv i sitt jobbsökande och själv 

försöka skapa en egen struktur för sin vardag. För det tredje ser informanterna även mervärdet 

i att kunna gå till en arbetsplats där det finns arbetskollegor, dessa arbetskollegor blir en del 

av deras sociala umgänge. Vissa kollegor kan till och med utvecklas till att bli nära vänner. 

För det fjärde finns det en kollektiv mentalitet kring själva arbetet, genom att arbeta betalar 

individen skatt som i sig gör att hen bidrar till samhället. Utöver att bidra till samhället finns 

även en önskan att vara med i ett kollektiv, i detta fall arbetsplatsen. Informanterna arbetar 

oftast i större arbetslag där de tar hjälp av varandra för att lösa problemen tillsammans. För 

det femte ser samtliga informanter arbetet som en väg till något större, i detta fall väljer 

informanterna att förklara sin arbetssituation som tillfällig och tills någonting annat dyker 

upp. Sedan huruvida detta innebär avancemang inom företaget eller utanför företaget spelar 

mindre roll, det som är av vikt är att individen avancerar i någon riktning och utvecklas. 

Jahoda, Lazarsfeld och Zeisel (1971) säger att de latenta värdarna är struktur, sysselsättning, 

identitet, socialt umgänge och kollektiv delaktighet, vilket stämmer mycket väl överens med 

informanternas svar. Väljer jag att se dessa ur Maslow (1943) behovstrappa kan jag se att 

arbete i sig, med dessa latenta faktorer i åtanke, går igenom samtliga fem trappsteg. Arbetet 
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ger hen pengar som kan användas till att köpa in mat eller andra fysiologiska behov. De 

övriga stegen tryggheten, gemenskap, självkänsla och självförverkligande uppfylls genom de 

latenta värdarna. Därmed visar mitt empiriska material att individen inte bara arbetar för 

pengarna utan att det finns ett större mervärde kring att ha ett arbete. 

6.2 Arbetsmotivation 

Tidigare har jag kunnat konstatera att pengar spelar en viss roll vid motivation, att en utförd 

uppgift kräver någon form av ekonomisk kompensation. Skulle en individ inte få något alls 

för sitt arbete tror jag att det skulle vara svårt att motivera hen till att jobba, om inte personen i 

fråga har tillräckligt med pengar för att finansiera sitt liv sen tidigare eller om arbetet i sig 

förser individen med mat och husrum. Om jag då väljer att se bortom lönen, vad driver 

individen till att utföra sina arbetsuppgifter? 

Tar jag hjälp av Hackman och Oldhams (1976) teori kring arbetsmotivation kan jag finna 

flera andra aspekter som kan motivera en individ till arbete. Forskarna menar att tre 

förutsättningar kan skapa en arbetsmotivation, dessa är arbetsuppgiftens utformning, ansvar 

och att själv kunna bedöma kvaliteten av ett utfört arbete. Kring arbetsuppgiften finns det en 

önskan från informanterna att dessa dels skall vara utmanande, varierande och på något sätt 

meningsfulla. Sett ur Deci och Rayans (2000) teori kring att motivation kan ses ur två 

perspektiv, yttre- och inre motivation, kan dessa önskemål kopplas till en motivation av en 

inre karaktär. Om arbetsuppgifterna är utmanande och varierande stärks individens personliga 

utveckling. Ny kunskap krävs för att kunna utföra mer utmanande uppgifter och annorlunda 

arbetssätt krävs för att lösa varierande uppgifter, vilket stärker individens egen utveckling. 

När det rör sig om att arbetsuppgiften skall vara meningsfull kan detta innebära att uppgiften i 

sig är viktig på något vis, att utföra en sådan uppgift är av betydelse vilket stärker individens 

självkänsla, alltså en inre motivation. 

Hackman och Oldhams (1976) teori kring arbetsmotivation visar på att ansvar har en stor 

betydelse i arbetstagarnas arbete. Där finns det två olika aspekter av ansvar, dels att kunna ta 

ansvar men även att få ansvar från chefen. Att en individ får ansvar att utföra en uppgift kan 

kopplas till att uppgiften får en större mening eller är av större betydelse, vilket i sig skapar en 

ökning i arbetsmotivationen. En positiv spiral kan även skapas av att få ansvar, empirin visar 

att om en anställd får ansvar tenderar även denne att ta på sig mer ansvar. Att få mer ansvar 

kan även ses som en möjlighet att ha mer kontroll över sin arbetssituation, se psykosocial 

arbetsmiljö för vidare analys kring detta. 
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Hackman och Oldhams (1976) menar även att en individ skall ha möjligheten att kunna 

bedöma kvaliteten av ett utfört arbete och feedbacken får då en väldigt stor betydelse. 

Feedbacken kan komma i två olika former, positiv eller konstruktiv feedback. Båda två har ett 

liknande syfte och det är att individen skall få en indikation om vart hen befinner sig utifrån 

sin prestation. Positiv feedback fungerar som en bekräftelse som säger att individen gör rätt 

och skall fortsätta på samma sätt. Konstruktiv feedback pekar ut vad som kan bli bättre, 

individen anpassar sig efter denna feedback för att kunna utföra arbetet på ett korrekt sätt. 

Väljer jag se feedbacken ur Deci och Rayans (2000) teori om motivation finner jag en 

koppling till en inre motivation. Positiv feedback för med sig bekräftelse som får individen att 

känna sig duktig, vilket motiverar den anställde. Konstruktiv feedback hjälper individen i hur 

hen kan utvecklas för att bli ännu bättre och på detta vis få ännu mer positiv feedback och 

bekräftelse. Utveckling kan göra att individen får mer eller annan typ av positiv feedback 

vilket motiverar individen till att arbeta. Bekräftelsen i sig kan kopplas till Siegrist (1996) 

ERI-modell som en typ av belöning, vilket kan skapa en balans kring arbetsinsats och 

belöning.  

6.3 Psykosocial Arbetsmiljö 

För att kunna förklara den Psykosociala arbetsmiljön tar jag hjälp av Karasek och Theorells 

(1990) teori Krav-Kontroll-Stöd modellen. Forskarna har sett en koppling kring arbetsmiljön 

och individens psykiska hälsa, vilket gör att denna modell fungerar väl för att kunna förklara 

den psykosociala arbetsmiljön. Forskarna menar att goda förutsättningar finns för psykisk 

hälsa om arbetsmiljön är av en avspänd karaktär, vilket innebär en god känsla av kontroll, 

låga arbetskrav samt ett högt stöd. 

Om jag har Krav-kontroll-Stöd modellen (Karasek & Theorell 1990) i åtanke kan jag se att 

vilka krav som ställs på de anställda är av betydelse för deras psykiska hälsa. Många av 

informanterna menar att de krav som ställs på den är rimliga men att tidspressen eller kravet 

på försäljning kan vara stressande ibland. Det framkommer även en oro att om inte kraven 

följs kan ens anställning komma att upphöra, vilket kan vara en stressande tanke. Det krav 

som de anställda kommer bäst överens med är i vilken kvalitet som arbetsuppgiften skall ha. 

Viljan att kunna utföra en arbetsuppgift av hög kvalitet kan kopplas till Hackman och 

Oldhams (1976) tankar kring ansvar samt Deci och Rayan (2000) om en inre motivation för 

utveckling. Förståelsen till varför kraven finns där, t.ex. att företaget skall vara vinstdrivande, 

gör att kraven accepteras av de anställda.  
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Med hjälp av Karasek och Theorells (1990) modell kan jag även utläsa att kontroll finns i två 

olika former. Dels kontroll över sin direkta arbetssituation, dels kontroll vid mer övergripande 

organisatoriska frågor. Vid denna undersökning har de anställda indikerat att det finns en god 

kontroll vid det direkta arbetet. Det innebär att de kan styra över hur vissa arbetsuppgifter 

skall genomföras, ta på sig nya utmaningar samt kan vara delaktiga i hur schemat utformas. 

Ansvar har även visat på en ökad känsla av kontroll, detta då ansvar verkar tendera till att 

individen har ett större inflytande över bland annat sitt schema. När det rör sig om de mer 

organisatoriska frågorna verkar kontrollen vara mer bristande. Många av informanterna har 

sagt att de velat kunna påverka hur löneutvecklingen ser ut eller vilka krav som företaget 

ställer på sina anställda. Försök till att påverka dessa mer övergripande frågor har mötts av 

motstånd och de anställda verkar ha en upplevelse över att IT-AB inte lyssnar på deras åsikter 

i dessa frågor. 

Karasek och Theorells (1990) tankar kring stöd är att detta kan finnas i två olika former, dels 

ett personligt mer emotionellt stöd eller ett mer systematiskt arbetsrelaterat stöd. Kring detta 

finner jag att informanterna främst får sitt emotionella stöd från sina kollegor men även i vissa 

fall från sin chef, beroende på vilken relation de har. Det finns även en god känsla av 

arbetsrelaterat stöd. Informanterna känner att de kan vända sig till både chefer och kollegor 

med frågor kring arbetet. Det finns även tydliga mallar om hur vissa arbetsuppgifter skall 

utföras och ett intranät som fungerar som en databas för alla typer av frågor. Det visar även på 

bra stöd från IT-AB då organisationen är snabba på att uppdatera detta intranät med relevant 

ny information samt mejlar ut till samtliga anställda om nått nytt händer inom företaget eller 

dess produkter. 

Från denna analys kan jag alltså placera informanterna någonstans mellan Avspänt och 

passivt läge, se figur 2. De krav som ställs är något mer mot lågt, känslan av kontroll har ett 

värde av medel och känslan av stöd är god. Som Weman-Josefsson och Berggren (2013) 

beskriver finns det fortfarande en ambition hos de anställda att avancera eller ta på sig mer 

avancerade arbetsuppgifter, vilket i sig är en indikation på att kraven är på en lämplig nivå. 

Det område som det finns mest förbättringsmöjligheter inom är inom kontroll. Om de 

anställdas ges mer utrymme att kunna påverka sin direkta arbetssituation men framförallt vara 

delaktiga i de organisatoriska frågorna är känsla av kontroll en faktor som brukar ha en positiv 

effekt på arbetstagares hälsa. 
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6.4 Belöning 

Kring Maslows (1943) behovstrappa kan jag tydligt se vilken typ av vikt som lönen har för de 

anställda. Samtliga anställda nämner lön eller pengar som en självklar del av att arbeta men 

samtidigt inte det som driver dem i arbetet, kopplat till Herzberg (2003) om att pengar endast 

ses som en hygienartikel. Pengar har mer en funktion att uppfylla deras vardagliga behov, 

kopplat till Maslow (1943) har pengar en betydelse vid de första fyra stegen i behovstrappan. 

Får den anställde tillräckligt med pengar för kunna betala hyra, köpa mat, har råd att unna sig 

aktiviteter samt ekonomisk trygghet i form av sparande uppfylls de första fyra stegen i 

trappan. I det sista och femte steget kring självförverkligande spelar pengar roll om det är en 

del av individens större behov, att exempelvis bli rik. Behovet av pengar styrs därmed mycket 

av individen i sig och vilken livssituation hen har. Med åldern ökar i regel behovet av pengar, 

t.ex. vid införskaffandet av bil, bildandet av familj och behovet av större bostad. 

Utöver att se pengar som belöning eftersträvar även de anställda efter någon form av 

uppskattning eller utveckling som belöning för sitt arbete. Om jag då går tillbaka till Maslow 

(1943) behovstrappa kan kopplingen göras att dessa hör till det fjärde steget, självkänsla, eller 

det femte steget, självförverkligande. Detta innebär då att dessa ses som mer motiverande 

faktorer om jag jämför dessa mot pengar. 

Väljer jag att jämföra dessa tre belöningsfaktorer, pengar, uppskattning och utveckling, mot 

Deci och Rayans (2000) teori om att motivation kan ses ur två perspektiv, yttre- och inre 

motivation. I denna teori innebär pengar i regel en typ av yttre motivation, om inte pengar 

uppfyller ett självförverkligande mål hos individen. Detta medan uppskattning och utveckling 

faller in under inre motivation, eftersom behovet av dessa två faktorer kommer från individen 

själv. Uppskattning är något som gör att en person mår bra, drivet efter att vilja få 

uppskattning är därmed något som kommer från hen själv och är därmed en inre motivation. 

Detta gäller även för utveckling, där strävan att utvecklas som person är den drivande faktorn. 

Utveckling i sig kan leda till en utbyggnad av ens färdigheter, vilket i sin tur kan leda till att 

IP kan avancera både inom och utanför organisationen. Denna avancering kan i sig kopplas 

till steget kring självförverkligande i Maslow (1943) behovstrappa.  

Med detta i åtanke kan jag därmed anta att Herzbergs (2003) har rätt i sin teori, pengar är av 

betydelse men är inte det som motiverar en anställd. Om individen har pengar för att kunna 

finansiera sitt liv i form av hyra, mat, nöje och sparande har inte pengar längre en 

motiverande funktion. 
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Informanterna talar även om att det skall finnas en balans kring belöning och ens prestation, 

en tydlig koppling kan därmed göras till ERI-modellen av Siegrist (1996). Modellen i sig 

menar att det skall finnas ett ömsesidigt utbyte kring belöning och ens insats, om individen får 

mer krävande arbetsuppgifter bör även belöningen öka. Detta verkar vara något som saknas 

inom denna organisation, framförallt kring lönen. Allt eftersom individerna avancerar inom 

organisationen sker ingen förändring i lön, men de får uppskattning och utveckling vilket i sig 

ses som en belöning. Uppskattningen och utvecklingen känns fortfarande inte tillräckligt för 

arbetstagaren. Jag väljer att förklara detta genom två olika perspektiv. Det första perspektivet 

är att möjligheten att avancera inom företaget kan förknippas med individens ålder. För att 

kunna avancera krävs erfarenhet och kunskap kring arbetsuppgifterna, vilket kräver att 

individen i fråga spenderat tid för att införskaffa erfarenhet eller kunskap. Med åldern 

tenderar även behovet av pengar att öka och får då en motiverande funktion. Det andra 

perspektivet är att utveckling och uppskattning inte är tillräckligt. Då en individ väl avancerar 

till en ny position innefattar detta en utveckling hos personen samt även som uppskattning, då 

hen anses kompetent nog att avancera. Resultatet pekar på att uppskattning kan avta efter en 

tid eller helt försvinna och bara utvecklingen kvarstår. En ökning i lön vid avancemang kan 

därför vara en bidragande faktorn till att känslan av uppskattning ökar hos individen.  

6.5 Chefernas roll 

Vid analys av ovan områden kan jag utläsa att chefen har i många gånger en central roll. 

Kring belöning är det många gånger chefen som förser de anställda med uppskattning och 

utvecklingsmöjligheter. När det rör sig om de latenta faktorerna har chefen en centrall roll i 

att skapa en miljö där sociala relationer stärks genom aktiviteter eller olika typer av 

samarbeten i grupp, vilket även kan stärka den kollektiva känslan. Om arbetsmotivationen är 

bra eller dålig avgörs också till stor del av chefens roll. Detta genom att vara duktig på att ge 

feedback, dela ut ansvar eller visa tillit till den anställdes förmåga att utföra vissa 

arbetsuppgifter. Även genom att vara lyhörd för hur individen ser på sina arbetsuppgifter och 

t.ex. ge hen andra arbetsuppgifter som är mer utmanande, varierande eller som har en större 

mening för individen. Vid den psykosociala hälsan finns även ett stort ansvar hos chefen, att 

en tydlighet finns kring varför kraven ser ut som de gör, skapa utrymme för de anställda att ha 

kontroll över sin arbetssituation, agera som ett stöd för de anställda samt uppmuntra 

kollegorna att stötta varandra. 
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Med Yukls (2012) tankar kring anpassat ledarskap finns det ingen ledarstil som fungerar i alla 

situationer. Ansvaret läggs på chefen att se vad individen behöver och anpassa sin ledarstil 

därefter, detta för att kunna uppnå en gott arbetsklimat. 

6.6 Slutsats 

Hur passar alla dessa pusselbitar ihop? Från denna studies teoretiska utgångspunkt oich 

empiriska resultat finner jag ett övergripande tema bland forskarna såsom vad som är viktigt 

på en arbetsplats för att en anställd skall känna en tillfredsställelse. I den empiriska delen i 

denna studie kan jag finna samma mönster. Det informanterna främst pratar om är vilka delar 

av arbetet som de tycker om och mår bra av eller vilka delar som kan förbättras för att de skall 

kunna trivas ännu bättre. Arbetet i sig uppfyller inte bara ett behov av att kunna tjäna pengar 

utan är en viktig del av informanternas liv. Om dessa pusselbitar är bristande kan arbetet 

hypotetiskt vara en bidragande faktor till en ohälsa hos individen som t.ex. stress, irritation 

eller en känsla av orättvisa.   

En arbetssituation som uppfyller ett lustfyllt, positivt tillstånd där individen behandlas väl är 

vad resultatet i denna studie visar som centralt för vad en arbetstagare ser som viktigt på 

arbetsplatsen. Jag har därför pressenterat en egen modell, med hjälp av denna studie, för vilka 

pusselbitar som tillsammans beskriver de viktiga bitarna som ska finnas på en arbetsplats (se 

figur 5). 

 

Figur 4, Arbetspusslet enligt denna studie 



34 

 

Områdena i figuren ovan har samtliga varit återkommande samtalsämnen under mina 

intervjuer för vad som är viktigt på en arbetsplats. Denna studie visar även på att unga i 

dagens moderna arbetsliv förefaller de aspekter som lyfts av forskare för många decennier 

sedan vara av relevans. Svarsskillnader bland de valda åldersgrupperna, över eller under 25 

år, visade på marginell skillnad i denna studie. 

Det är däremot inte de anställda som är de som ser till att dessa pusselbitar faller på plats, utan 

detta är den stora utmaningen som chefen ställs inför. Hur varje bit faller på plats är olika 

beroende på arbetstagaren i sig. Därför är det av största vikt att ledarskapet anpassas efter 

individens behov och personlighet (Yukl, 2012). Vi är alla unika individer och våra liv består 

av många olika delar, vad som är viktigt för en person kanske är helt oväsentligt för en annan. 

Arbetslivet utgör en stor del av en individs liv och blir en del av hens identitet. Arbetet blir 

därför en viktig pusselbit i livspusslet. 
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7.0 Avslutning och diskussion 

Utifrån detta examensarbete kan jag konstatera att arbetet i sig har en väldigt stor betydelse i 

en individs liv. Utöver att arbetet resulterar i lön, vilket behövs för att kunna leva i dagens 

samhälle, hjälper det individen att fylla många grundläggande mänskliga behov. Arbetet 

hjälper individen att bygga ut sitt kontaktnät samt fyller ett socialt behov. Genom att arbeta 

får även individen en personlig utveckling och ens färdigheter utvecklas, vilket öppnar upp 

nya möjligheter i livet. Människor behöver någon typ av vardaglig sysselsättning samt något 

att kunna sträva efter, detta är något som arbetet uppfyller. Ett exempel på detta är det faktum 

att vissa av mina informanter väljer att stanna kvar på arbetsplatsen trots mindre bra 

arbetsförhållanden säger mig hur viktigt arbetet är i en persons liv.  

När det kommer till själva arbetsplatsen i sig finns det väldigt många moment för att 

arbetstagaren skall trivas och må bra på arbetsplatsen, det kan verka vara en omöjlig uppgift 

att allt skall falla på plats. En slutsats jag dragit i denna studie är att cheferna/ledarna har en 

central och viktigt roll i det hela, det är de som lyssnar på arbetstagarna och kan agera för att 

pusselbitarna ska falla på plats. En öppen och god kommunikation mellan arbetstagarna och 

organisationens ledning tror jag är nyckeln till att kunna skapa en väl fungerande arbetsplats. 

Det har framkommit under studien att det inte finns en ömsesidig balans mellan prestation och 

belöning på arbetsplatsen vad gäller lön. Företaget motiverar de anställda med andra typer av 

belöningar, som t.ex. utveckling och uppskattning, dock har lön fortfarande en väldigt viktig 

funktion. Empirin i denna studie visar på att de anställda har valt att acceptera nuvarande 

löneutveckling då den är svår att kunna påverka. Denna obalans resulterar i en irritation hos 

de anställda och en känsla av orättvisa skapas bland arbetstagarna. Detta tror jag har en 

påverkan på deras arbetsmotivation och kan mycket väl vara en faktor till företagets höga 

sjuktal. Vidare studier kring hälsa på arbetsplatsen skulle dock behöva göras för ett mer 

utförligt svar kring företagets sjuktal. 

Jag tror även att den fysiska arbetsmiljön har en större betydelse än vad denna uppsats ger den 

rättvisa för. Under intervjuerna var detta inte ett särskilt stort samtalsämne, vilket gör att en 

vidare djup analys inte kunde utföras i denna rapport. Detta område kan vara en pusselbit jag 

saknar, vidare studier krävs för att kunna få hela bilden.  

I empiri i denna studie finns ingen direkt diskussion kring organisatoriska värderingar och vad 

dessa kan ha för betydelse. Jag tänker mig att valet av vilket företag du vill arbeta inom kan 

ha en påverkan för bland annat arbetsmotivationen, t.ex. om du väljer att arbeta inom ett 
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företag som följer dina egna värderingar kan detta medföra en typ av lojalitet till företaget. 

Anledningen varför detta inte kom på tal i mina intervjuer kan vara hur informanterna väljer 

att se på organisationen. Samtliga har mer eller mindre sagt att de stannar kvar på 

arbetsplatsen tills något bättre dyker upp, som t.ex. universitet eller andra arbetsplatser. Att 

tänka långsiktigt och stanna inom organisationen en längre tid saknas i det empiriska 

materialet. Vidare studier skulle därför krävas för att se vad organisationen i sig har för roll 

kopplat till arbetsvärde eller vad som är viktigt på en arbetsplats. 

7.1 Svarsskillnader utifrån ålder 

Denna rapports syfte var till en början att undersöka om det fanns en skillnad gällande hur en 

person ser på arbete i förhållande till ålder, över eller under 25 år i detta fall. Från mina 

intervjuer är det dock svårt att kunna peka på direkta citat där de olika informanterna skiljer 

sig åt ur detta perspektiv. De som var av låg ålder eller hade kort arbetslivserfarenhet 

tenderade att fokusera på pengar som det som motiverade dem till arbete, om de har saknat 

inkomst en längre tid eller är nya på arbetsmarknaden kan pengar vara nödvändigt för att 

uppfylla det första behovstrappsteget fysiologi. De såg cheferna som en instrumentell 

funktion för att skydda dem i deras arbetsliv och kollegorna var ett socialt stöd, som kunde 

hjälpa vid problem med vissa arbetsuppgifter.  

Om jag sedan jämför detta med de som var av en högre ålder eller som hade en längre 

arbetslivserfarenhet var svaren från dessa något mer utvecklade. Pengar var fortfarande av 

stor vikt men saknade på ett vis betydelse för dem, fokusen låg snarare i att kunna utvecklas 

av att arbeta framför att få en hög lön. Chefen sågs som ett verktyg för utveckling, att denne 

skulle vara mer som en mentor för att hjälpa individen att klättra i karriären. Kollegorna hade 

som tidigare nämnt fortfarande en betydelse kring socialt stöd och som hjälpmedel vid 

problem. Det fanns även ett mervärde att lära känna kollegorna, nämligen att dessa kunde 

agera som referenser i framtiden.  

Med andra ord var de som var yngre eller mer oerfarna mindre pratglada och var mer 

kortfattade i sina svar och de äldre eller mer erfarna hade mer reflekterande svar under 

intervjuerna. Att ha i åtanke är att skillnaden i svar mellan åldersgrupperna inte är stor samt 

att detta är min tolkning av empirin. 



37 

 

7.2 Metoddiskussion 

Vid inledningen av mitt arbete var uppsatsens huvudsakliga fokus att se svarskillnader 

beroende på ålder, i detta fall blev fördelningen över eller under 25 år. Till en början trodde 

jag att detta skulle ge tydliga svarsskillnader, dock visade sig dessa skillnader vara mer 

flytande än väntat. Detta ledde till att jag skiftade mitt fokus i arbetet till en mer generell 

diskussion kring mina frågeställningar än att fokusera på ålder. Nu i efterhand inser jag att en 

större ålderskillnad hade varit mer lämpligt, kanske att jag utfört hälften av intervjuerna på en 

gymnasieskola istället alternativt en arbetsplats med högre medelålder. Med detta sagt tycker 

jag fortfarande att mitt val av urval var väl utformat. Jag fick en stor variation av intressenter 

för undersökningen och kunde göra en god spridning kring ålder. Nu blev det även en stor 

spridning bland de olika avdelningarna inom organisationen. Jag tror att detta gav mig mer 

varierade svar då olika avdelningar har olika chefer och arbetsuppgifter, denna variation gav 

mig en mer överskådlig bild över vad de anställda ansåg vara viktigt kring arbetet. 

De intervjuer som hölls inom organisationen skedde på arbetstid samt i ett mötesrum på 

arbetsplatsen. Detta gjorde att jag lättare kunde finna informanter som hade möjligheten att 

delta i studien. Däremot kan även detta ha resulterat med att de som valde att vara med på 

intervjuerna gjorde detta för att dem fick en timmas betald rast där dem bara kunde sitta och 

prata med mig. Jag kan inte säga om så var fallet men av de jag har intervjuat tycker jag det 

fanns ett intresse att delta i studien. 

Intervjuerna tycker jag gick väldigt bra. De första två, inklusive pilotstudien, var något mer 

stela och jag ställde få följdfrågor. Vid inledningen av denna studie hade jag skapat mig en 

relativt god grund kring olika teoretiska utgångspunker, vilket kan ha varit både till min fördel 

och även till min nackdel. Fördelen var att jag lättare kunde se mönster i samtalen och anpassa 

mina följdfrågor för mer utförliga svar. Nackdelen var att jag ibland ställde mina följdfrågor 

efter det jag fann mest intressant vilket kan ha påverkat utfallet av informanternas svar. Valet 

att använda en MI-inspirerad samtalsteckning tror jag kan ha minskat denna nackdel, då jag 

aktivt försökte ställa följdfrågor och låta informanten själv styra vad samtalet handlade om. 

Vid bearbetningen av min empiri fann jag att tematisk analys passade bra. Detta hjälpte mig 

att systematiskt bearbeta materialet samt att minska risken att relevant information missas.  

  



38 

 

Jag anser att jag har lyckats med att hålla denna undersökning anonym. Arbetsgivaren har 

varit minimalt involverad i min urvalsprocess. Jag fick ta hjälp av de som lägger schemat för 

de anställda för att kunna boka in tider som passade i förhållande till deras produktion, utöver 

detta vet endast jag vilka informanterna är samt vilket företag det gäller.  
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9.0 Bilagor 

9.1 Bilaga 1, Introduktionsmejl 

Mejlrubrik: Information om och inbjudan att delta i en studie om arbete och 

arbetsförhållanden  

Mejlinnehåll: Jag heter Mattias Torneus och är personalvetarstudent vid Umeå Universitet 

och har valt att skriva min kandidatuppsats hos er på IT-AB. 

Mitt primära syfte är undersöka synen på arbete och arbetsförhållande bland er anställda i 

olika åldersgrupper. 

Jag behöver därför er hjälp och söker medarbetare utan personalansvar som skulle vara 

intresserade att medverka i en intervju. Intervjun kommer att beröra din syn på arbete och 

dina arbetsförhållanden. Intervjun beräknas pågå i ungefär 1 timme och sker under arbetstid, 

inget avdrag på lön och en trevlig samtalsstund. 

Intervjuerna planeras äga rum under vecka 14-15. 

Om du är intresserad av att delta ber jag dig svara på detta mejl där du också anger: 

 Ålder 

 Anställningstid 

 Avdelning/Team 

 Vilken dag du är schemalagd och har tid för en intervju (Jag kommer sköta 

kommunikation kring schemaläggning, vilken kan innebära att exakt tidpunkt kan vara 

svår att önska) 

Etiska riktlinjer: 

Jag kommer att spela in samtalet med min mobiltelefon. Jag kommer följa de forskningsetiska 

kraven när jag gör min studie vilket innebär: 

 Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmre motivering. 

 All intervjudata kommer att behandlas konfidentiellt och resultaten presenteras på ett 

sådant sätt att ingen enskild person kan identifieras. 
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 Allt intervjumaterial förvaras så att det endast är åtkomligt för undersökningsledare 

och ingen obehörig får ta del av intervjumaterialet. 

 Intervjudata kommer endast att användas till denna studie och efter studiens 

genomförande kommer det inspelade och transkriberade materialet att förstöras. 

Om du har några frågor eller något mer att tillägga hör gärna av dig till mig. 

Mattias Torneus: 070-XX XX XXX, Mattias.Torneus@XXX.com 

9.2 Bilaga 2, Kompletterande introduktionsmejl 

Hejsan alla, jättekul att så pass många har visat intresse att delta!  

Min kvot av äldre medarbetare är nu fylld för intervjuer och jag söker nu er som är 22 år eller 

yngre. Är du sugen på att delta i en intervju vänligen följ instruktionerna i tidigare mejl. 

//Mattias 

9.3 Bilaga 3, Intervjuguide 

Inledande 

 Hur gammal är du? 

 Vilken utbildning har du? 

 Vilket år var du examinerad? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vilka andra arbetsplatser har du arbetat på? 

o Hur länge? 

 Kan du beskriva dina arbetsuppgifter här på jobbet? 

Intervjufrågor 

 Kan du berätta hur du ser på betydelsen av att ha ett arbete? 

 Kan du berätta om hur du värdesätter arbete jämfört med andra delar av livet, som 

fritid, familj? 

 Kan du beskriva för mig vad du anser vara perfekta/optimala arbetsförhållanden? 

 Hur tycker du att ditt nuvarande arbete uppfyller dina förväntningar på arbete och 

arbetsförhållanden? 
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