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Abstrakt 

Inom en industri visade det sig i den årliga medarbetamätningen att i påståendet ”Jag är 

motiverad i mitt arbete” var det en avdelning som hade en stor andel som instämde i 

påståendet medan på en annan avdelning var det ytterst få som instämde i påståendet. Därför 

ville företaget få det närmare undersökt vad denna skillnad i motivation kunde bero på.  

Syftet med studien var att genom en totalundersökning av två arbetsgrupper, ta reda på hur de 

anställdas inställning till arbete generellt, vilka förväntningar de hade på arbete och hur de såg 

på det arbete som de har idag för att undersöka om detta kunde förklara skillnader i 

motivation mellan de två arbetsgrupperna. Data samlades in genom en enkät. 

Det visade sig att skillnaden i motivation troligen kunde förklaras av uppfyllda förväntningar 

på arbete och av vilken pliktkänsla de anställda hade. Det fanns ett samband mellan upplevda 

förväntningar och pliktkänsla där, utifrån teorier, upplevda förväntningar påverkar 

pliktkänslan. 

 

Sökord: Motivation, inställning till arbete, arbetstillfredsställelse, pliktkänsla, uppfyllda 

förväntningar, industri, enkät, regressionsanalys.   
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Inledning och Bakgrund 

Inledning 

Motivation handlar om individens villighet att utföra en handling (Herzberg, 1987). Denna 

motivation och således villigheten att utföra en handling kan se olika ut hos olika människor 

utifrån dess inställning till arbete. Vissa människor har en inneboende inställning till arbete 

vilket innebär att handlingar kommer från individens eget intresse och värdering medan andra 

har en mer instrumentell inställning där individen handlar utifrån yttre påverkan (Esser, 2006; 

Söderfjäll, 2012). För att förstå skillnader mellan människor i hur motiverade de är i sitt 

arbete så kan man se till deras bakomliggande värderingar till arbete, hur de ser på arbetet 

som de har idag samt om individens förväntning på arbete uppfylls. 

Olika människor har olika förväntningar på sin anställning och vad som motiverar dem (Bipp, 

2010). Om dessa förväntningar inte blir uppfyllda kommer detta att påverka hur väl individen 

trivs med sitt arbete (Locke, 1976). Det är förväntningar på arbete som påverkar de anställdas 

trivsel och motivation (Gallie, 2007). Därför är det viktigt för arbetsgivare att veta vad de 

anställda förväntar sig av sitt arbete och försöka uppfylla dessa behov eftersom detta kan leda 

till motiverade medarbetare. Företaget får medarbetare som trivs och på så vis kan företaget 

behålla viktiga kompetenser. Det är även till fördel för de anställda att ledningen har 

förståelse för deras förväntningar och vad de anser skapar trivsel, eftersom det är viktigt att 

trivas på sin arbetsplats då arbete utgör en stor del av människors liv.  

Bakgrund 

På ett företag som arbetar med produktion har det visat sig i den senaste medarbetarmätningen 

att två olika arbetsgrupper, avdelning Lila och avdelning Grön, som båda arbetar inom 

produktionen, har olika resultat på frågan om hur motiverad de är i sitt arbete. Det visade sig 

att en stor andel av de anställda på avdelning Lila inte känner sig motiverade i sitt arbete, 

medan på avdelning Grön visade det sig vara mer än hälften som känner sig motiverade i sitt 

arbete. I och med att de båda avdelningarna arbetar inom produktionen med liknande 

förutsättningar gällande exempelvis belöningssystem och lön så ville företaget få det 

undersökt ytterligare hur denna skillnad i motivation kan förklaras. Det som skiljer mellan 

avdelningarna är att avdelning Lila arbetar enligt löpandebandprincipen, vilket innebär att 

arbetsuppgifterna kommer till dem i ett flöde. Avdelning Grön har större frihet i utförandet av 
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arbetsuppgifter. De två olika avdelningarna har även olika avdelningschefer. På företaget är 

det huvudsakligen män som arbetar. Arbetsuppgifterna kräver inte någon högre utbildning 

och på arbetsplatsen finns en stark facklig förankring.  

Syfte  

Syftet med studien är att genom en totalundersökning av två arbetsgrupper i en produktion, ta 

reda på de anställdas inställning till arbete generellt, vilka förväntningar de har på ett arbete 

och hur de ser på det arbete som de har idag för att undersöka om dessa faktorer kan förklara 

skillnader i motivation mellan de två arbetsgrupperna.    

Frågeställningar 

 Hur skiljer sig inställningen till arbete generellt mellan de två arbetsgrupperna?  

 Vilka förväntningar har de två arbetsgrupperna på arbete och motsvaras dessa 

förväntningar av det arbete som de har idag? 

 Hur mycket pliktkänsla mot företaget har de två arbetsgrupperna? 

 Kan skillnaden i motivation mellan de två avdelningarna förklaras av inställningen till 

arbete, pliktkänsla mot företaget och uppfyllda förväntningar på arbete?  

Disposition  
För att få svar på dessa frågeställningar har en enkätstudie genomförts för att kunna mäta 

attityder till arbete generellt och till det egna arbetet. Rapporten är upplagd på så vis att den 

börjar med en teorigenomgång där först en förklaring till begreppet motivation tas upp. Sedan 

kommer tre bakomliggande värderingar till arbete för att kunna ge läsaren en bakgrund till de 

värderingar som undersöks i denna studie. Dessa värderingar är inställningen till arbete, 

arbetsorientering och förväntningar på arbete. I dessa avsnitt presenteras resultat från tidigare 

studier, som är av relevans för denna studie, för att kunna jämföra vilka faktorer som i tidigare 

studier har en påverkan på dessa värderingar. Sedan kommer ett avsnitt om 

arbetstillfredsställelse som redogör för och definierar ett fåtal utvalda faktorer som skall 

undersökas i denna studie.  

Efter teorigenomgången följer ett metodavsnitt där det redogörs för genomförandet av 

studien. Därefter redovisas resultat och analys under samma rubrik för att lättare kunna förstå 

resultatet i en större kontext. Uppsatsen avslutas med en diskussion om resultat och metod.  
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Avgränsning 

Eftersom studien utförts under en begränsad tid har vissa avgränsningar gjorts. En 

avgränsning var att studien utfördes kvantitativt, istället för att utföra kvalitativa intervjuer, 

för att kunna samla fler respondenters åsikter. Det är också endast två avdelningar som har 

undersökts och inte hela produktionen. På dessa två avdelningar är det bara de fast anställda 

och ej den inhyrda personalen som har svarat på enkäten. Detta på grund av att resultatet från 

medarbetarmätningen, som ligger till grund för denna studie, baseras endast på de fast 

anställda.  

Istället för att respondenterna skulle fritt ha angivit vad de förväntar sig av ett arbete och hur 

de ser på sitt arbete, har faktorer från tidigare forskning använts. Utifrån dessa har ett antal 

valts ut för närmare undersökning. Dessa teorier var Herzberg, Mausner och Bloch-

Snydermans (2007) ”tvåfaktorteori” samt Warrs (1987) ”vitaminmodell” som beskriver vad 

som skapar arbetsplatstillfredsställelse och välmående. Dessa teorier presenteras senare i 

texten. 

Teoretisk referensram 

Om motivation 

En av de mer kända inom motivationsforskningen är Abraham H. Maslow och hans 

behovstrappa. Maslow menar att vad som gör en person motiverad är bristen av ett behov och 

individen kommer att vilja uppfylla detta behov fram till att det är tillgodosett (Maslow, 1987 

genom Hedegaard Hein, 2012). Dessa behov är hierarkiskt ordnade som en trappa där 

fysiologiska behov är längst ner och sedan kommer trygghetsbehov, behov av gemenskap, 

behov av uppskattning och till slut självförverkligande, högst upp på trappan. Det är först när 

ett behov är uppfyllt som individen är motiverad av nästa. Utifrån denna teori har det 

utvecklas flera andra behovsteorier som även dem i grunden handlar om att människan strävar 

efter jämvikt genom att individen strävar att dennes behov ska bli uppfyllda (Hedegaard Hein, 

2012). Alla dessa behovsteorier handlar om att förstår man vilka behov en individ har, 

prioriteringen mellan dessa behov och deras möjlighet att få dessa behov uppfyllda kan man 

förutsäga individens beteende (ibid.) Söderfjäll (2012) skriver att detta beteende kan bli olika 

även om individerna är lika motiverade. Detta utifrån individens kunskap och personlighet.  
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En beskrivning av vad motivation är ges i Söderfjälls bok (s. 13, 2012) där han citerar Deci 

som i en intervju sa att ”I grunden så handlar motivation om energi för handling. Det är vad 

som driver människor till att agera. Så, motivation handlar framför allt om vad som ger energi 

till beteenden, men det handlar även om riktningen på dessa beteenden.” En liknande 

förklaring av motivation ger Herzberg (1987). Han förklarar att det finns en skillnad i att 

motivera medarbetare och få dem att utföra något. Därför har han utvecklat ”KITA” (kick in 

the ass) som han humoristiskt förklarar att det går att få en individ att röra på sig genom att 

sparka dem i baken. Men för att få dem att röra sig igen så är det nödvändigt att sparka dem 

en gång till. Det går även använda en mer positiv metod genom att belöna individen för att 

röra sig, men detta gör att belöningarna hela tiden måste öka för att få individen att upprepa 

den önskade handlingen. Det är först när de är villiga att själva röra sig som de är motiverade 

(Herzberg, 1987).      

En inriktning på motivation är Marx teori om alienation. Bratton (2010) menar att de flesta 

forskare idag beskriver alienation som inneboende i arbetet mer än inneboende i arbetarnas 

personlighet. Alienation innebär en känsla av maktlöshet som uppkommer när människan 

hindras att förverkliga sig själv, genom sitt arbete, då arbetaren inte längre har kontroll över 

arbetsprocessen och produkten (Nationalencyklopedin, 2013). Arbete av alienerande karaktär 

kan då skapa låg motivation att arbeta (Bratton, 2010).  

Sett till ovan så är motivation att göra saker utan tvång för att uppfylla olika behov för att 

uppnå självförverkligande. Hur individer värderar arbete kan också ge olika grad av 

motivation (Esser, 2006). I denna studie undersöks tre olika sätt att värdera arbete. Dessa är 

inställningen till arbete, hur arbetsorienterade respondenterna är och vilka förväntningar 

respondenterna har på arbete.   

Inställning till arbete 
Det finns flera teoretiker som beskriver två ytterligheter av inställningar till arbete och vad 

som gör individer motiverad att arbeta (Esser, 2006; Gallie, 2007; Gesthuizen & Verbakel, 

2011; Jahoda, 1982). Denna inställning till arbete kan vara instrumentell eller inneboende och 

i denna studie undersöks respondenternas inställning till arbete och om detta kan påverka 

skillnaden i motivation. 

Instrumentell inställning till arbete innebär att individen motiveras av yttre faktorer för att 

kunna förverkliga sig själv utanför arbetet och på så vis blir arbete något nödvändigt ont 

(Esser, 2006). Sådana yttre faktorer kan vara lön och förmåner som gör att individen blir 
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motiverad att arbeta. En annan faktor som påverkar om individen har en instrumentell syn på 

arbete är vilken typ av arbete denne har. Arbetare, män och lägre utbildade tenderar att ha en 

mer instrumentell inställning till sitt arbete till skillnad från tjänstemän, kvinnor och högre 

utbildade (Gallie, 2007; Gesthuizen & Verbakel, 2011).  

Den andra inställningen till arbete är den inneboende inställningen som gör att personer 

förverkligar sig själv genom sitt arbete. Dessa inneboende värden kan inte vara av ekonomisk 

karaktär (Esser, 2006) utan dessa värden kan bland annat vara att ett arbete ger struktur åt 

vardagen, social kontakt med arbetskamrater, deltagande i kollektiva syften, social ställning i 

samhället och en personlig identitet (Jahoda, 1982). I en undersökning av Gallie (2007) kom 

han fram till att på arbetsplatser som tillåter varierat arbete, initiativ och medbestämmande har 

medarbetarna högre grad av inneboende inställning till arbetet. I en annan undersökning av 

Gallie et al. (2012) kom de fram till att de som känner att de har en trygg anställning och hög 

lön har en mer inneboende inställning till arbete. Gallie (2007) menar att den inneboende 

inställningen till arbete kommer att bli en allt mer viktigt faktor för ekonomiska fördelar i 

organisationer.  

Sammanfattningsvis tenderar arbetare, män och lägre utbildade att ha en mer instrumentell 

inställning till sitt arbete, det vill säga att dessa motiveras av yttre faktorer. Då respondenterna 

för denna undersökning arbetar i en industri där flest män arbetar och som inte kräver någon 

högre utbildning, kan detta komma att förklara hur inställningen till arbete ser ut bland 

respondenterna.   

Arbetsorientering 

En annan värdering av arbete är arbetsorientering (work orientation). Det är den nationella 

kulturen och samhället som påverkar individers värdering till arbete och hur arbetsorienterade 

de är (Bratton, 2010; Esser, 2006). Här är det viktigt att förstå hur arbetsorienteringen 

gestaltas i Sverige för att kunna jämföra resultatet från denna studie med sin kontext.  

Begreppet arbetsorientering är uppdelad i två delar (Bratton, 2010). Den ena delen handlar om 

hur motiverade individer är att arbeta generellt, som i denna studie kallas ”arbetsengagerad” 

(employee committment) och den andra delen handlar om hur motiverade individer är att 

arbeta på det egna arbetet, som i denna studie kallas ”pliktkänsla” (organizational 

committment).  
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Arbetsengagemanget visade sig i en undersökning av Hult och Svallfors (2002) vara högt i 

Skandinavien och detta beskriver de som en anledning av ländernas väl utbyggda 

socialpolitik. Det visade i deras undersökning att ålder hade ingen påverkan på 

arbetsengagemanget medan kön och utbildningsnivå hade en påverkan. Kvinnor och högre 

utbildade var mer arbetsengagerade. I undersökningen av Hult och Svallfors (2002) har de 

samlat data från International Social Survey Programs (ISSP) undersökning om 

arbetsorientering från 1997. Nedan redovisas en bearbetad tabell över arbetsinriktning som 

kommer från Hult och Svallfors artikel. Resultaten från Sverige har lyfts ut ur 

undersökningen, då enbart dessa är relevanta för denna uppsats. 

Tabell 1. Arbetsorientering i Sverige 1997 

  % Instämmer 

Ett arbete är bara ett sätt att tjäna pengar – inget mer. 16,3 

Jag skulle uppskatta att ha ett arbete även om jag inte 

behövde pengarna. 

76.7 

Att arbeta är människans viktigaste aktivitet. 41,0 

Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att 

hjälpa det företag eller den organisation där jag arbetat 

att bli framgångsrikt 

51,5 

Jag är stolt över att arbeta för mitt företag/min 

organisation 

57,6 

Om jag hade chansen skulle jag byta mitt nuvarande 

arbete mot någon annan typ av arbete  

32,4 

Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön 

skulle jag tacka nej och fortsätta arbeta för min 

nuvarande organisation 

17,9 

Jag är stolt över den typ av arbete som jag har 66,3 

Från Hult & Svallfors undersökning från 2002.  

Det visade sig i undersökningen (2002) att på de tre första påståendena som mäter 

arbetsengagemang var en liten andel som såg arbete enbart som ett sätt att bara tjäna pengar. 

Majoriteten skulle arbeta trots att de inte behövde pengarna. Nästan hälften ansåg arbete vara 

människans viktigaste aktivitet.  

Av de fem nedersta frågorna (tabell 1) som mäter pliktkänsla var det drygt hälften som ansåg 

att de var villiga att arbeta hårdare för företaget och hjälpa dem att bli framgångsrika. Det var 

inte ens en femtedel som skulle stanna på det företag som de arbetade på idag ifall de blev 

erbjudna nytt arbete med högre lön.   
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I undersökningen av Hult och Svallfors (2002) visade det sig att pliktkänslan till det egna 

arbetet var lägst i Sverige. Detta förklarar författarna kan bero på Sveriges tradition av 

fackförbund, vilket kan ha en försvagande effekt på de anställdas engagemang till det egna 

arbetet. Det som hade en stor inverkan på pliktkänslan i Sverige var att icke-högskoleutbildad 

arbetskraft känner en lägre grad av pliktkänsla (Hult & Svallfors, 2002). Något som har en 

effekt på pliktkänslan är arbetstillfredsställelse och uppfyllda förväntningar på arbete (Mottaz, 

1988). 

Sammanfattningsvis påverkas arbetsorienteringen av sin kontext där arbetsengagemanget är 

högt i Skandinavien. Arbetsengagemanget visade sig i tidigare studier påverkas av kön och 

utbildning där kvinnor och högre utbildade var mer arbetsengagerade medan pliktkänsla 

påverkas av arbetstillfredsställelse och uppfyllda förväntningar. Detta är intressant i denna 

studie eftersom om trivseln och uppfyllda förväntningar ser olika ut på de båda avdelningarna 

kan detta påverka pliktkänslan som handlar om hur motiverad individen är till det egna 

arbetet. Detta i sin tur kan då komma att förklara skillnader i motivationen mellan 

avdelningarna.  

Förväntningar på arbete  

Vilka förväntningar de anställda har på arbete är av betydelse för både motivationen och för 

de anställdas arbetstillfredsställelse (Gallie, 2007). För att en individ ska nå 

arbetstillfredsställelse behöver dennes förväntningar på arbetet uppfyllas (Locke, 1976). 

Därför är det viktigt att i denna studie undersöka om skillnader i förväntningar på arbete och 

arbetstillfredsställelse mellan de två avdelningarna kan komma att förklara skillnaderna i 

motivationen mellan dem.   

I en undersökning av Bipp (2010) studeras individers förväntningar på arbete och hon 

kommer fram till att de preferenser individen har beror på personligheten. Då individer önskar 

olika saker av sitt arbete och på så vis dras till olika arbeten, krävs det att arbetsgivaren tar 

hänsyn till detta när de fördelar arbetet. Dessutom gör dessa individuella preferenser att 

människor motiveras på olika sätt (Bipp, 2010). Om individen har höga förväntningar på 

arbete är det stor risk att dessa inte blir uppfyllda, vilket kan resultera i att individen får en 

lägre grad av pliktkänsla i sitt arbete (Mottaz 1988).  

I en undersökning av Reed (1997) undersöks det hur individer värderar olika saker i arbetet. 

Studien visade att möjligheten att använda sin kompetens följt av att ha ett intressant arbete 
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och möjligheten att få vänner värderades högst. Lön kom på sista plats efter säkerhet och 

prestation.  

Sammanfattningsvis innebär det enligt dessa teorier att förväntningar är personliga och om 

förväntningarna är höga är det svårare att uppfylla dessa, vilket kan skapa en låg grad av 

pliktkänsla. I denna studie kan detta innebära att låg grad av motivation kan bero på att de har 

så höga förväntningar på arbete att arbetsgivaren inte kan uppfylla dessa.   

Arbetstillfredsställelse    

Något som är nära kopplat till pliktkänsla och förväntningsuppfyllande är 

arbetstillfredsställelse (Gallie, 2007; Hult, 2005). Arbetstillfredsställelse är den positiva 

upplevelsen som kommer från utvärderingen av ens jobb och den uppnås när den anställdes 

behov uppfylls (Locke, 1976). För att i denna uppsats kunna undersöka vilka förväntningar 

respondenterna har på arbete och hur dessa uppfylls på arbetsplatsen har ett antal faktorer som 

skapar arbetsplatstillfredsställelse valts ut för att undersökas. Dessa är några av faktorerna 

som Herzberg et al. (2007) samt Warr (1987) har kommit fram till skapar 

arbetstillfredsställelse. De faktorer som valts ut för denna studie är utvecklingsmöjligheter, 

anställningstrygghet, interpersonella relationer, variation, användandet av kompetens och 

kontroll. Detta för att undersöka om uppfyllda förväntningar utifrån dessa faktorer kan 

förklara skillnaden i motivation mellan de två avdelningarna. Innebörden av dessa faktorer 

beskrivs nedan.    

Med utvecklingsmöjligheter menar Herzberg et al. (2007) den faktiska möjligheten för de 

anställda att utvecklas och inte känslan av att kunna utvecklas. Detta innebär bland annat att 

kunna gå vidare i företaget uppåt och till andra avdelningar. Men också att kunna utvecklas i 

de arbetsuppgifter individen har idag och lära sig nya saker.  

Med anställningstrygghet menar Herzberg et al. (2007) omständigheter som gör att den 

anställde kommer ha kvar sin anställning som till exempel hur stabilt företaget är. Möjligheter 

till interpersonella relationer i sin arbetsmiljö är viktigt för den mentala hälsan då detta skapar 

vänskap, minskar känslan av ensamhet och gör att det finns stöd, emotionellt eller 

instrumentellt, när personen behöver det (Warr, 1987). Interpersonella relationer gör också att 

anställda blir mer motiverade att lösa problem tillsammans, komma fram till målen då dessa 

kräver mångas prestation, samt att individer kan jämföra sig med varandra och på så vis 

utvecklas. Med själva arbetet menar Herzberg et al. (2007) hur bra eller dåligt arbetet är, om 
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det är för lätt eller svårt eller om det var varierande. Det är liknande faktorer som Warr (1987) 

nämner i sin undersökning. Med variation menar Warr att arbetsuppgifter av repetitiv karaktär 

bidrar negativt till den mentala hälsan. Därför är det viktigt för individen att få variation i 

miljö och i den roll som denne har (Warr, 1987).  

Möjlighet att använda sin kompetens, skriver Warr (1987), är central för den mentala hälsan 

eftersom individen känner sig då delaktig och bidragande till att nå mål och att göra något 

meningsfullt. Det finns två olika hinder mot användandet av sin kompetens. Det ena är att det 

endast är önskvärt att bete sig inom vissa ramar och rutiner och på så vis får de anställda inte 

utlopp för sina kunskaper. Det andra hindret är om de anställda inte får höja sin kompetens 

utan har samma svårighetsnivå på arbetet.   

Med kontroll menar Warr (1987) att medarbetaren har inflytande över vad som händer. På så 

vis kan medarbetaren själv påverka det som denne är missnöjd med och därmed sträva mot 

arbetstillfredsställelse.  

Sammanfattningsvis redogörs det här för olika faktorer som i tidigare studier skapat 

arbetstillfredsställelse. Dessa är utvecklingsmöjligheter, anställningstrygghet, interpersonella 

relationer, variation, användandet av kompetens och kontroll. I denna studie kommer det 

undersökas om skillnader i dessa mellan avdelningarna och förväntningar på dessa faktorer 

kan förklara skillnaden i motivation mellan dem.   

Hypotes 

Sammanfattningsvis handlar motivation om individens villighet att utföra en handling 

(Herzberg, 1987). Det finns olika orsaker till vad som driver individen att utföra denna 

handling. Enligt Esser (2006) kan skillnader i motivation förklaras utifrån individens 

föreställning om arbete. Föreställningar om arbete kan vara en inneboende inställning till 

arbete, vilket innebär att individen handlar utifrån egna intressen, eller en instrumentell 

inställning vilket innebär att individen handlar utifrån yttre påverkan (Esser, 2006; Söderfjäll, 

2012). En annan orsak till viljan att utföra en handling kan vara hur motiverad individen är att 

arbeta generellt och specifikt till det egna arbetet, pliktkänsla. Enligt Mottaz (1988) beror 

pliktkänsla på vilka förväntningar individen har och om organisationen kan tillmötesgå dessa. 

Även förväntningar på arbetet påverkar motivationen (Gallie, 2007). 



10 
 

Utifrån detta är min hypotes att skillnader i motivation kommer att kunna förklaras utifrån 

inställningen till arbete generellt och hur väl förväntningar på arbete uppfylls. Detta i sin tur 

kommer påverka pliktkänslan bland de anställda. 

Metod 

Tillvägagångssätt 

Studien inleddes med ett möte med uppdragsgivare och i samråd med denne valdes ämnet 

motivation utifrån vad de sett som ett problem i deras medarbetarmätning. Utifrån detta ämne 

och litteratursökningar har ämnet inriktats mot de nuvarande frågeställningarna.     

För att besvara frågeställningarna valdes en kvantitativ studie. På så sätt kan data samlas in 

från fler respondenter och det blir möjligt att ange frekvenser och mäta skillnader mellan 

avdelningarna, vilket Trost (2007) menar att en kvantitativ studie lämpar sig för. På detta vis 

kan det undersökas vad skillnader i motivationen påverkas utav. Fördelen med kvantitativ 

metod är att teorier kan testas och beskrivning av situationen generellt på företaget kan göras.  

Litteratursökning 

För att få en förståelse för ämnet har böcker och vetenskapliga artiklar sökts. Litteraturen har 

sökts i Umeå universitetsbiblioteks databas ALBUM, Web of sience och EBSCO Host, där i 

det sistnämnda har de flesta källorna till denna studie funnits. Artiklar från Sverige har även 

sökts för att kunna jämföra med studier som har liknande kontext. Dessa har bland annat sökts 

i databasen Swepub. För att se om liknande studier har gjorts innan har även databaserna 

”uppsatser.se” och ”avhandlingar.se” använts där sökandet efter publikationer som liknade 

denna skedde dock utan framgång. Sökord som användes för att leta artiklar är på engelska 

och svenska bland annat ”motivation”, ”work orientation”, ”job satisfaction”, ”job 

preferenses”, ”expectations”, ”förväntningar på arbete” och ”work values”.  

Urval och Bortfall 

För undersökningen har först de två arbetsgrupperna valts ut i samråd med uppdragsgivare. 

Grupperna valdes utifrån deras svar på frågan om motivation i företagets medarbetarmätning 

där ena gruppen hade låg grad av motivation och den andra hög grad av motivation. 

Populationen för min undersökning är således dessa två arbetsgrupper och utifrån dessa har en 

totalundersökning genomförts då det handlade om ett litet antal som 47 personer. 
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Totalundersökningar är en typ av undersökning som görs på en hel population (minus bortfall) 

(Djurfeldt et al. 2010). Fördelen med en totalundersökning är att statistisk inferens inte 

behöver göras, vilket eliminerar den osäkerhet som normalt uppstår vid slumpvisa urval. 

Därför finns en säkerhet i att de observerade parametrarna motsvarar de riktiga värdena för 

hela populationen förutsatt att frågorna har god validitet.  

För att minimera bortfall var jag personligen och samlade in data. Djurfeldt (2010) menar att 

det finns en risk för större bortfall när respondenterna själva ansvarar för att få enkäten ifylld. 

Det externa bortfallet blev dock på avdelning Lila 16 % och på avdelning Grön 12,5 %. På 

avdelning Grön beror bortfallet på långtidssjukfrånvaro och på avdelning Lila grundar sig 

bortfallet på att samtliga inte infunnit sig på arbetsplatsmötet när enkäterna delades ut. 

Även ett internt bortfall finns på vissa frågor. Detta berodde oftast på att respondenten svarat 

med två kryss på samma rad. Om det finns ett internt bortfall har detta redovisats i resultatet 

och i frågor där det inte finns något bortfall har detta utelämnats i resultatet.  

Insamlingsmetod  

För att samla in data har enkät som metod använts (se bilaga 1). Det var en strukturerad enkät 

som bestod av sex frågor, bestående av delfrågor, med påståenden som respondenterna fick ta 

ställning till. En fördel med att ha en hög grad av struktur på frågorna gör att det finns en 

högre grad av standardisering. Detta gör svaren mer jämförbara mot varandra (Trost, 2007). 

Detta blev avgörande för valet av att undvika öppna frågor, särskilt viktigt mot de få 

respondenterna i undersökningen för att kunna jämföra svaren mot varandra.  

En av svagheterna med enkät som metod är att det är svårare, tillskillnad från kvalitativa 

intervjuer, att nå en djupare förståelse. Däremot är en av styrkorna med att använda enkät som 

metod att det går att samla åsikter från flera individer under en kortare tid.  

Denna undersökning grundar sig på resultatet från företagets medarbetarmätning och då 

specifikt frågan ”Jag är motiverad i mitt arbete”. I och med att företaget köper in tjänsten för 

att utföra medarbetarmätningen har jag ej haft tillgång till deras datamaterial. Därför valdes 

det att i denna studie ställa samma fråga (se bilaga 1, fråga 6e). På så vis har resultatet från 

denna undersökning kunnat analyseras mot hur motiverade de anställda anser sig vara så som 

företaget har mätt motivation i sin medarbetarmätning. 
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Då enkäten delades ut på plats var den i pappersform. I och med att de anställda inte har 

tillgång till egen dator på arbetstid var detta det bästa sättet. En nackdel med att de får fylla i 

pappersenkäter istället för webenkäter är att de har kunnat kryssa i flera svar på samma rad.  

Enkäten delades ut vid tre arbetsplatsträffar. För att undvika att få två svar av samma person 

delades enkäten ut på arbetsplatsmötena för olika skiftlag och på så vis var det olika personer 

på alla möten. 

Variabler 

Många variabler har använts i denna undersökning. Den viktigaste variabeln är motivation 

som är en beroende variabel. Denna variabel mäts med frågan ”Jag är motiverad i mitt 

arbete.” Den har skala 1-5 där värde 1 motsvarar ”instämmer starkt”. En annan beroende 

variabel i denna underökning är avdelning. Denna variabel är en dummyvariabel med värdet 0 

för avdelning Lila och värde 1 för avdelning Grön. Denna variabel används även som 

oberoende variabel i regressionsanalysen.  

En oberoende variabel är inställning till arbete. Denna variabel består av frågan ”Ett arbete är 

bara ett sätt att tjäna pengar – inget mer” samt frågan ”Jag skulle uppskatta att ha ett arbete 

även om jag inte behövde pengarna.” Av dessa frågor har ett index skapats där det första 

påståendet fått en omvänd skala. Skalan i detta index går mellan 2 och 10 där lågt värde tyder 

på en mer inneboende inställning.  

Pliktkänsla är ytterligare en oberoende variabel som undersöks. Denna variabel består av 

påståendena: ”Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att hjälpa det företag eller den 

organisation där jag arbetat att bli framgångsrikt”, ”Jag är stolt över att arbeta för mitt 

företag/min organisation”, ”Om jag hade chansen skulle jag byta mitt nuvarande arbete mot 

någon annan typ av arbete”, ”Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön skulle 

jag tacka nej och fortsätta arbeta på Företaget” samt frågan ”Jag är stolt över den typ av arbete 

som jag har.” Av dessa fem påståenden har ett index skapats där den tredje frågan fick en 

omvänd skala för att alla frågor skulle vara åt samma håll. Skalan i indexen var från början 5-

25 men gjordes om till 1-21 för enkelhetens skull, där ett lågt värde indikerar en högre grad av 

pliktkänsla.     

Det finns även åtta oberoende variabler som mäter uppfyllda förväntningar (UF) på arbete. 

Dessa är UF anställningstrygghet, UF relation till kollegor, UF relation till ledning, UF 

utvecklingsmöjligheter, UF användandet av kompetens, UF varierade arbetsuppgifter, UF 
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kontroll över arbetsuppgifter och UF kontroll över arbetstid. Dessa variabler har skapats 

genom att subtrahera frågorna om arbetsplatsfaktorer (se bilaga 1, fråga 3, 5, 6a-d och 6f) från 

frågorna om förväntningar på arbete (se bilaga 1, fråga 1a-h) för respektive faktor. Dessa 

variabler kan ej understiga värde 0. Variabeln UF användandet av kompetens har lägsta värde 

1 eftersom fråga 5 (bilaga 1) endast hade en skala mellan 1-4.  

Flera av frågorna i enkäten (Se bilaga 1, fråga 1a, 2-5 och 6a) är hämtade från ISSP:s enkät 

från 1997; ”Work Orientations II”. ISSP är ett samarbete mellan länder för 

samhällsvetenskaplig forskning som skickar ut enkäter i 48 länder (ISSP, 2010). Då dessa 

frågor är tidigare beprövade valdes det att inte göra en pilotstudie innan genomförandet utan 

enkäten testades endast under enklare förhållanden. I och med att frågorna är hämtade från 

ISSP så möjliggör detta jämförelse av resultat med andra studier som utnyttjat ISSP, vilket är 

en styrka med detta tillvägagångssätt. Det är även därför frågor från 1997 års enkät valts att 

användas och inte senare versioner då dessa ej tar upp alla frågor som mäter exempelvis 

pliktkänsla. På så vis finns möjlighet att jämföra med studier som använt sig av 1997 års 

undersökning.  

Där respondenten har kunnat svara ”instämmer starkt” och ”instämmer” redovisas detta i 

resultatet sammanslaget till ”instämmer”. Lika så med ”mycket viktigt” och ”viktigt”. 

För att undersöka reliabiliteten i skapade index har jag använt mig av Cronbach’s Alpha. 

Detta värde bör ligga över 0,8 för att vara på en tillförlitlig nivå (Bryman, 2008).  

Bearbetning och analys av data 

Bearbetning av data har skett i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 21. I SPSS har index 

skapats, medelvärdesanalyser, korstabeller och regressionsanalyser genomförts. Korrelationen 

mellan variabler har också undersökts med Pearsons R. Bivariata korstabeller används för att 

analysera skillnader mellan de två avdelningarna och i vissa fall har även medelvärden 

angivits för att kunna visa på vilket värde avdelningarna har sammanslaget. Även en 

regressionsanalys har genomförts för att undersöka hur stor del variationen i motivation som 

kan förklaras av avdelning, inställning till arbete, pliktkänsla och uppfyllda förväntningar på 

arbete.   

I och med att en totalundersökning genomförts har signifikansnivåer inte analyserats av den 

anledningen att dessa är till för att se om resultatet är orsakat av slumpen. Då 

totalundersökningen visar hur det ser ut i helhet, kan denna osäkerhet bortses från.  
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Validitet och Reliabilitet 

Reliabilitet är enligt Bryman (s.160, 2008) ”följdriktigheten, överensstämmelsen och 

pålitligheten hos ett mått på ett begrepp”. Det handlar om resultaten blir tillförlitliga och att 

undersökningen får samma resultat om den skulle göras igen. Då ett totalurval genomförts, 

bortsett från ett bortfall, så är detta det positiva med reliabiliteten då det mest troligt kommer 

att bli samma resultat igen då det handlar om samma personer förutsatt att kontexten är 

densamma.   

Validitet är ett mått på att forskaren mäter det som denne avser att mäta (Bryman, 2008). I och 

med att större del av frågorna kommer från ISSP så är de välbeprövade, vilket stödjer att de 

kan ha god validitet. Något som talar emot validiteten i denna studie är att frågorna i enkäten 

tyvärr är äldre och kanske inte ändras lätt, då resultatet ska kunna jämföras med tidigare 

studier. Då enkäten skickas ut till flera länder talar även detta för att det kan finnas 

kompromisser med hur frågorna är formulerade och därför är det inte säkert att frågorna avser 

att mäta exakt det som avses mätas.  

Etiska överväganden 

I utförandet av en studie behöver vissa etiska aspekter tas hänsyn till och redogöras för. Dessa 

är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet 

(Bryman, 2001). Informationskravet handlar om att informera om syftet med undersökningen 

och frivillighet (ibid). För att tillgodose detta har respondenterna blivit informerade om syftet 

med undersökningen innan enkäten delades ut tillsammans med ett missivbrev med 

information om undersökningen.  

Samtyckeskravet handlar enligt Bryman (2001) om att respondenternas frivilliga deltagande i 

undersökningen. Med hänsyn till detta har respondenterna fått informerat om frivillighet 

innan enkäten delades ut. 

Nyttjandekravet handlar om att resultaten från undersökningen endast får användas för 

studiens syfte och inte till något annat (Bryman, 2001). Även detta krav är uppfyllt i studien 

då resultatet endast kommer att användas i denna studie.  

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter från undersökningen endast ska behandlas 

personligen av forskaren (Bryman, 2001). Olyckligtvis har ett fåtal av respondenters svar på 

avdelning Grön gått via närmsta chef då dessa inte var på plats för undersökningen. Detta ska 

dock inte ha påverkat resultatet då svaren inte avviker från svaren på avdelning Grön i övrigt.   
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För att tillgodose konfidentialitetskravet redovisas alla resultat i aggregerad form för att inte 

kunna bryta ut individer och därför beskrivs inte avdelningarna närmare. Av samma anledning 

finns det heller inte med frågor om sociodemografiska egenskaper så som kön, ålder, klass, 

utbildning då det skulle vara lättare att härleda svaren till en person på grund av den lilla 

populationen.   

Resultat och Analys 

Motivation 

Motivation har definierats som när individerna själva är villiga att utföra en handling utan 

yttre påverkan (Herzberg, 1987). För att undersöka hur motiverade respondenterna själva 

anser sig vara så ställdes frågan ”Jag är motiverad i mitt arbete”. Samma fråga är ställdes 

tidigare i företagets medarbetarmätning där det visade sig att en större andel på avdelning 

Grön var mer motiverade än på avdelning Lila. Där var det mer än hälften på avdelning Grön 

som svarat att de var motiverad i sitt arbete.  

 
Figur 1. Andel instämmande i påståendet ”Jag är motiverad i mitt arbete”. 
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I denna undersökning visar det att avdelning Grön är mer motiverad än avdelning Lila, vilket 

samstämmer med resultatet från medarbetarmätningen. Dock så är det inte mer än hälften på 

avdelning Grön som anser att de är motiverade i sitt arbete, utan endast 35,7 % som svarat att 

de instämmer eller instämmer starkt i påståendet. På avdelning Lila är det 23,1 % som 

instämmer eller instämmer starkt i påståendet. Ser man till medelvärdena över motivation 

(tabell 2) så är standardavvikelsen större på avdelning Lila vilket innebär att det finns en 

större spridning över hur de svarat.  

Tabell 2. Medelvärde motivation. Skala 1-5 där 5= väl motiverad 

 Medelvärde Standard avvikelse 

Avdelning Lila  2,6 1,3 

Avdelning Grön 3,3 0,8 

 

Inställning till arbete 

Skillnad i motivation mellan anställda är hur individen i grunden har för inställning till arbete 

(Esser, 2006). Det finns två ytterligheter av inställningar berör motivation. Dessa är den 

inneboende inställningen och den instrumentella. För att se vilken inställning till arbete 

respondenterna hade på respektive avdelning visas detta i figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Inställning till arbete. Bortfall 5 % 

Figur 2 visar att de flesta på avdelning Lila ligger mitt emellan den instrumentella och den 

inneboende inställningen till arbete. Det är ungefär en fjärdedel av avdelning Lila som har en 

inneboende inställning till arbete. På avdelning Grön är det hälften som har en inneboende 
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inställning till arbete och nära 43 % som är mitt emellan den inneboende och den 

instrumentella.  

Tabell 3. Medelvärde över inställning till arbete Skala 2-10 där 2 = inneboende inställning 

 Medelvärde Standard avvikelse 

Avdelning Lila  5,6 1,9 

Avdelning Grön 4,7 1,8 

Cronbach’s alpha         0,516  

 

När medelvärdena jämförs mellan avdelningarna i tabellen ovan visar det sig att på avdelning 

Grön är det en större andel av respondenterna som har en mer inneboende inställning till 

arbete än vad respondenterna på avdelning Lila har.  

Tidigare refererade teorier menar att arbetare och lågutbildade tenderar att ha en mer 

instrumentell inställning till arbete (se Gesthuizen & Verbakel, 2011; Gallie, 2007). I denna 

undersökning har en större andel av respondenterna en mer inneboende inställning till arbete 

än en instrumentell. En förklaring till inneboende inställning till arbete har Gallie et al. (2012) 

som funnit att detta kan bero på en redan hög lön och trygg anställning. För företaget kan det 

ses som positivt att inställningen till arbete är mer inneboende då det visat sig i Gallies 

undersökning från 2007 att detta är en viktig faktor för ekonomiska fördelar. Även Söderfjäll 

(2012) menar att individer som motiverad av inneboende faktorer kommer göra det lilla extra 

för det företag de arbetar på och således kommer företaget få konkurrensfördelar.  

Arbetsorientering 

Arbetsorientering består av faktorerna arbetsengagemang och pliktkänsla. Dessa undersöktes 

för att se hur motiverade respondenterna var att arbeta generellt sett samt deras engagemang 

för det specifika företaget som de arbetar på.    

Arbetsengagemang 

För att mäta hur arbetsengagerade de anställda är på företaget redovisas nedan hur de svarade 

på frågorna om hur respondenten tänker på arbete i allmänhet.  
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Tabell 4. Arbetsengagemang  

 % Instämmer Medelvärde Bortfall 

 Avdelning 

Lila 

Avdelning 

Grön 

Avdelning 

Lila 

Avdelning 

Grön 

 

Ett arbete är bara ett sätt 

att tjäna pengar – inget 

mer. 

28 21,4 3,3 

(1,2) 

3,5 

(1,3) 

2,5 % 

Jag skulle uppskatta att ha 

ett arbete även om jag inte 

behövde pengarna. 

41,6 78,5 3,0 

(1,2) 

2,2 

(0,7) 

5 % 

Att arbeta är människans 

viktigaste aktivitet. 

34,6 28,5 3,2 

(1,3) 

2,8 

(0,8) 

- 

Kommentar: Standardavvikelse inom parenteser.  

Det visar sig i tabell 4 att på frågan ”ett arbete är bara ett sätt att tjäna pengar- inget mer” är 

medelvärdena för avdelning Lila aningen lägre än på avdelning Grön. Dock är det en större 

andel på avdelning Lila (28 %) som instämmer i påståendet. För att jämföra detta med 

resultaten från Hult och Svallfors undersökning från 2002 (se tabell 1) visar det sig att på 

avdelning Lila och avdelning Grön finns en större andel som ser arbete enbart som ett sätt att 

tjäna pengar än den generella populationen från 1997.  

På frågan om respondenten fortfarande skulle arbeta även om de inte behöver pengarna så är 

det nästan en dubbelt så stor andel på avdelning Grön som instämmer i påståendet. Resultatet 

för avdelning Grön skiljer endast 1,8 procentenheter från Hult och Svallfors undersökning 

(2002).  

Att arbete skulle vara människans viktigaste aktivitet är det en större andel som anser på 

avdelning Lila (34,6 %) jämfört med avdelning Grön där det är lite mer än en fjärdedel som 

instämmer i påståendet. När detta jämförs med Hult och Svallfors artikel (2002) anser färre på 

både avdelning Grön och avdelning Lila att arbete är människans viktigaste aktivitet. 

Sammanfattningsvis skulle det möjligtvis kunna antydas att större andel av avdelning Grön är 

mer arbetsengagerade än avdelning Lila. Båda avdelningarna är dock mindre 

arbetsengagerade än Sverige i övrigt från 1997 (jfr tabell 1). I och med att populationen från 

ISSP:s undersökning inte bara består av arbetare kan man då anta att det är därför som de 

båda avdelningarna är mindre arbetsengagerade än Sverige i övrigt. Detta eftersom arbetare 

tenderar att se arbete som mindre självuppfyllande än andra grupper (Gesthuizen & Verbakel, 

2011).  
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Pliktkänsla 

Pliktkänsla är en del av arbetsorientering, det vill säga hur inriktad en individ är till det egna 

arbetet (Bratton, 2010). För att mäta pliktkänslan har fem olika frågor ställts (se bilaga 1, 

fråga 5). Dessa redovisas nedan med de som har instämt i påståendena. Därefter har ett index 

skapats över pliktkänsla där tredje frågan uppifrån fått en omvänd skala. 

Tabell 5. Pliktkänsla. 

 % Instämmer  

 Avdelning 

Lila 

Avdelning 

Grön  

Bortfall 

% 

Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att 

hjälpa det företag eller den organisation där jag arbetat 

att bli framgångsrikt 

11,5 15,4 2,5 

Jag är stolt över att arbeta för mitt företag/min 

organisation 

11,5 7,1 . 

Om jag hade chansen skulle jag byta mitt nuvarande 

arbete mot någon annan typ av arbete  

80 58,3 7,5 

Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön 

skulle jag tacka nej och fortsätta arbeta för min 

nuvarande organisation 

12 7,7 5 

Jag är stolt över den typ av arbete som jag har 26,9 21,4 - 

 Index   

Medelvärde (index) 16,0 

(4,3) 

13,5 

(2,4) 

12,5 

Cronbach’s alpha (index)         0,818   

Kommentar: Standardavvikelse i parantes. Index skala 1-21 där 1= hög grad av pliktkänsla.   

Det visar sig i tabellen ovan att avdelning Grön har marginellt mer pliktkänsla än vad 

respondenterna på avdelning Lila har då avdelning Grön har ett lägre medelvärde (13,5) i det 

skapade indexet. På frågan om villighet att arbeta hårdare för att hjälpa företaget så är det en 

lite större andel på avdelning Grön som instämmer i påståendet. På avdelning Lila är det en 

liten större andel som är stolt över att arbeta på det specifika företaget.  

För att jämföra detta med resultaten från Hult och Svallfors artikel (2002) visar det sig att en 

lägre andel på avdelning Grön och Lila känner att de är stolta över företaget och villig att 

arbeta hårdare. En större andel på avdelning Lila och avdelning Grön är villiga att byta arbete 

vid möjlighet jämfört med ISSP:s material från 1997. En mindre andel på det specifika 
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företaget är inte lika stolta över sitt arbete än respondenterna som deltog i ISSP:s 

undersökning i Sverige 1997. I och med att undersökningen i denna studie är genomförd på 

arbetare, och arbetare tenderar att ha lägre grad av pliktkänsla (Hult och Svallfors, 2002), kan 

man se detta som en möjlig förklaring till varför resultatet i denna undersökning skiljer sig 

från ISSP:s material.  

Förväntningar på arbete  

Förväntningar på arbete är viktigt för de anställdas trivsel och motivation (Gallie, 2007). 

Därför har respondenternas förväntningar på arbete generellt undersökts genom att de fått 

ange hur viktigt de tycker att vissa faktorer är i ett arbete generellt (se bilaga 1, fråga 1). 

Dessa variabler är förväntningar på arbetstrygghet, utvecklingsmöjligheter, interpersonella 

relationer, användandet av kompetens, varierat arbete och kontroll som är några faktorer för 

arbetstillfredsställelse (Warr, 1987; Herzberg et al.. 2007).  

Tabell 6. Förväntningar på arbete generellt.  

 Viktigt i %  

 Avd. 

Lila 

Avd. 

Grön 

Bortfall % 

Anställningstrygghet 96,2 100 - 

Goda utvecklingsmöjligheter 88 92,9 2,5 

Goda relationer till kollegorna 91,3 100 - 

Goda relationer till ledning 88,4 100 2,5 

Användandet av sin kompetens 92,3 100 2,5 

Varierande arbetsuppgifter 96,1 85,7 - 

Kontroll arbetsuppgifter 88,4 85,7 - 

Kontroll arbetstider 80,8 71,4 - 

 

Tabell 7. Index över förväntningar. Skala 1-33. 1= höga förväntningar. Bortfall 7,5 % 

 Medelvärde Standard avvikelse 

Avdelning Lila  5,1 4,4 

Avdelning Grön 5,8 2,9 

Cronbach’s alpha         0,881  
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Det som kan ses i tabell 6 är att ingen av dessa faktorer är oviktiga utan betydande andel har 

svarat ”mycket viktigt” eller ”viktigt” på alla faktorer. I tabell 7 visar det att båda avdelningar 

har höga förväntningar på arbete generellt.  

I en undersökning av Reed (1997) visade det sig att det som var viktigast för respondenterna i 

den undersökningen var möjligheten att använda sig av sin kompetens samt relationer. På 

samma sätt visas i denna undersökning att alla svarande på avdelning Grön anser det vara 

viktigt med goda relationer till ledning och arbetskamrater och möjlighet att använda sin 

kompetens men även anställningstrygghet.  

På avdelning Grön har en större andel av respondenterna svarat att de anser fler faktorer vara 

viktiga än på avdelning Lila vilket innebär att avdelning Grön har högre förväntningar på 

arbete generellt. Detta gäller däremot inte förväntningar på variation och kontroll i arbetet där 

avdelning Lila har här högre förväntningar. Alla skillnader som nämns mellan avdelningarna 

är dock marginella.  

Arbetstillfredsställelse 
Något som hänger samman med pliktkänsla är arbetstillfredsställelse (Mottaz, 1988). Därför 

bör även klargöras hur avdelning Lila och avdelning Grön ser på det egna arbetet och mer 

specifikt de tidigare nämnda faktorer som skapar arbetstillfredsställelse.  

Figur 3. Instämmer i påståenden om arbetsplatsfaktorer. *Bortfall 2,5 % 
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I figur 3 visar det sig att avdelning Grön instämmer till större del i alla påståenden förutom i 

påståendet om utvecklingsmöjligheter, där skillnaden mellan avdelningarna är marginell. 

Största skillnaden mellan avdelning Lila och avdelning Grön är frågorna om kontroll över 

arbetstid och kontroll över arbetsuppgifter. Där är det ungefär en tredjedel så stor andel som 

instämmer i påståendena på avdelning Lila jämfört med avdelning Grön. Det är även stor 

skillnad mellan avdelningarna i upplevelsen av anställningstrygghet och användandet av sin 

kompetens där det är ungefär hälften så stor andel på avdelning Lila som svarat att de 

instämmer i påståendena.  

På frågan om hur respondenterna ser på sina utvecklingsmöjligheter är det endast ett fåtal som 

har instämt i påståendet. Det är en marginellt större andel på avdelning Lila som anser att de 

har goda utvecklingsmöjligheter till skillnad från avdelning Grön. Båda avdelningarna ligger 

på ett resultat kring 7 %. Enligt Herzberg et al. (2007) menas utvecklingsmöjligheter att 

kunna gå vidare i företaget, men också utveckling i de arbetsuppgifter som de anställda har 

idag.    

På avdelning Lila visar det sig i figur 3 att majoriteten anser att relationerna mellan 

arbetskamraterna är bra. På avdelning Grön är det en något större andel som är positiv över 

relationerna till arbetskamraterna. Det är endast ett fåtal som anser att relationerna är dåliga 

eller varken bra eller dåliga. Att det finns bra relationer på arbetsplatsen är positivt eftersom 

detta skapar välmående och stöd (Warr, 1987). Bra interpersonella relationer menar Herzberg 

et al. (2007) vara positivt för problemlösningen och att de anställda hjälps åt att nå målen 

tillsammans.  

Angående relationerna till ledningen så visas det i figur 3 att det är ungefär en fjärdedel av 

avdelning Lila som anser dem vara bra och ungefär en tredjedel av avdelning Grön.  

På avdelning Grön visar det sig att respondenterna upplever att de får bättre användning för 

sina kompetenser än på avdelning Lila. På avdelning Lila är det nästan en fjärdedel som 

svarat att de får användning för sina kompetenser jämfört med avdelning Grön är det mer än 

hälften (se figur 3). Enligt Warr (1987) är det viktigt för den mentala hälsan att få användning 

för sina kunskaper eftersom detta bidrar till att de anställda känner att de blir delaktiga och får 

bidra till att uppnå företagets mål. Vidare skriver Warr (1987) att hinder för användandet av 

sin kompetens kan bero på att det endast är önskvärt att bete sig inom vissa ramar och rutiner 

och på så vis får de inte utlopp för sina kunskaper. På avdelning Lila där en lägre andel känner 
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att de får utlopp för sina kunskaper har de även ett mer rutinartat arbete då de arbetar enligt 

löpandebandprincipen.  

På båda avdelningarna är det inte stora skillnader mellan hur varierade arbetsuppgifter 

respondenterna upplever sig ha (se figur 3). På avdelning Lila är det 27 % som anser att de har 

varierade arbetsuppgifter jämfört med avdelning Gröns 36 %. Om arbetsuppgifterna är 

mycket upprepande kan detta bidra negativt till individernas välmående (Warr, 1987). Gallie 

(2007) menar att arbetsplatser som tillåter bland annat varierat arbete har i högre utsträckning 

inneboende inställning till arbetet.  

Alienerat arbete kan skapa låg motivation att arbeta (Bratton, 2010). Detta sker när arbetaren 

inte har kontroll över arbetsprocessen (Nationalencyklopedin, 2013). Det visade sig i 

undersökningen att det finns stora skillnader mellan avdelningarna gällande kontroll där 

avdelning Grön, som är mer motiverade och inte arbetar enligt löpandebandprincipen, 

upplever ett större utrymme för självbestämmande angående arbetstider och hur de utför sina 

arbetsuppgifter (se figur 3). En studie av Warr (1987) redovisas att kontroll bidrar positivt till 

arbetstillfredsställelse eftersom individen kan då själv påverka det denne är missnöjd med.  

Sammanfattningsvis kan det antydas att upplevelsen av faktorer som kan skapa 

arbetstillfredsställelse inte motsvaras i samma utsträckning på avdelning Lila som på 

avdelning Grön.  

För att förstå den låga graden av arbetstillfredsställelse har Locke (1976) dragit slutsatsen att 

det är först när den anställdes behov är uppfyllda som detta kan nås. Ouppfyllda behov kan 

vara en förklaring till att inte en större andel av respondenterna instämmer i påståendena om 

arbetsplatsfaktorerna. Därför redovisas nedan om förväntningar på arbete är uppfyllda utifrån 

upplevelser av arbetsplatsfaktorerna.  

Uppfyllda förväntningar på arbete  
För att skapa arbetstillfredsställelse och således motivation bland de anställda så behöver 

individens förväntningar på arbete uppfylls (Gallie, 2007; Locke, 1976). Då denna studie 

handlar om att förklara skillnader i motivation så är det intressant att undersöka hur 

förväntningar på arbete uppfylls av arbetsplatsen.  

Det visade sig tidigare i undersökningen att avdelning Grön hade högre förväntningar på 

arbete generellt än vad avdelning Lila hade (se tabell 6). Om individer har höga förväntningar 

på arbete finns en risk att dessa förväntningar inte blir uppfyllda och detta kommer leda till en 
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lägre grad av pliktkänsla mot företaget (Mottaz, 1988). Samtidigt visas i resultatet att 

arbetstillfredsställelsen generellt sett är högre på avdelning Grön (se figur 2). För att 

undersöka om förväntningar på arbetet motsvaras av nuvarande förhållanden på arbetsplatsen 

redovisas i tabellen nedan hur väl faktorer som skapar arbetstillfredsställelse stämmer överens 

med förväntningarna på de olika avdelningarna.  

Tabell 8. Medelvärde över uppfyllda förväntningar. Skala 0-4 där 0= uppfyllda förväntningar.  

 Medelvärde % Bortfall 

 Avd. Lila Avd. Grön  

Anställningstrygghet 2,3 

(1,5) 

1,2 

(1.0) 

2,5 

Goda utvecklingsmöjligheter 2,5 

(1,5) 

1,9 

(1,2) 

2,5 

Goda relationer till kollegorna 0,5 

(0,8) 

0,4 

(0,5) 

- 

Goda relationer till ledning 2,3 

(1,5) 

1,4 

(1,0) 

2,5 

Användandet av sin kompetens * 2,5 

(1,3) 

1,7 

(1,2) 

5 

Varierande arbetsuppgifter 2,3 

(1,5) 

1,4 

(1,3) 

- 

Kontroll arbetsuppgifter 2,2 

(1,4) 

1,1 

(1,3) 

- 

Kontroll arbetstider 2,7 

(1,3) 

1,6 

(1,5) 

- 

Kommentar: Standardavvikelse inom parantes.  *Användandet av kompetens endast värde mellan 1-4 

Det visar sig att förväntningarna motsvaras i högst utsträckning på avdelning Grön. De 

förväntningar som motsvaras bäst på avdelning Grön är förväntningar på relationer till 

kollegor, anställningstrygghet och kontroll över arbetsuppgifter. Den förväntning som 

motsvaras lägst är utvecklingsmöjligheter.  

På avdelning Lila är den förväntning som motsvaras till störst del, goda relationer till 

kollegorna. Den svagaste uppfyllda förväntningen är möjligheten att själv bestämma över sina 

arbetstider.   

Förväntningarna på arbete varierar mellan olika människor och gör att anställda motiveras på 

olika sätt (Bipp, 2010). Då respondenterna i denna undersökning visar sig ha skilda 

förväntningar och de uppfylls i olika utsträckning borde detta rimligtvis också bero på 

respondenterna variation i motivation. Detta testas senare i regressionsanalysen nedan.  
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Förklaring av motivation 

Bakgrunden till denna studie var att det fanns skillnader i motivation mellan två 

arbetsgrupper. Därför har en regressionsanalys genomförts för att se om avdelningstillhörighet 

påverkar motivationen eller om denna skillnad kan förklaras utifrån andra variabler så som 

respondenternas inställning till arbete, pliktkänsla, generella förväntningar och uppfyllda 

förväntningar.  

Tabell 9. Resultat av regressionsanalys. Ostandardiserade b-koefficienter. Standardfel inom parantes.  

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Avdelning * 0,71 

(0,39) 

0,10 

(0,26) 

-0,18 

(0,39) 

Inställning till arbete 

(index) 

- -0,01 

(0,06) 

- 

Pliktkänsla (index) - -0,23 

(0,03) 

- 

UF Anställningstrygghet - - -0,18 

(0,15) 

UF relation till kollegor  - - 0,45 

(0,24) 

UF relation till ledning - - -0,29 

(0,19) 

UF utvecklingsmöjligheter - - -0,20 

(0,21) 

UF användandet av 

kompetens 

- - 0,18 

(0,22) 

UF varierade 

arbetsuppgifter 

- - -0,03 

(0,22) 

UF kontroll 

arbetsuppgifter 

- - -0,22 

(0,22) 

UF kontroll arbetstid - - -0,19 

(0,18) 

Intercept 2,58 

(0,23) 

7,14 

(0,77) 

4,73 

(0,73) 

R2 (justerad) 0,06 0,65 0,52 

Kommentar: UF= Uppfyllda förväntningar. * avdelning Lila = 0, avdelning Grön = 1 

Första modellen (tabell 9) visar på det bivariata sambandet mellan avdelningstillhörighet och 

motivation. Skillnaden i motivation mellan avdelningarna som redovisats i tabell 2 visas även 

här i regressionsanalysen. Effekten av avdelning är stark (0,71) givet skalan på den beroende 

variabeln, men variansen i motivation kan endast förklaras till 6 % av avdelningstillhörighet.   

I modell 2 (tabell 9) har en multivariat regressionsanalys med generell inställning till arbete 

och pliktkänsla genomförts. Här visar det sig att inställningen till arbete inte har någon större 
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effekt på motivationen. Däremot finns det ett samband mellan pliktkänsla och motivation. Här 

har sambandet mellan motivation och avdelning nästan försvunnit vilket innebär att 

variationen i motivation skulle i princip kunna förklaras utifrån pliktkänsla. Variansen i 

variabeln motivation kan förklaras till 65 % utifrån avdelning, inställning till arbete och 

pliktkänsla.   

I modell 3 finns det nästan inte heller något samband mellan avdelning och motivation och 

koefficienten byter riktning till ett negativt samband, när de kontrolleras för uppfyllda 

förväntningar. Detta innebär att skulle respondenterna på avdelning Grön ha samma grad av 

uppfyllda förväntningar som avdelning Lila, skulle motivationen vara lägre på avdelning 

Grön än på avdelning Lila. I modell 3 finns ett samband mellan uppfyllda förväntningar på 

relationen till kollegor och relationen till ledning.  

Denna regressionsanalys i tre steg visar att sambandet mellan vilken avdelning 

respondenterna arbetar på och variationen i motivation inte är robust utan detta samband beror 

på andra variabler. En stor del av variationen i motivation kan förklaras utifrån respondentens 

pliktkänsla eller uppfyllda förväntningar.  

Enligt Mottaz (1988) beror pliktkänsla på vilka förväntningar individen har och om 

organisationen kan tillmötesgå dessa. För att undersöka detta samband mellan pliktkänsla och 

de uppfyllda förväntningarna har en korrelationsmatris gjorts som visade på en hög positiv 

korrelation mellan samtliga UF variabler och indexet över pliktkänsla (förutom uppfyllda 

förväntningar på relationer till kollegor). Detta samband innebär att de respondenter som har 

sina förväntningar på arbete uppfyllda även generellt har en högre grad av pliktkänsla vilket 

indikerar att det ovan nämnda sambandet verkar stämma.  

Slutsatser 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur två arbetsgrupper ser på arbete generellt, 

vilka förväntningar de har på arbete och hur de ser på det arbete som de har idag för att se om 

detta kan förklara skillnader i motivation mellan de två arbetsgrupperna. 

Det visade sig att avdelning Grön har en något mer inneboende inställning till arbete än 

avdelning Lila och majoriteten av avdelning Grön skulle uppskatta att ha ett arbete även om 

de inte behövde pengarna. På avdelning Lila var det en större andel än på avdelning Grön som 
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såg arbete som enbart ett sätt att tjäna pengar men det var också en större andel jämfört med 

avdelning Grön som ansåg att arbete var människans viktigaste aktivitet.  

Förväntningarna på arbete var högre på avdelning Grön än på avdelning Lila. Avdelning Grön 

var också i regel mer nöjd med faktorer som skapar arbetstillfredsställelse. Förväntningarna 

motsvarades inte fullt på någon av faktorerna men de som motsvarades bäst var relation till 

kollegor och användandet av kompetens. I större utsträckning var förväntningarna på 

avdelning Grön uppfyllda.     

Slutligen visades det att skillnader i motivationen mellan de två grupperna kan förklaras 

utifrån pliktkänsla eller uppfyllda förväntningar i arbetet, där pliktkänslan förmodligen 

påverkades utav uppfyllda förväntningar snarare än tvärt om.  

Detta innebär att hypotesen stämde i att pliktkänsla och uppfyllda förväntningar påverkade 

skillnader i motivation. Däremot påverkades inte motivation av inställningen till arbete i 

denna undersökning.  

Diskussion  

Denna undersökning antyder att skillnaden i motivation beror på uppfyllda förväntningar till 

arbetet som i sin tur påverkar pliktkänslan hos respondenterna. I och med att avdelning Lila 

hade högre grad av motivation innebär detta resultat att i större utsträckning blir de anställda 

på avdelning Gröns förväntningar uppfyllda och därför har de även en högre grad av 

pliktkänsla mot företaget än vad avdelning Lila har. Denna studie går i linje med Lockes 

(1976) påstående att förväntningar behöver uppfyllas för att få de anställda att trivas samt 

Mottaz (1988) påstående att pliktkänsla beror på uppfyllda förväntningar.     

Resultaten från denna studie är viktiga för att företaget skall kunna se över hur de kan 

uppfylla förväntningarna hos de anställda för att de förhoppningsvis ska känna sig mer nöjda 

och plikttrogna. Resultatet ger också en förståelse för varför två avdelningar kan skilja sig i 

motivation och vad de anställda på två avdelningar i en industri har för syn på arbete 

generellt, vilka förväntningar de har och hur de uppfattar sin arbetssituation.  

Att pliktkänsla påverkar motivationen är inte oväntat eftersom variabeln pliktkänsla bestod av 

frågor så som hur stolt respondenterna var över företaget och villighet att arbeta hårdare för 

att hjälpa företaget att bli framgångsrikt. Är en individ stolt över sitt arbete och nöjd med sin 

arbetsplats så borde de rimligtvis se sig som mer motiverad.  
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Esser (2006) skriver att skillnad i motivation kan förklaras utifrån hur individen i grunden ser 

på arbete. Så visade det sig inte vara fallet i denna studie. Detta kan bero på att hur 

respondenterna i grunden ser på arbete i denna studie är förenklad då den baseras enbart på 

två frågor som behandlar om inställningen till arbete är inneboende eller instrumentell. Då det 

på inom denna industri generellt arbetar flest män och arbetet inte kräver någon 

vidareutbildning så torde de generellt på arbetsplatsen ha en mer instrumentell inställning till 

arbete. I tidigare studier har det visat sig att dessa variabler påverkade inställningen till arbete 

mot en mer instrumentell inställning (Gallie, 2007; Gesthuizen & Verbakel, 2011). Dessa 

slutsatser bekräftas dock inte i min studie. Tyvärr visar denna studie inte hur det skiljer sig 

mellan avdelningarna i utbildningsnivå och kön. Om de faktorer tagits med hade kanske 

inställningen till arbete varit en variabel som påverkade skillnaden i motivation. 

I denna studie finns det tendenser på att en lägre andel av avdelning Grön och avdelning Lila 

instämmer i påståendena om arbetsengagemang än den svenska populationen generellt från 

ISSP:s undersökning från 1997. Det kan finnas flera förklaringar för detta. En förklaring kan 

vara att arbetare har en lägre grad av arbetsengagemang än tjänstemän (Gesthuizen & 

Verbakel, 2011). En annan förklaring kan vara att resultaten från ISSP är från 1997 kan även 

detta komma att påverka skillnaden mellan arbetsengagemang mellan avdelning Grön och 

Lila jämfört med populationen i ISSP:s undersökning. Då resultatet jämförs med 16 år 

gammalt material kan man på goda grunder anta att samhället utvecklats en del och även det 

svenska samhällets attityder, eftersom attityder påverkas av kontexten (Esser, 2006). Hult och 

Svallfors (2002) skriver att det höga arbetsengagemanget i Skandinavien beror på en väl 

utbyggd socialpolitik och även detta är något som kan ha ändrats under de senaste 16 åren.  

Något som kan ha en försvagande effekt på pliktkänslan är den svenska traditionen av 

fackförbund (Hult & Svallfors, 2002). I och med att den svenska arbetsmarknaden är 

uppbyggd på så vis att arbetstagarna ska gå ihop för att kunna träffa överenskommelser med 

arbetsgivaren så är det i min mening inte rimligt att de anställda är allt för plikttrogna. Om det 

inte skulle finnas fackförbund och på så vis en mer otrygghet i anställningen, så kan de 

anställda tvingas till pliktkänsla för att behålla sina jobb. I och med att det finns ett starkt 

fackförbund på företaget kan detta förklara varför en lägre andel på företaget inte instämt i 

påståendena om pliktkänsla.   

Mottaz (1988) anser att om de anställda har höga förväntningar är det stor risk att dessa inte 

blir uppfyllda vilket skapar lägre pliktkänsla. Denna studie antyder att så är inte fallet i den 
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undersökta industrin eftersom det var avdelning Grön som hade högsta förväntningarna som 

också motsvarades bättre. Avdelning Grön hade också högre grad av pliktkänsla än avdelning 

Lila.   

I och med att endast ett fåtal faktorer som skapar arbetstillfredsställelse valdes ut från 

Herzberg et al. (2007) och Warr (1987) kan detta också ha påverkat resultatet. Skulle 

undersökningen gjorts genom att respondenterna själva fick ange vad som gjorde dem 

motiverad kunde resultatet ha sett annorlunda ut.  

En annan problematik med att se skillnader i motivation är att personer kan bli fokuserade på 

det som inte ännu är uppnått och ser inte det behov som är tillgodosett för att skapa 

motivation. De strävar efter att uppfylla ett behov till det är tillgodosett så som Maslow 

beskriver (Hedegaard Hein, 2012). Därför menar jag att om vissa förväntningar uppfylls kan 

resultatet i hur motiverad de anställda är ändå bli detsamma.  

Metoddiskussion 

Enkät som datainsamlingsmetod fungerade bra i denna studie eftersom attityder skulle 

studeras, för att undersöka vad som kunde förklara skillnader i motivation. En svårighet med 

att mäta motivation är att respondenterna själva fått ange hur väl motiverade de är i sitt arbete. 

Detta begrepp kan dock tolkas på olika sätt och för att få ett mer korrekt mått på motivation 

hade det kunnat förklaras vad som menas med motivation så alla hade fått samma förståelse. 

Alternativt hade frågan kunnat delas upp i flera delfrågor och skapat ett motivationsindex. På 

så vis hade begreppet inte blivit lika känsligt för personliga tolkningen av motivation. 

Variabeln motivation skilde sig från medarbetarmätningen, då färre på avdelning Grön angav 

i denna studie att de var motiverad i sitt arbete. Detta kan bero på att när någon kommer och 

anger att de vill undersöka just motivation kan detta göra att respondenterna antingen känner 

efter mer på just denna faktor eller vill ta tillfället i akt att få till en förändring. Andra möjliga 

förklaringar kan vara om företaget ändrat något i exempelvis arbetssätt eller om något i 

omvärlden fått dem känna sig mindre motiverade. Då många i Sverige nu sägs upp, talar detta 

mot det sistnämnda, då de anställda borde vilja visa sig motiverade till sitt arbete. Men på 

samma sätt kan detta göra att de känner en hopplöshet inför framtiden.      

Svagheten i denna studie ligger i det lilla urvalet. Dock gjordes en totalundersökning och 

därför blir det i denna studie möjligt att uttala sig om hur det ser ut på avdelningen.    
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Innan studien testades enkäten endast under enklare förhållanden och det räknades då ut att 

det skulle ta ungefär fem minuter vilket inte blev fallet utan det tog mycket längre för de 

flesta. Begrepp, så som kompetens, som var självklara för mig visade sig inte heller vara 

självklara för respondenterna. Därför borde enkäten testats på fler personer än vad som 

gjordes.  

Flertalet frågor användes från ISSP med intentionen att resultatet kunde jämföras med tidigare 

studier. De artiklar jag hittat som använt sig av ISSP:s material undersöker hur det ser ut 

mellan länder och blir således svåra att använda i denna studie.  

När frågorna från ISSP:s enkät användes valde jag att sätta in samma värden som de. Detta 

har medfört en del tankeverksamhet då de kodat svaren med lägsta värde som det mest 

positiva exempelvis högst grad av motivation eller instämmer starkt. Skulle studien göras om 

är det en god idé att vända skalorna så desto högre värde ju mer instämmer respondenten i 

påståendet.  

Jämfört med tidigare studier saknar denna undersökning flera viktiga aspekter så som lön, 

kön, klass, utbildning, ålder eller jämförande med andra länder på grund av det lilla urvalet. 

Om dessa aspekter skulle varit med i studien hade svaren kunna härledas till en person men de 

skulle inte heller säga så mycket.  

Många av de källor som jag använt mig av är av äldre datum vilket är en kan ses som en brist 

i min studie. Anledningen till detta är att jag inte funnit relevanta källor som är nyare och de 

som hittats har refererat tillbaka till dessa äldre källor.  

Framtida studier 

Under studiens genomförande har det kommit fram många frågor som jag velat undersöka 

vidare men inte haft möjlighet till. Därför föreslås dessa undersökas vidare i framtida studier. 

Några av dessa frågor följer nedan. 

I enkäten fanns en fråga som berörde hur benägna de anställda var att byta arbete. Här blev 

jag förvånad att det var så stor andel av de båda avdelningarna som ändå kunde tänka sig att 

byta arbete. I framtiden skulle det vara intressant att undersöka vad som gör att 

respondenterna ändå stannar kvar i sin anställning. 

Då jag var och samlade in enkäter på företaget var det många som visade sig villiga att prata 

om dessa frågor. Därför hade det varit intressant med en intervjustudie bland de anställda i 
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produktionen om hur företaget kan arbeta för att få dem mer motiverade. På så vis låser 

studien sig inte till ett fåtal faktorer, vilket görs i denna studie.   

Då många tidigare studier har med faktorer så som kön, ålder, klass och utbildning hade detta 

varit intressant att undersöka givet ett större urval. På så vis skulle resultatet kunna jämföras 

med resultatet från fler studier.   
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BILAGA 1 

Hej! 

Mitt namn är Sara Persson och jag läser sista terminen på Personalvetarprogrammet vid Umeå 

Universitet. Jag kom i kontakt med Företaget under min praktik i höstas och har nu valt att 

göra mitt examensarbete här.  Det är ett examensarbete i sociologi som handlar om 

motivation.  

Syftet med undersökningen är att se om förväntningarna man har på arbetet motsvaras och 

kan förklara hur motiverad man är att arbeta. Jag har valt att se närmre på anställda i en 

industri och därför är din åsikt värdefull för mig och mitt examensarbete.  

Svaren kommer att vara anonyma och behandlas konfidentiellt. När svaren kommit in 

kommer de sammanställas i form av statistiska tabeller och den enskildes svar kommer ej att 

kunna utläsas. Det är frivilligt att svara på enkäten men jag skulle uppskatta om du tog dig 

tiden att svara. Det tar ungefär 5 minuter att svara på enkäten. 

Läs igenom frågorna noggrant och kryssa endast en ruta på varje rad.  

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på telefonnummer:  

070-XXX XX XX 

Tack för din medverkan på förhand! 

 

Vänliga Hälsningar  

Sara Persson 
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Arbete i allmänhet___________________________________________  

Denna del av enkäten behandlar hur du ser på arbete i allmänhet och inte din anställning på 

Företaget.  

 

 

 

 

 

 

Fråga 1.  
Ange hur viktigt du själv anser att vart och ett av följande är i ett arbete. 

Hur viktigt är… 

 Mycket 

viktigt 

Viktigt Varken 

viktigt 

eller 

oviktigt 

Inte 

särskilt 

viktigt 

Inte 

alls 

viktigt 

Vet inte 

a) …anställningstrygghet? 
1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □  

b) …goda utvecklingsmöjligheter? 
1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

c) …goda relationer mellan 

arbetskamraterna/kollegorna? 1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

d) … goda relationer mellan 

ledning och anställda? 1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

e) … användandet av sin 

kompetens?  1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

f) … varierande arbetsuppgifter? 
1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

g) … självbestämmande över 

utförandet av arbetsuppgifter?  1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

h) … självbestämmande över 

arbetstider?  1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 
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Din anställning_______________________________________________ 

 

Denna del av enkäten behandlar frågor om din anställning här på Företaget. 

 

Fråga 2. 
Ange för vart och ett av påståendena nedan hur mycket du instämmer i eller tar avstånd från 

påståendet, när du tänker på arbete i allmänhet. 

 Instäm-

mer 

starkt 

Instäm-

mer 

Varken 

instäm-

mer eller 

tar 

avstånd  

Tar 

avstånd 

Tar  

starkt 

avstånd 

Vet inte 

a) Ett arbete är bara ett sätt 

att tjäna pengar – inget 

mer 
1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □  

b) Jag skulle uppskatta att 

ha ett arbete även om jag 

inte behövde pengarna 
1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

c) Att arbeta är människans 

viktigaste aktivitet 1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

Fråga 3.  

Hur skulle du vilja beskriva relationerna på din arbetsplats…  

 Mycket 

goda 

Ganska 

goda 

Varken 

goda 

eller 

dåliga 

Ganska 

dåliga 

Mycket 

dåliga 

Vet inte 

a) …mellan ledning och anställda 

1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □  

b) …mellan arbetskamraterna/ 

kollegorna 1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 
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Fråga 4.  

I vilken utsträckning instämmer du eller tar avstånd från följande påståenden? 

 

Instäm-

mer 

starkt 

Instäm-

mer 

Varken 

instäm-

mer eller 

tar 

avstånd  

Tar 

avstånd 

Tar  

starkt 

avstånd 

Vet inte 

a) Jag är villig att arbeta hårdare 

än jag behöver, för att hjälpa 

Företaget att bli framgångsrikt 
1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □  

b) Jag är stolt över att arbeta för 

Företaget 1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

c) Om jag hade chansen skulle 

jag byta mitt nuvarande arbete 

mot någon annan typ av 

arbete  

1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

d) Om jag erbjöds ett annat 

arbete med avsevärt högre lön 

skulle jag tacka nej och 

fortsätta arbeta på Företaget 

1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

e) Jag är stolt över den typ av 

arbete som jag har 1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

Fråga 5.  

Hur mycket av dina samlade arbetslivserfarenheter och yrkeskunskaper kan du använda dig 

av i ditt nuvarande arbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 □ 
Nästan inget 

2 □ 
Litegrann 

3 □ 
En hel del 

4 □ 
Nästan allt 

8 □ 
Vet inte 
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Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! 

 

 

Fråga 6.  

Ange för vart och ett av påståendena nedan hur väl du anser att de stämmer överens med ditt 

arbete.  

 

Instäm-

mer 

starkt 

Instäm-

mer 

Varken 

instäm-

mer eller 

tar 

avstånd  

Tar 

avstånd 

Tar  

starkt 

avstånd 

Vet inte 

a) Jag har en trygg anställning 
1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □  

b) Mina utvecklingsmöjligheter 

är goda  1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

c) Jag har varierande 

arbetsuppgifter  1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

d) Jag kan själv bestämma över 

hur jag utför mina 

arbetsuppgifter 
1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

e) Jag är motiverad i mitt arbete 
1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 

f) Jag kan själv styra över mina 

arbetstider 1 □ 2 □  3 □ 4 □ 5 □    8 □ 


