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Sammanfattning  

Enligt flera studier skapar utbildning vid högskola eller universitet vissa förväntningar 

på arbetslivet. Människor med en akademisk bakgrund födda år 1980 eller senare anses 

ha stora behov av utvecklingsmöjligheter. Är detta sant? Undersökningen i denna studie 

utgick från två olika perspektiv, arbetsgivarnas och arbetstagarnas. Vi ämnade 

undersöka vilka behov av utvecklingsmöjligheter arbetsgivarna trodde att deras 

arbetstagare hade, samt vilka de möjliggjorde för, vidare undersökte vi vilka behov 

arbetstagarna faktiskt hade samt vilka de ansåg blev möjliggjorda. Studien ämnade se 

om det existerade skillnader eller likheter i arbetsgivarnas och arbetstagarnas syn och 

vidare undersökte vi vad dessa eventuellt kunde bero på. Vi undersökte då främst 

motivation och kommunikation, därefter såg vi hur dessa påverkade arbetstagarnas 

arbetstillfredsställelse. Studien tillämpar en deduktiv ansats och vår teoretiska 

referensram är uppbyggd från fyra olika teman, utvecklingsmöjligheter, 

kommunikation, motivation och arbetstillfredsställelse. Dessa har sedan legat grund för 

studiens empiriska undersökning. Den empiriska undersökningen skedde genom 

kvalitativa intervjuer, dessa med fyra arbetsgivare och tio arbetstagare i Umeå. Alla 

intervjupersoner verkade inom finansbranschen. Arbetstagarna som intervjuade hade 

alla en akademisk bakgrund och de var födda år 1980 eller senare.   

 

Studiens resultat visade att arbetsgivarna trodde samt upplevde att arbetstagarna, vilka 

var relativt nyutexaminerade och födda efter år 1980 hade stora behov av möjlighet till 

utveckling, något som stämde väl överens med arbetstagarnas faktiska behov. Vidare 

hade de även liknande syn på vad som motiverade de anställda och det som framgick 

som väldigt viktigt var att arbetsgivarna bör tillämpa en välfungerande kommunikation. 

Det är även viktigt att arbetsgivarna uppmärksammar arbetstagarna och att det existerar 

en god och öppen dialog, då det låg till grund för förståelse mellan arbetsgivarna och 

arbetstagarna. Vidare visade studiens resultat att det är arbetstagarnas ansvar att själva 

förklara för deras chefer vilka behov de har. För att arbetstagarna ska känna sig trygga i 

att berätta vad de vill göra är det dock viktigt att arbetsgivarna skapar en god och 

välfungerande kommunikation dem emellan. Om arbetstagarna upplevde att det 

existerade en välfungerande kommunikation, kände de sig motiverade och detta 

påverkade i sin tur arbetstagarnas arbetstillfredsställelse positivt. Vidare visade studien 

på ett beroendeförhållande mellan kommunikation, motivation och 

arbetstillfredsställelse.   
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1. Inledning 
I det här kapitlet introducerar vi vårt ämnesval och dess aktualitet. Vidare förklarar vi 

bakgrunden till vår frågeställning, som främst berör utvecklingsmöjligheter, motivation, 

kommunikation och arbetstillfredsställelse. Därefter följer studiens forskningsgap och 

det teoretiska samt praktiska bidragen. Slutligen presenteras vår problemformulering, 

syftet och studiens avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund         
Under de senaste åren har den svenska arbetsmarknaden förändrats drastiskt. Helldahl 

(2008, s. 60) menar att bilden av arbetsmarknaden i samtidens Sverige har förändrats, 

många av personerna som arbetar upplever att tempot och kraven i arbetslivet ökar och 

den skärpta konkurrensen på arbetsmarknaden kopplas ofta ihop med ökad 

globalisering. Enligt Jayasingam & Yong (2013, s. 3903) är företag som befinner sig på 

dagens arbetsmarknad verksamma i en mycket konkurrensutsatt och gränslös miljö, och 

överlevnad har blivit ett viktigt fokus för många företag. Företagen söker ständigt efter 

verktyg som kan bidra till att förbättra sina konkurrensfördelar gentemot sina 

konkurrenter (Jayasingam & Yong, 2013, s. 3903). Som nämnt ovan, har den 

internationella konkurrensen stärkts på senare år, vilket innebär att arbetskraften 

generellt måste utnyttjas på ett mer effektivt sätt, vilket i sin tur kräver nedbantande 

organisationer och mer flexibilitet på arbetsplatserna (Allvin, Aronsson, Hagström, 

Johansson & Lundberg, 2006, s. 12).               

 

Hallqvist (2005, s. 22) uttrycker att det i dagsläget även tycks vara en förändring i de 

anställdas inställning till arbetsliv och karriär, arbetet betraktas numera som ett mål i 

sig. Vidare förklarar författaren att det inte längre är intressant att följa en traditionell 

och inomorganisatorisk karriärsväg. Karriären ses istället som en identitetsutveckling 

där den anställde förflyttar sig mellan olika projekt och gradvis utvecklar sin kompetens 

(Hallqvist, 2005, s. 22). Helldahl (2008, s. 63) hävdar att synen på arbetslivet numera 

kan kännetecknas av en individualisering, där rörlighet och flexibilitet är nyckelorden. 

Ansvaret att vara anställningsbar ligger på den egna individen, vilket innebär att 

individen ständigt borde utveckla sin kompetens och acceptera förändringar (Helldahl, 

2008, s. 63). Förändringarna på arbetsmarknaden har även lett till att människor måste 

vara mer flexibla och samtidigt behålla sin personliga integritet, samtidigt som de bör 

influera sina egna karriärer (Paterson, 2007, s. 20). Även Allvin et al. (2006, s. 17) 

uttrycker att det utvecklats nya regler och normer som förutsätter att individerna själva 

ska anpassa sitt arbete till de föränderliga krav som ställs på dem.     

 

Enligt Horwitz, Heng & Quazi (2003, s. 23) har det i dagens kunskapsbaserade och 

åtstramade arbetsmarknad blivit viktigare att behålla, locka och motivera medarbetare. 

Detta stöds även av en enkätundersökning, vilken Kaliprasad (2006, s. 20) presenterar i 

sin artikel. Ledarna för olika företag, vilka deltog i undersökningen uttryckte att deras 

största utmaningar var att hitta individer som innehar passande egenskaper för arbetet 

och att därefter få dem att stanna inom organisationen. Respondenterna uttryckte även 

att det i dagens ekonomi är viktigare att utveckla de anställdas redan befintliga talanger, 

än ge dem utbildning inom andra områden (Kaliprasad, 2006, s. 20).        
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Utvecklingsmöjligheter 
Genom att erbjuda sina anställda tydliga utvecklingsmöjligheter, menar Lipman (2013) 

att en organisation gynnas på främst tre sätt. Författaren presenterar att den första 

fördelen är att om en organisation är engagerad i sina anställda och tillgodoser dem med 

utvecklingsmöjligheter, kommer det skapa ett genuint intresse för organisationen hos de 

anställda. Lipman (2013) förklarar att det är av stor vikt att arbetsgivarna är genuint 

intresserade av de anställda, då detta skapar lojalitet och intresse gentemot 

organisationen och dess framtid. Lojaliteten ökar i sin tur engagemanget och 

produktiviteten hos de anställda (Lipman, 2013). Lee & Bruvolt (2003, s. 985) menar att 

arbetsgivare genom att införa utvecklingsprogram till arbetstagarna, kan förbättra deras 

uppfattning av arbetsgivarna och på så vis ge dem en mer positiv känsla gentemot dem. 

Enligt Kalleberg & Rognes (2000, s. 339) blir anställda inom organisationer där 

cheferna engagerar sig i de anställdas utveckling mer engagerade och mottagliga för 

erbjudna utvecklingsmöjligheter. Den andra anledningen Lipman (2013) presenterar är 

att talangfulla medarbetare vill avancera och de uppskattar stöd från organisationen. De 

talangfulla arbetstagarna vill utvecklas i sina arbetsroller, och på så vis blir de även mer 

värdefulla för organisationen (Lipman, 2013). Detta styrks även av Feldman (1996, s. 

147) som förklarar att genom att utveckla arbetstagarnas kompetenser, kan de bli mer 

värdefulla för arbetsgivaren. Den tredje anledningen Lipman (2013) presenterar är att 

om organisationen stöttar sina talangfulla medarbetare i deras utveckling, kommer de 

bygga upp en lojalitet som gör att de arbetar kvar längre. Detta stöds även av Kalleberg 

& Rognes (2000, s. 339) som förklarar att investeringar i personalen leder till längre 

varaktighet hos de anställda.        

 

År 2011 (a) genomförde Jusek en undersökning som visade att möjlighet till utveckling 

värderades högst när nyutexaminerade väljer arbetsgivare. Upplever de 

nyutexaminerade att de inte får möjlighet att utvecklas finns risken att de byter 

arbetsgivare snabbt (Jusek, 2011a). Enligt Jusek (2011a) innebär byte av arbetsgivare 

ofta nya arbetsuppgifter vilka i sin tur ökar arbetstagarnas kompetens. Det är även 

viktigt att de nyutexaminerade får ta ansvar för sin egen utveckling, då undersökningen 

visade att det var något som efterfrågades. Juseks (2011a) undersökning stämmer 

överens med Lipman (2013), Feldman (1996), Kalleberg & Rognes (2000) då studien 

ger stöd till att möjliggjorda utvecklingsmöjligheter för arbetstagarna är positivt även 

för arbetsgivare, då det kan generera i ett bättre resultat för organisationen. Vidare är 

utvecklingsmöjligheter ett sätt att locka till sig nyanställda samt behålla sina kompetenta 

medarbetare (Jusek, 2011a).  

 

Vidare förklarar Hultin (1996, s. 237) att möjlighet till utveckling på en arbetsplats kan 

ha stor inverkan på arbetstillfredsställelsen hos de anställda. Även Lee & Bruvold 

(2003, s. 985) uttrycker att hög arbetstillfredsställelse kan vara ett möjligt utfall av goda 

utvecklingsmöjligheter möjliggjorda för arbetstagarna. Arbetstillfredsställelse definieras 

som följande “a function of the perceived relationship between what one wants from 

one’s job and what one perceives it as offering” av Locke (1960, refererad i Lund 2003, 

s. 222). Med andra ord, hur korrelationen ser ut mellan vad en person vill ha från sitt 

arbete och vad arbetet egentligen ger. Enligt Lindgren (2009) utför medarbetare med 

hög arbetstillfredsställelse ett bättre jobb än sina mindre nöjda kollegor. Genom att 

uppdatera gamla kunskaper och utveckla nya kompetenser hos de anställda, ger det även 

en större känsla av kontroll över sin karriär och större möjlighet till utveckling (Lee & 

Bruvold, 2003, s. 985). Lindgren (2009) förklarar vidare, att arbetstagare som upplever 

en hög arbetstillfredsställelse utvecklar sina färdigheter i högre grad än sina 
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arbetskamrater och att deras arbetstillfredsställelse således är viktigt för både dem själva 

och deras arbetsgivare.   

 

Ett annat sätt att öka arbetstillfredsställelsen på en arbetsplats, är enligt Cambré, 

Kippers, Veldhoven & Witte (2012, s. 201) att utforma arbetsorganisationen efter de 

anställdas behov. Angelöw (2006, s. 37) menar att en satsning på utvecklande, 

meningsfulla arbetsuppgifter samt kompetensutveckling av både chefer och anställda är 

viktiga faktorer för att skapa bättre arbetstillfredsställelse. Det är fundamentalt att 

investera i olika former av lärande, uppmuntra sina anställda att utveckla och använda 

sin kompetens samt att se arbetstagarna som en nödvändighet för organisationens 

utveckling (Angelöw, 2006, s. 37). Även Kaliprasad (2006, s. 20) stödjer detta, då han 

uttrycker “It is often said that the key to success in an organization is it’s people”.     

 

Negligering av utvecklingsmöjligheter  

Kaliprasad (2006, s. 20, 22) uttrycker att det är viktigt att erbjuda de anställda en tydlig 

karriärsplan och visa dem deras utvecklingsmöjligheter inom företaget. Författaren 

förklarar även betydelsen av en välfungerande personalavdelning som kan styra de 

anställda och öka deras motivation, interagera med dem, samt leda de anställda mot en 

vision som de tillsammans arbetar för (Kaliprasad, 2006, s. 20, 22). Detta stöds även av 

en undersökning genomförd år 2011 av PwC, ett företag som verkar inom revision och 

redovisning. Under undersökningen fick personer födda mellan år 1980-2000 svara på 

frågor angående deras behov och krav på framtida arbetsplatser. Resultatet visade att 

respondenternas främsta krav var flexibla arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling. 

Vidare förklarar Ichniowski, Shaw, & Prennushi (1997, s. 304) att investeringar i 

arbetstagarnas utveckling påverkar deras engagemang och motivation positivt. Trots 

detta, förklarar Lipman (2013) att det är svårt att hitta ett område inom management 

som är så negligerat som just utvecklingsmöjligheter för de anställda. Författaren anser 

att det kan finnas många olika anledningar till att denna faktor blir ignorerad, men 

företagen som gör det kan eventuellt betala ett högt pris, de riskerar förlora sina 

talangfulla arbetstagare. Även Jusek (2011b) har genomfört en undersökning som gav 

tydliga indikationer på att kompetensutveckling värderas högt, framförallt av 

nyutexaminerade, trots detta anser en av tre medlemmar i Jusek att de inte fått någon 

kompetensutveckling alls under de tre senaste åren och dessutom säger var femte 

medlem att deras arbetsgivare inte fokuserar på kompetensutveckling överhuvudtaget. 

Av de medlemmar som anser att de fått möjlighet att utveckla sin kompetens är det 

knappt varannan som anser att de har blivit tillgodosedda med tydliga mål angående sin 

komptensutveckling (Jusek, 2011b).  

 

Så vad är egentligen de bakomliggande faktorerna till negligeringen? Lipman, (2013) 

ställer frågan: “Why is development planning frequently ignored?” Författaren 

presenterar därefter tre anledningar som svar. Den första anledningen Lipman (2013) 

presenterar, innebär att företagen i dagsläget försöker maximera utvinningen av så få 

resurser som möjligt och att arbetsgivarna inte fokuserar nämnvärt på framtiden. 

Anledning nummer två förklarar författaren som följande; det finns verktyg som 

företagen kan använda för att öka utvecklingsmöjligheterna, men det är ingen som följer 

upp dessa verktyg, vilket leder till att de inte blir användbara för företagen. Den tredje 

anledningen författaren presenterar är tidsbrist, dock beskriver han tidsbrist som “den 

lamaste ursäkten av dem alla” och att det alltid finns tid till viktiga aktiviteter.        
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Forskning har visat att i synnerhet Skandinaviens befolkning, värdesätter möjligheter till 

personlig utveckling i arbetet mer än i övriga Europa (Lundgren 1996, s. 111). Detta 

styrks även av en undersökning genomförd år 2008 där 1000 yngre personer, vilka 

arbetade inom statlig sektor, deltog och resultatet av undersökningen visade att de flesta 

var missnöjda med sina erbjudna utvecklingsmöjligheter (Fackförbundet ST, 2008). En 

annan undersökning som gjorts med avsikt att se vad som motiverar människor 

genomförde Svenskt Näringsliv år 2003. De genomförde en studie där de undersökte 

805 företag och 379 elever i årskurs nio, i syfte om att kartlägga deras funderingar om 

arbetsmarknadens framtid. Resultatet av studien visade att det existerar ett gap mellan 

vad företagen anser är viktigast för motivation och vad eleverna anser. Enligt eleverna 

är det framförallt utvecklingsmöjligheter som de anser är viktigast för att motivera dem. 

Enligt undersökningen väger utvecklingsmöjligheter därmed tyngre än både lönevillkor 

och ingångslöner. Företagen anser däremot att unga söker sig till arbetsplatser med en 

trygg företagskultur och en bra arbetsmiljö (Svensktnaringsliv, 2003).  

 

Motivation  
Enligt eleverna som deltog i Svensktnäringslivs undersökning (2003) var det som nämnt 

ovan möjlighet till utveckling som främst motiverade dem, men vad säger forskning om 

vad det är som motiverar människor? Haslam, Powell & Turner (2000, s. 320) uttrycker 

att motivation ofta handlar om att möjliggöra människors individuella behov. 

Människor strävar efter att bli nöjda inom områden de inte känner sig tillfreds inom och 

detta leder till en motivationsmorot, vilken är att uppfylla sina otillfredsställda behov 

(Haslam et al., 2000, s. 320). Pinder (1998, s. 11) beskriver motivation som en 

uppsättning av flera olika faktorer. Faktorerna påverkar i sin tur hur motiverad en 

individ känner sig. Dessa faktorer verkar både inom och utanför en människas egna 

väsen, det vill säga att människor både blir påverkade av miljön och av deras egna 

behov (Pinder, 1998, s. 11). Vidare förklarar Latham & Pinder (2005, s. 486) att 

motivation är en psykologisk process, som är ett resultat av interaktion mellan individer 

och miljön runt omkring dem. Lipman (2013) förklarar att det är viktigt att se till varje 

enskild individs behov och dess färdigheter. Försöker företagen möjliggöra individernas 

behov, kan det som nämnt ovan leda till ökad motivation (Haslam et al., 2000, s. 320). 

Om företagen är framgångsrika i detta, kan belöningen vara lojala och talangfulla 

arbetstagare (Lipman, 2013). Utifrån våra tolkningar av den presenterade litteraturen är 

utvecklingsmöjligheter ett verktyg för att möjliggöra arbetstagarnas personliga behov, 

och på så vis motivera dem.      

 

Kommunikation 
För att kunna motivera de anställda hävdar Ahmed & Rafiq (2003, s. 1183) att det är 

viktigt att anpassa kommunikationen efter varje enskild medarbetare. Författarna 

förklarar att enligt teorin intern marknadsföring & kommunikation är det viktigt att 

arbetsgivarna undersöker vad som motiverar arbetstagarna och vad deras personliga 

behov av utveckling är. Därefter förklarar författarna att arbetsgivarna bör anpassa 

kommunikationen efter dessa, för att på så vis kunna nå ut till sina anställda. Vidare 

förklarar de att det även är viktigt att kommunikationen är anpassad efter arbetstagarnas 

känslor, risken är i annat fall att det uppstår ett avstånd mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Ett annat problem med icke anpassad kommunikation är att arbetsgivarna 

sänder ut en enkelriktig kommunikation som inte når ut till alla (Ahmed & Rafiq, 2003, 

s. 1183). Enligt Barrow & Mosley (2005, s. 320) är det även viktigt att arbetsgivarna 

investerar i arbetstagarna. Detta stöds även av Kalleberg & Rognes (2000, s. 320) som 

presenterar en studie som berör anställningsförhållanden, vilken visar att investeringar i 
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anställda i form av utbildning är förenat med ökad arbetstillfredsställelse. Detta stöds av 

Herzberg (1968, refererad i Spector, 1997, s. 31), som antyder att genom att göra 

arbeten mer intresseväckande ökar arbetstillfredsställelsen, vilket i sin tur ökar 

motivationen. 

 

Indikationer på att arbetsgivare och arbetstagare har olika syn på behov och 

möjliggjorda utvecklingsmöjligheter  
Vi ser indikationer på att arbetstagare eftersträvar mer möjlighet till utveckling för att 

motiveras samt trivas med sitt arbete, men att detta inte uppmärksammas tillräckligt av 

arbetsgivarna. Detta stöds bland annat av Lipman (2013) som anser att 

utvecklingsmöjligheter negligeras av arbetsgivare. Även Juseks (2011) undersökning 

visar att utvecklingsmöjligheter värderas högst i val av arbete, men att de inte upplever 

att arbetsgivarna tar hänsyn till detta. Detta stöds även av PwC (2011) som visar att 

personer som är födda mellan åren 1980-2000 och innehar en akademisk bakgrund 

kräver stora möjligheter till utveckling samt av Svensktnaringslivs (2003) undersökning 

som ger indikationer på att arbetstagarna på dagens arbetsmarknad har en syn på behov 

av utvecklingsmöjligheter och vad som är viktigt i val av arbete, medan arbetsgivarna 

innehar en annan syn av detta.  

 

Vi vill studera detta vidare och vi ämnar främst undersöka skillnader eller likheter i 

arbetstagarnas behov av utvecklingsmöjligheter och vilka behov arbetsgivarna faktiskt 

möjliggör för. Vidare vill vi undersöka vad skillnaderna eller likheterna beror på och 

hur dessa påverkar arbetstagarnas arbetstillfredsställelse.   

1.2 Forskningsgap 
Studien ska utgå från både arbetstagarnas och arbetsgivarnas perspektiv, och utifrån vår 

förda problembakgrund har vi upptäckt indikationer på en diskrepans mellan 

förväntningar angående utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen hos ovan nämna parter. 

Utifrån vår problembakgrund har vi sett att utvecklingsmöjligheter är viktiga för de 

anställda och de kan gynna både arbetstagare och arbetsgivare, men trots detta blir 

utvecklingsmöjligheter förbisedda på arbetsplatser. Vidare har undersökningar och 

forskare gett indikationer på skillnader i vilka behov av utvecklingsmöjligheter 

arbetstagarna har och vilka behov arbetsgivarna tror att arbetstagarna har, dock har 

forskning visat att både arbetsgivare och arbetstagare är medvetna om vikten av 

utvecklingsmöjligheter. Med andra ord har vi även sett indikationer på att det existerar 

likheter i arbetsgivarna och arbetstagarnas syn på behov av utvecklingsmöjligheter. Vi 

ämnar fylla det empiriska gapet där vi vill bidra med information om vilka dessa 

skillnader eller likheter är. Det teoretiska forskningsgapet vi ämnar fylla är att vi vill 

bidra med mer information om vad som leder till dessa skillnader eller likheter, och 

även hur dessa påverkar arbetstillfredsställelsen på en arbetsplats.   

 

Det praktiska bidraget av studien kommer vara att tillföra ny kunskap till arbetsgivare, 

för att de lättare förstå betydelsen av utvecklingsmöjligheter och arbetstagarnas behov 

av dessa på arbetsplatsen. Det teoretiska bidraget av vår studie kommer vara att öka 

förståelsen för hur dessa eventuella skillnader eller likheter påverkar 

arbetstillfredsställelsen hos de anställda.  
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1.3 Problemformulering 
I vår inledande problembakgrund visar tidigare forskning att det är viktigt att erbjuda 

anställda utvecklingsmöjligheter. Enligt Lipman (2013) leder negligering av 

utvecklingsmöjligheter till mindre engagerade arbetstagare. Vi har även sett indikationer 

på skillnader mellan vilka behov arbetstagarna har av utvecklingsmöjligheter och vilka 

behov arbetsgivarna tror att arbetstagarna har. Vi ämnar undersöka detta vidare och 

således lyder vår problemformulering:  

 

Vilka skillnader eller likheter finns det i arbetsgivarnas och arbetstagarnas syn på 

behov och möjlighet till utveckling på en arbetsplats? 

1.4 Syfte        
Huvudsyfte: Syftet med studien är att förstå likheter eller skillnader i arbetsgivarnas 

och arbetstagarnas syn på arbetstagarnas behov av utvecklingsmöjligheter. Vidare är 

syftet att undersöka vilka behov arbetsgivarna anser att de möjliggör, samt vilka behov 

arbetstagarna upplever möjliggörs.  

 

Delsyfte 1: Vidare vill vi undersöka om skillnader eller likheter beror på olika syn på 

vad som motiverar eller om det beror på den interna kommunikationen.  

 

Delsyfte 2: Vi ämnar även undersöka hur skillnader eller likheter mellan arbetsgivarna 

och arbetstagarna påverkar arbetstillfredsställelsen hos arbetstagarna, det är även där vår 

studies teoretiska bidrag kommer ligga.           

 

1.5 Avgränsningar   

De avgränsningar vi främst gör i vår studie är att vi inte tar hänsyn till alla faktorer som 

kan leda till skillnader eller likheter i arbetsgivarnas och arbetstagarnas syn på 

utvecklingsmöjligheter. Vi tar inte hänsyn till deras privatliv, exempelvis 

familjesituation då vi inte anser detta relevant för vår studie. Vidare har vi valt att främst 

undersöka faktorerna motivation, intern marknadsföring & kommunikation samt 

arbetstillfredsställelse, när vi studerar vad eventuella skillnader eller likheter beror på. 

Anledningen till att vi valt dessa områden är därför att främst motivationsområdet är ett 

stort område där flera olika faktorer tas upp och att vi sett indikationer på att motivation 

kan vara en grundläggande anledning till eventuell diskrepans. Intern marknadsföring & 

kommunikation är en teori som förklarar vikten av att möjliggöra arbetstagarnas behov 

och därav anser vi den relevant för vår studie. 
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2. Vetenskapliga Utgångspunkter 

I följande kapitel kommer vi presentera, förklara och motivera våra val av studiens 

vetenskapliga utgångspunkter. Vi ämnar förklara vårt ämnesval, vår förkunskap och 

våra egna perspektiv av verkligheten. Vidare förklarar vi även vår kunskapssyn, vårt 

metodologiska och vårt vetenskapliga angreppssätt. Avslutningsvis presenterar vi 

studiens perspektiv, samt en redogörelse av insamlingen av litteraturen och slutligen en 

utförlig källkritik.  

 

2.1 Ämnesval 
Författarna av denna studie har länge diskuterat ämnesval och båda har ett stort intresse 

inom management-området. Under avancerad nivå föll det sig naturligt för båda 

författarna att läsa management och under vår studietid har vi utvecklat ett intresse för 

personalfrågor och mer specifikt hur företag arbetar för att främja arbetstagarnas trivsel. 

Med tanke på att utveckling och avancemang på arbetsplatsen är ett aktuellt ämne och 

även något som många diskuterar inom vår utbildning, såg vi det intressant att skriva 

om utvecklingsmöjligheter. Vi ser även en möjlighet att genom studien skapa en djupare 

förståelse angående personalfrågor och då i synnerhet av utvecklingsmöjligheter samt 

hur dessa praktiskt genomförs i arbetslivet.   

 

Till en början var vi enbart intresserade av att genomföra en studie utifrån de anställdas 

perspektiv, men utifrån teorier om arbetstillfredsställelse och motivation såg vi det 

intressant att genomföra en studie där även arbetsgivarnas perspektiv av möjliggjorda 

utvecklingsmöjligheter togs i beaktning. Vi fann även flertalet studier genomförda 

utifrån arbetstagarnas perspektiv, vilket medförde att vi såg det intressant att genomföra 

en studie även ur arbetsgivarnas perspektiv. Vi ämnar undersöka detta genom en studie 

där vi ser fenomenet ur både arbetstagarnas och arbetsgivarnas perspektiv, vidare vill vi 

tolka och förstå skillnader eller likheter i synsätt av behov och möjligheter till 

utveckling på arbetsplatser.   

2.2 Förförståelse 
Johansson-Lindfors (1993, s. 76) hävdar det finns tre olika typer av förförståelse. 

Tidigare studier som erhålls via utbildningar klassas som den teoretiska förförståelsen, 

medan den allmänna förförståelsen uppkommer från uppväxten genom sociala 

förhållanden och arbetslivserfarenhet. Den tredje typen av förförståelse är vilket synsätt 

forskarna ser på utveckling och kunskap inom det valda, aktuella ämnet. Genom att 

redogöra för vår förförståelse visar vi kunskap och medvetenhet om ämnesvalet. Detta 

eftersom tidigare erfarenheter och föreställningar kan påverka forskningsprocessen 

(Bryman & Bell, 2011 s. 42-44). 

2.2.1 Teoretisk förförståelse  
Författarna av denna studie har hittills läst sju terminer av civilekonomprogrammet och 

har i huvudsak inriktat oss mot management och marketing. Matilda har studerat 

management på avancerad nivå vid Umeå Universitet och Euromed Management i 

Frankrike och Emma studerade Brand management på avancerad nivå vid Norges 

Handelshögskola. I specifika kurser såsom Matildas D-kurser, har Matilda läst om 

intern marknadsföring & kommunikation vilket ger oss en inblick vad det innebär och 

kan komma att påverka framställningen av teorier i denna studie. Vi har även erfarenhet 

av teorier kring motivation och tillfredsställelse då Emma läst psykologi, där 
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huvudfokus har varit personlighetspsykologi och främst motivation. Därmed anser vi 

inneha bred kunskap inom ämnesområdet management där vi kan bidra med olika 

synvinklar. 

2.2.2 Allmän förförståelse och författarnas förkunskap  
Den allmänna förförståelsen uppkommer genom att båda författarna arbetar extra inom 

organisationer där möjligheter till utveckling existerar. Därmed har författarna en 

inblick i hur organisationer arbetar med detta samt vilka behov anställda har av 

utvecklingsmöjligheter och vilka möjligheter arbetsgivare möjliggör för. Utifrån dessa 

förkunskaper anser vi ha goda möjligheter till att finna relevanta teorier, analysera och 

dra slutsatser som anses vara pålitliga. Enligt Theandersson (2000, s. 144) är det främst 

unga människor som önskar utvecklingsmöjligheter, och eftersom vi författare ingår i 

denna målgrupp anser vi detta ämne aktuellt för oss och vi kan bära med oss kunskaper 

som vi därefter kan dra nytta av i studiens empiri.   

 

Genom att vi innehar förkunskaper inom management kan det påverka studien negativt 

genom att dessa tidigare behandlade teorier kan influera vårt val av teorier och 

tankesätt. I takt med att studien växer fram, kommer vi även erhålla ny kunskap som i 

sin tur kan innebära en risk att vi förbiser teorier som kan vara relevanta för ämnet. Då 

vi är medvetna om dessa risker kommer vi genom studiens gång reflektera över och 

diskutera dessa och på så vis förminska dess inverkan på studien. För att inte våra 

förutfattade meningar ska påverka studien har vi valt att ställa frågor med öppna 

svarsalternativ där svaren kopplas till befintliga teorier. Våra förkunskaper innebär även 

att vi har ett brett perspektiv över ämnesområdet, något som vi ser som en fördel för 

studien. 

2.3 Kunskapssyn  
För att vi ska kunna undersöka hur arbetstagarna ser på behov och möjlighet till 

utveckling, samtidigt som vi undersöker vad arbetsgivarna möjliggör för utveckling till 

arbetstagarna, måste vi tolka och förstå vad respondenterna säger. Vi ämnar även skaffa 

kunskap och förståelse om bakgrund till motivation, vilka behov arbetstagarna har, hur 

den interna kommunikationen fungerar samt hur dessa faktorer påverkar arbetstagarnas 

arbetstillfredsställelse. Enligt Alvesson & Sköldberg (2000, s. 52) existerar det två 

kunskapsteoretiska synsätt som används som riktlinjer vid införskaffandet av kunskap, 

dessa är positivism och hermeneutik. Dessa två synsätt skiljer sig åt på många sätt. 

Positivism är ett synsätt som berör objektivitet, distans och kontroll och det 

hermeneutiska synsättet ligger till grund för tolkning och förståelse för fenomenet som 

undersöks (Alvesson & Sköldberg, 2000, s. 52). Även Patel & Davidson (2011, s. 28) 

stödjer detta då de förklarar att hermeneutik betyder tolkningslära och används för att 

studera, tolka och förstå, vilket vi ämnar göra i vår studie då vi strävar efter att beskriva 

verkligheten utifrån tolkningar av respondenternas svar. Enligt Ödman (2007, s. 11) 

handlar hermeneutik även om att få olika förståelsehorisonter att mötas, vilket vi ämnar 

göra då vi vill sammanföra arbetsgivarnas och arbetstagarnas syn av behov och 

möjlighet till utveckling, undersöka och förstå eventuella skillnader och likheter. 

Ödman (2007, s. 75) förklarar vidare att tolkningar ofta innebär att ange orsaken till ett 

fenomen, vilket stödjer det vi ämnar göra i vår studie.           

 

Enligt Alvesson & Sköldberg (2000, s. 53) innebär ett hermeneutiskt synssätt att “the 

meaning of a part can only be understood if it is related to the whole”, vilket vi tolkar 

som: förståelsen av ett fenomen kan endast ske genom att se till helheten. Helheten 

består av olika delar, därav kan den bara bli förstådd på basis av dessa (Alvesson & 
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Sköldberg, 2000, s. 53). Genom att se det både ur arbetsgivarnas och arbetstagarnas 

perspektiv hoppas vi kunna se till helheten på ett tillfredsställande sätt. Vi är dock 

medvetna om att vår helhet blir begränsad i och med att det inte är möjligt att ta alla 

faktorer i beaktning. Vi kommer inte ta hänsyn till respondenternas familjesituation, 

men vi kommer däremot ta hänsyn till respondenternas akademiska bakgrund. Bryman 

(2011, s. 32) förklarar att studier bör tolkas utifrån respondenternas sociala 

förutsättningar. Då vi tar respondenternas akademiska bakgrund i beaktning, hävdar vi 

att vikt läggs vid respondenternas sociala verklighet och att detta har stor betydelse för 

vår studies realism. Med bakomliggande resonemang hävdar vi därmed att en 

hermeneutisk kunskapssyn är önskvärd.  

 

Vid användningen av den sociala verkligheten intar vi en konstruktionistiskt ontologisk 

ståndpunkt. Bryman & Bell (2011, s. 22) förklarar konstruktionism genom sociala 

företeelser som skapas via sociala samspel och att de befinner sig under ständig 

förändring. Under studiens gång kan våra respondenters verklighet komma förändras. 

Dessa förändringar kan ske genom att respondenterna erhåller en ny verklighetsbild 

eller att saker och ting förändras på deras arbetsplats. Det vi i synnerhet tror förändras 

för respondenterna är deras syn på behov av och möjliggjorda utvecklingsmöjligheter, 

då arbetsgivarna eventuellt erbjuder dem andra önskvärda möjligheter till utveckling. 

Därav bör resultatet vi presenterar inte ses som någon direkt sanning, utan snarare en 

tolkning och analys av verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 34).     

2.4 Metodologisk angrepssätt  
Ahrne & Svensson (2011, s. 14) förklarar att användningen av ett kvalitativt 

angreppssätt leder till att många fler nyanser kan fångas in än vid användning av en 

kvantitativ metod. Värderingar, normer och samhällslivets mekanismer kan ge sig till 

känna vid användning av en kvalitativ metod (Ahrne & Svensson, 2011, s. 14). I vår 

studie vill vi som nämnt ovan, tolka och förstå de olika synerna av behov av möjligheter 

till utveckling hos arbetstagarna och vilka utvecklingsmöjligheter arbetsgivarna 

möjliggör, således är en kvalitativ studie mer passande. Enligt Ahrne & Svensson 

(2011, s. 14) ger kvalitativa undersökningar bättre förutsättningar för förståelse och för 

att kunna se fenomen ur olika perspektiv. Då vår studie ska utgå från både 

arbetsgivarnas och arbetstagarnas perspektiv, anser vi att en kvalitativ studie är bättre 

lämpad än en kvantitativ. Widerberg (2002, s. 15) förklarar vidare att kvalitativ 

forskning söker efter ett fenomens innebörd eller mening, medan en kvantitativ studie 

snarare ämnar förklara fenomenets frekvens eller förekomst. Även det stödjer vårt val 

av ett kvalitativt angreppssätt, då vi ämnar undersöka arbetsgivarnas och arbetstagarnas 

olika syner. Vidare förklarar Patel & Davidson (2003, s. 118) att kvalitativa 

undersökningar lämpar sig bättre då en djupare förståelse vill införskaffas, vilket vi 

ämnar göra i vår studie.      

 

Patel & Davidson (2011, s. 120-121) förklarar även, att vid en kvalitativ studie är det 

möjligt att göra löpande analyser. Vi ser detta som en fördel, då vi kan justera och 

anpassa vår undersökning under processen. Detta om vi uppfattar att någon 

intervjufråga är bristfällig eller svår att förstå för respondenterna. Fördelen är att vi kan 

justera den ofullständiga frågan direkt, och att misstaget inte upptäcks i efterhand. Vi 

tror detta leder till att vi får ett mer rättvisande resultat av vår studie.  Enligt Patel & 

Davidson (2003, s. 119) kan de löpande analyserna även leda till idéer under arbetets 

gång, vilka kan användas under undersökningen och berika studien. Författarna (2003, 

s. 119) beskriver även vikten av att börja med den löpande analysen tidigt och gå 
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tillbaka och läsa den, för att på så sätt få ett mer levande resultat. Widerberg (2002, s. 

18) beskriver även en annan fördel med att göra fortgående analyser, vilken är att 

resultatet blir mer trovärdigt då författaren kan demonstrera sina val och tolkningar och 

även reflektera över dem. Vidare förklarar hon att om författaren av studien gör detta 

genomgående under hela arbetet, kan läsaren se hur författaren har tänkt och författaren 

får även en chans att motivera sina val. Därefter kan läsaren själv värdera forskningen 

efter de fortgående analyserna och göra sin egen bedömning av studiens 

kunskapsanspråk (Widerberg, 2002, s. 18).  

 

Enligt Bryman (2012, s. 125) kan kritik riktas mot kvalitativa studier då forskare menar 

att resultatet inte kan generaliseras. Då vi inte ämnar generalisera resultatet, utan snarare 

skapa en djupare förståelse för vårt ämnesval anser vi därav en kvalitativ studie mer 

passande än en kvantitativ, som har kritiseras för att vara en källa till ytlig forskning 

(Bryman, 2012, s. 125).  

2.5 Vetenskapligt angrepssätt            
Utförandet av vår studie kommer ske genom att undersöka utvecklingsmöjligheter på 

arbetsplatsen utifrån två olika perspektiv, arbetsgivarnas och arbetstagarnas. Sedermera 

kommer empiriskt data analyseras med hjälp av vår framtagna teoretiska referensram. 

Därefter kommer vi, utifrån empirin och den teoretiska referensramen, tolka och dra 

slutsatser som syftar till att besvara vår problemformulering och uppfylla studiens syfte. 

Ett vetenskapligt angreppssätt utifrån allmänna lagar som utgår från teorier och drar 

slutsatser om enskilda företeelser benämns som en deduktiv ansats (Patel & Davidson, 

2003, s. 23). Saunders, Lewis & Thornhill (2003, s. 86) menar att ett deduktivt 

angreppssätt utgår från en teorigenomgång för att sedan ligga till grund för en 

hypotesprövning där hypoteserna testas för att sedan förkastas eller accepteras. Dock 

menar Patel & Davidson (2011, s. 12-13) att en deskriptiv undersökning är möjlig utan 

hypotesprövning vid ett deduktivt angreppssätt. Utifrån från vår problemformulering 

och vetenskapliga utgångspunkter anser vi att Patel & Davidsons (2011, s. 12-13) teori 

stämmer bäst överens med vår studie. Detta då vi inte kommer utgå från hypoteser i vår 

studie, utan snarare från vår forskningsfråga och teoretiska referensram. 

 

Patel & Davidson (2003, s. 23) argumenterar för att en av fördelarna med en deduktiv 

ansats är att objektiviteten anta stärkas, men i och med att vi utför en kvalitativ studie 

kan inte objektiviteten i sin strikta bemärkelse uppnås. Därmed är kraven för 

noggrannhet i argumentationen för tolkningarna och slutsatserna höga (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 189-190). Därav har vi som mål med forskningen att vårt resultat ska 

kunna förstås av andra forskare, samtidigt som de bidrar med ny kunskap, det vill säga 

vi strävar inte efter att vara objektiva utan snarare intersubjektiva (Ahrne & Svensson, 

2011, s. 190).  

 

Att använda en deduktiv ansats, leder till att forskaren metodiskt kan testa i vilken 

utsträckning en särskilt teori håller och genom flertalet gånger bygga ett empiriskt stöd 

för teorin (Fejes & Thornberg, 2009, s. 24). Vi har valt att genomföra vår studie genom 

en deduktiv ansats, då våra kvalitativa intervjuer är baserade på befintliga teorier. 

Genom deduktion kan vi även testa våra resultat gentemot ett större antal teorier och 

genom detta motverka vinklingar som kan uppstå vid användningen av endast en teori 

(Fejes & Thornberg, 2009, s. 24). Problem som kan uppstå vid användning av en 

deduktiv ansats är att forskaren fokuserar för mycket på att “bevisa” teorin eller 

allmänna principer, vilket leder till att forskaren blir mindre känslig för empirin så att 
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nya, intressanta rön inte upptäcks (Fejes & Thornberg, 2009, s. 24; Patel & Davidsson, 

2003, s. 24). För att undvika detta har vi en teoretisk referensram som är uppbyggd på 

flera olika referenser, vilket vi anser minimerar problemet och studiens resultat kan 

anses ha högre tillförlitlighet. Vidare kommer vi röra oss efter en deduktiv stege, vilket 

innebär att vi inte intar ett strikt deduktivt angreppssätt utan att vi hela tiden försöker 

vara öppna för att nya infallsvinklar som kan uppstå genom vår undersökning. Detta för 

att inte förbise något viktigt som kan framgå ur studien.  

 

2.6 Litteratursök 

2.6.1 Sekundärkällor  
Vår studies teoretiska referensram är till största del uppbyggd av vetenskapliga artiklar 

och litteratur. Artiklarna har vi främst hittat genom Umeå Universitets bibliotek Online, 

databasen Business Source Premier (EBSCO) samt Esmerald. Sökorden vi främst 

använt är utvecklingsmöjligheter, employee development, development opportunities, 

commitment, development, motivation, work motivation, internal marketing & 

communication, intern employer branding och job satisfaction. Dessa ord har sedan 

kombinerats på olika sätt för att hitta rätt artiklar som berör vårt ämnesval samt varit 

relevanta för vår studie.   

 

Artiklarna vi har valt att använda har i de flesta fall haft en direkt koppling till vår 

studies problemformulering och syfte. Detta förklarar Patel & Davidson (2011, s. 44) är 

viktigt för att på bästa sätt erhålla information som är relevant för studien. För att hitta 

ytterligare artiklar, har vi använt referenser i andra vetenskapliga artiklar. Genom detta 

har ursprungskällor som berör forskningsämnet hittats. Vi har även använt vissa böcker 

i vår studie och då främst böcker som vi tidigare varit i kontakt med, såsom 

kurslitteratur. Vi har begränsat antalet citat då vi ämnat undvika att det ska bli 

missvisande. I de fall vi valt att använda citat, har vi sett till att de inte blivit tagna ur sin 

kontext och därav har vi minskat risken för förvrängning.   

 

Vi började vår litteratursökning genom att leta efter artiklar samt litteratur som var 

passande för vår studie, därefter valde vi relevanta artiklar och litteratur. Under studiens 

gång fortsatte vi söka efter litteratur som kunde vara passande för vår studie, detta för 

att komplettera den redan existerande litteraturen samt hitta ny information som kan 

vara relevant för vår studie.   

2.6.2 Källkritik av sekundärkällor  
Patel & Davidson (2003, s. 64) förklarar att det är viktigt att förhålla sig kritiskt och 

granska de källor som används i en studie, detta för författarna ska kunna avgöra om 

informationen som används är tillförlitlig eller inte. Vidare poängterar Bryman & Bell 

(2011, s. 114) att det är viktigt att författarna kan argumentera för den litteratur som har 

använts, samt även visa på varför denna litteratur är relevant. För att skapa 

tillförlitlighet i enlighet med detta, har vi som författare i vårt val av sekundärkällor 

tillämpat de fyra kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (Thurén, 

2013, s. 7-8). Nedan följer en beskrivning av hur vi använt dessa respektive kriterier i 

våra val av sekundärkällor.  

 

Kriteriet äkthet innebär att forskaren ska säkerställa att källan är vad den utger sig att 

vara, det vill säga att det inte är en förfalskning (Thurén, 2013, s. 17). Vår teoretiska bas 

bygger i största del på vetenskapliga artiklar som blivit vetenskapligt granskade, det vill 
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säga ”peer rewieved”. I de få fall artiklarna inte blivit vetenskapligt granskade har vi 

endast använt välciterade författare och vi har även sett att källan tillämpats i annan 

forskning. Vidare har vi endast använt relativt erkända teorier i de fall källan inte varit 

vetenskapligt granskad. På detta vis anser vi detta kriterium uppfylls.  

 

Tidssamband innebär att ju senare en källa är skriven, desto mer trovärdig är den för 

studien (Thurén, 2013, s. 7). Dock säger Johansson-Lindfors (1993, s. 89-90) att det 

även är viktigt att ta del av den forskning som studerats inom området sedan tidigare. 

Detta har lett till att vi som författare i den mån det gått valt att använda oss av artiklar 

publicerade framförallt mellan åren 2000-2013. Dock har vi i vissa fall sett det relevant 

att gå tillbaka till ursprungskällan, såsom i fallen angående Maslows behovshierarki och 

Herzbergs tvåfaktorteori, då vi anser att detta ökar studiens trovärdighet och samtidigt 

förminskar förvrängningar som kan uppstå vid andrahandscitering. Vidare har vi ansett 

det relevant att använda så färsk forskning som möjligt, vilket leder till att vår studie 

främst bygger på vad nya forskningsrön har fastställt. Därav anser vi uppfylla kriteriet 

tidssamband.  

 

Det tredje kriteriet är oberoende och innebär att källan ska kunna “stå för sig själv”, 

vilket innebär att källan inte är påverkad av någon annan, exempelvis ska källan inte 

vara en kopia eller ett referat (Thurén, 2013, s. 8). Kriteriet oberoende påverkas även av 

hur många mellanled informationen har passerat. Har informationen gått i flera led ökar 

det risken för misstolkning. För att förhindra detta har vi i största möjliga mån och 

tillgänglighet valt att gå tillbaka till ursprungskällan. I de fall som detta inte gått att 

genomföra, har det främst berott på att vi inte haft tillgänglighet till förstahandskällan. 

Anledningen till att vi valt att använda oss av dessa källor ändå, är för att vi betraktat 

dem som relevanta för vår studie, samt att de har uppfyllt något eller några av de andra 

kriterierna. När något kontroversiellt har framgått har vi alltid varit noggranna med att 

gå tillbaka till ursprungskällan, i de fall de gått. På grund av det vi nämnt ovan hävdar vi 

att vi uppnått detta kriterium.  

 

Det sista och fjärde kriteriet är tendensfrihet och innebär att författaren inte ska ha 

anledning att misstänka att källan på något sätt ger en skev bild av verkligheten på 

grund av författarens personliga, politiska eller ekonomiska åsikter, som på så sätt kan 

förvränga verklighetsbilden (Thurén, 2013, s. 8). Detta kriterium är svårt att bedöma då 

vi inte har någon medvetenhet om forskarnas intressen. Men i enlighet med att Thurén 

(2013, s. 75) uttrycker att vetenskapliga undersökningar och rapporter får anses ha hög 

tillförlitlighet anser vi, författarna av studien att de artiklar som blivit vetenskapligt 

granskade inte visar några tendenser på att ge en falsk bild av verkligheten. Därmed kan 

vi inte konstatera att detta kriterium har blivit uppfyllt, men eftersom att största delen av 

våra artiklar har blivit vetenskapligt granskade hävdar vi att det inte heller finns några 

indikationer på att kriteriet inte ska vara uppfyllt. 
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3. Teoretisk referensram        
I det här kapitlet redogörs för tidigare forskning inom våra valda teorier. Vi inleder 

kapitlet med en figur som visar hur vår teoretiska referensram kommer vara uppbyggd, 

vilket är efter studiens fyra teman, utvecklingsmöjligheter, kommunikation, motivation 

och arbetstillfredsställelse. Först presenteras definitioner av behov och 

utvecklingsmöjligheter. Sedermera presenterar vi intern marknadsföring & 

kommunikation, olika motivationsteorier samt arbetstillfredsställelse. Vårt syfte med 

den teoretiska referensramen är att den ska ligga till grund för vår utformning och 

senare analys av den empiriska undersökningen. (Se figur 1 för tydligare bild) 

 

3.1 Uppbyggnad av den teoretiska referensramen 

 

 
 

Figur 1. Den teoretiska referensramens uppbyggnad     
      

3.2 Utvecklingsmöjligheter och behov 

I detta avsnitt ämnar vi beskriva och förklara utvecklingsmöjligheter och behovet av 

dessa i arbetslivet. Vi inleder med att definiera behov, vidare följer en förklaring av 

utvecklingsmöjligheter och därefter ligger fokus på att beskriva behovet av 

utvecklingsmöjligheter för olika åldrar.  

3.2.1 Behov av utvecklingsmöjligheter  
I studien ämnar vi undersöka vilka skillnader eller likheter det existerar i arbetsgivarnas 

och arbetstagarnas syn på behov och möjliggjorda utvecklingsmöjligheter. För att ha 

möjlighet att genomföra detta presenterar vi en definition av behov. Deci & Ryan 

(2000c, s .227-228) förklarar att behov är människors målinriktade beteende, med andra 

ord är behov en motiverad handling som människor utför för att uppnå ett mål. Vilka 

behov olika människor har är individuellt och enligt Haslam et al., (2000, s. 320) är det 

främst möjlighet att uppfylla människors egna behov som leder till att de blir 

motiverade. Människors egna individuella behov ligger således till grund för deras 

motivation. Motivation beskrivs mer ingående under avsnitt 3.4.  

 

Vad innebär det för arbetstagarna att ha utvecklingsmöjligheter på en arbetsplats? För 

att undersöka detta genomförde Fackförbundet ST år 2008 en rapport, vilken visade att 
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unga akademiker främst värdesätter intressanta arbetsuppgifter och personlig utveckling 

vid val av arbetsgivare. ST ser i sin rapport arbetslivet ur tre olika dimensioner, en 

ekonomisk, en social och en dimension som handlar om personlig utveckling. Deras 

definition av personlig utveckling lyder som följande: “sådant som möjligheten att 

känna en personlig tillfredsställelse i jobbet, att få jobba med det man är intresserad av 

och bli bättre på det man vill utveckla” (ST, 2008, s. 20).  Utveckling innebär enligt ST 

att göra karriär, avancera till högre poster, eller uppnå expertiskunskaper inom ett 

specifikt område. En mer utstuderad definition står Irving & Williams (1999, s. 518) 

för, där författarna hävdar att personlig utveckling handlar om färdighet och förståelse, 

någonting kontextspecifikt som kan planeras i förhand och därefter utvärderas. Det 

innebär med andra ord, att utveckling innebär att nå ett önskvärt resultat och för att 

uppnå detta behövs en förändring. Detta exemplifierar författarna via att en person som 

strävar efter att utveckla sin självkännedom främst väljer arbetsuppgifter som främjar 

dennes självkännedom. Det kan även exemplifieras via en individ som vill utveckla sina 

skickligheter och efter att ha uppnått sitt mål reflekterar över vad hen hade kunnat göra 

bättre till nästa gång (Irving & Williams, 1999, s. 519). Som beskrivit ovan finns det 

olika definitioner av utvecklingsmöjligheter och vad det egentligen innebär. Vi har valt 

att se det som en kombination av dessa definitioner där utvecklingsmöjligheter i denna 

studie innebär att det ska finnas möjligheter till att lära sig nya saker, utvecklas som 

individ samt att de anställda ska vilja utvecklas och bli motiverade av detta. Detta stöds 

även av Stockfeldt (1988, s. 113) som menar att en bra arbetsplats inte bara 

karaktäriseras av att den är produktiv och trivsam, utan att det även finns goda 

möjligheter lära sig och att de lärda kunskaperna kommer till användning. Författaren 

menar även att det måste finnas ett behov och vilja till att genomföra en handling, vilket 

kan utläsas utifrån Figur 1, där vi vill se om skillnader eller likheter i synen på behov 

och möjliggjorda utvecklingsmöjligheter beror på lika eller olika syn på vad som 

motiverar arbetstagarna.  

3.2.2 Betydelsen av utvecklingsmöjligheter  
Tidigare i vår studie har vi presenterat studier som visat att unga värdesätter 

utvecklingsmöjligheter framför lönevillkor. Detta stöds även av Kugelberg (2000, s. 37) 

som i sin studie visade att personer mellan 18 och 30 år i högre grad än den äldre 

generationen prioriterar värden som självförverkligande och betydelsen av arbetet. 

Deltagarna i Kugelbergs (2000, s. 44) studie framhävde exempelvis goda sociala 

relationer, välmående, bra ledare, en känsla av frihet, stimulering och framförallt 

personlig utveckling som viktiga delar av deras arbetsliv. Undersökningen visade att 

personlig utveckling belyses starkast av den yngre generationen och främst de med 

högskole- eller universitetsexamen. Vidare betonar den yngre generationen i 

undersökningen vikten av att kunna påverka arbetet och behovet av att uppleva olika 

typer av arbetsuppgifter. Att växa och utvecklas som människa belyses som viktigt och 

ett mardrömsscenario för den yngre högskole- eller universitetsutbildade generationen 

skulle vara att fastna i ett tråkigt och understimulerande arbete (Kugelberg, 2000, s. 44). 

Detta kan bero på att den äldre generationen upplevde en livslång fast anställning, 

medan den yngre generationen har växt upp i en arbetsmarknad där globaliseringen 

bidragit till att dagens ungdomar är mer flexibla och vill känna mer frihet och möjlighet 

till utveckling (Kugelberg, 2000, s. 49).   

 

Dock stämmer verkligheten inte alltid överens med vad de anställda vill och enligt 

Granberg (2009, s. 110) är det allt fler människor i Sverige som är överutbildade. En 

rapport som SACO genomförde år 2003 visade att nästan var tredje invånare i Sverige 
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mellan 25 och 64 år har en utbildning från högskola eller universitet och ungefär 20 

procent av dessa är överkvalificerade för sina nuvarande arbeten. Konkurrensen om 

jobben har gjort att arbetsgivarna kan välja mellan välutbildad och ännu mer välutbildad 

personal och då anställs ofta den med högst meriter. Dock har inte arbetsuppgifterna 

förändrats i motsvarande grad, arbetsmarknaden sitter fast i gammalmodiga värderingar 

(SACO:s akademikerrapport, 2003). Enligt Granberg (2009, s. 110) existerar det brister 

i arbetslivet om hur möjligheter till utveckling på arbetsplatser bedrivs. Författaren 

anser att många organisationer genom utbildningsinsatser vill göra arbetstagaren mer 

kompetent för nya uppgifter och därefter ska den personen få större uppgifter genom 

utökade befogenheter, större delegation och så vidare. Dock sker inte detta i 

verkligheten vilket leder till frustration, överkvalificerade och slöseri med resurser 

(Granberg, 2009, s. 110).          

 

Tansky & Cohen (2001, s. 285) förklarar dock att för att upprätthålla arbetstagarnas 

effektivitet, är möjlighet till utveckling viktigt för dem. Detta kan bland annat göras 

genom att införa utvecklingsprogram och genom dessa kan arbetstagarna utveckla 

färdigheter som behövs för att bland annat flytta till andra positioner inom 

organisationen (Tansky & Cohen, 2001, s. 285). En studie genomförd av Gutteridge, 

Leibowitz & Shore (1993, s. 25) fann att chefer uppfattar följande viktiga resultat, då de 

använt olika utvecklingsinsatser i sina organisationer: minskad personalomsättning, 

förbättring av de anställdas kompetenser och medarbetarna känner att de har större 

inflytande över sitt arbete. Tansky & Cohen (2001, s. 285) förklarar vidare att chefer 

som är engagerade i sina anställda dagligen kan stötta dem i deras utveckling. Schneier, 

MacCoy & Burchman (1988, s. 12) hävdar att chefer som agerar som rådgivare, 

mentorer eller utbildar sina anställda kan öka arbetstagarnas kompetenser och 

motivation till att arbeta hos dem. Genom att söka efter möjligheter till 

utvecklingskompetenser inom olika områden, kan anställda känna att de blir mer 

betydelsefulla för organisationen (Feldman, 1996, s. 151). För ett ömsesidigt 

engagemang krävs det att arbetsgivarna förstår arbetstagarnas behov och känslor. För att 

ha möjlighet att nå detta kan teorin intern marknadsföring och kommunikation 

implementeras då teorin tar hänsyn till att öka arbetstagarens motivation och 

arbetstillfredsställelse, vilket är vårt nästa steg i Figur 1 där vi vill undersöka om 

skillnader eller likheter i syn på utvecklingsmöjligheter beror på brister i den nedan 

presenterade teorin.  

3.3 Intern marknadsföring & kommunikation 
 

3.3.1 Intern marknadsföring              

Finney & Scherrebeck-Hansen (2010, s. 325) förklarar att intern marknadsföring är en 

etablerad teori som används i organisationer i många årtionden, vilken verkar för att 

motivera de anställda och få dem att arbete mot gemensamma mål. Då vi ämnar 

undersöka vilka behov av utvecklingsmöjligheter arbetstagare har på en arbetsplats och 

vilka behov arbetsgivarna tror att arbetstagarna har och vilka de möjliggör, ser vi denna 

teori relevant för vår studie. Intern marknadsföring & kommunikation handlar dock 

även om att göra de externa kunderna nöjda (det vill säga eventuella intressenter) vilket 

inte är något som vi fokuserar på i vår studie, således lägger vi inte någon större vikt vid 

detta. Det vi främst tar hänsyn till är de interna kunderna, vilket i detta fall är 

medarbetarna. Ahmed & Rafiq (2000, s. 450) förklarar att intern marknadsföring 

opererar för att öka både arbetstagarnas motivation och arbetstillfredsställelse. Detta 

eftersom vi vill se om den interna kommunikationen eller lika/olika syn på vad som 
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motiverar de anställda leder till skillnader eller likheter i synen av behov och 

möjliggjorda utvecklingsmöjligheter, i sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen (se figur 

1). Eftersom vi är intresserade av att även se det hur arbetsgivarnas perspektiv 

presenterar Berry & Parasuraman (1991, refererad i Ahmed & Rafiq, 2000, s. 451) 

intern marknadsföring som en teori som strävar efter att hjälpa arbetsgivarna uppfylla de 

anställdas behov av arbetsuppgifter och anpassa dessa efter människors individuella 

behov.  

 

Vidare beskriver Ferdous (2008, s. 224) intern marknadsföring & kommunikation som 

en process. Detta stöds även av Ahmed & Rafiq (2003, s. 1181) vilka beskriver intern 

marknadsföring som en interaktionsprocess mellan arbetsgivarna och arbetstagarna där 

det är avgörande att arbetsgivarna ser till de anställdas känslor och behov, samt att 

arbetsgivarna försöker skapa förståelse för arbetstagarnas behov. För att kunna uppnå 

förståelse, förklarar författarna att det är viktigt att arbetsgivarna visar empati gentemot 

arbetstagarna. Vidare presenterar författarna att svårigheter med intern marknadsföring 

& kommunikation är att teorin tar hänsyn till både arbetstagarnas och arbetsgivarnas 

behov och det kan vara komplicerat att få dessa att verka i balans med varandra. Det är 

inte förrän dessa två sidor är i jämvikt som den interna marknadsföringen & 

kommunikationen blir framgångsrik (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1181).  

 

Ahmed & Rafiq (2003, s. 1180-1181) förklarar vidare att teorin ska verka för att 

motivera de anställda och få dem att arbeta framåt samt bygga upp starka, nära och 

flexibla relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vidare förklarar författarna att 

intern marknadsföring bygger på att organisationen ska uppfylla de anställdas behov, 

för att på så vis öka motivationen hos dessa. Om arbetsgivarna lyckas bygga upp starka 

relationer med arbetstagarna, förklarar författarna att det kan leda till att arbetstagarna 

blir mer kreativa, motiverade och engagerade i organisationen, därför är det viktigt att 

arbetsgivarna vårdar relationerna med deras arbetstagare. Om arbetsgivarna är 

framgångsrika i detta, kan det påverka både motivationen och arbetstillfredsställelsen 

positivt (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1181). Även Heringron, Johnson & Scott (2006, 

refererad i Ferdous, 2008, s. 223), stödjer detta då de förklarar att intern marknadsföring 

och kommunikation kan påverka arbetstillfredsställelsen positivt och att arbetstagarnas 

lojalitet samt engagemang gentemot företaget kan förbättras.   

 

3.3.2 Intern kommunikation  

Oliver (1997, s. 64) presenterar kommunikation som ett utbyte av idéer, fakta och 

känslor som sker genom antingen ord, bokstäver eller symboler. Det svåra med 

kommunikation är att sända ut signaler som mottagaren tar emot på rätt sätt, för att ge 

meddelandet korrekt mening. För att meddelandet som sänds ska mottas på rätt sätt, 

anser bland andra Ahmed & Rafiq (2003, s. 1183) att det är viktigt att sända ut 

kommunikation som är anpassad efter mottagaren. 

 

Intern kommunikation definieras som följande av Bovée & Thrill (2000, s. 7) “the 

exchange of information and ideas within an organization” och av Argenti (2003, s. 

128) som “internal communication is, in essence, about creating an atmosphere of 

respect for all employees within the organisation. Communication from management 

should come directly from one manager to the next, and from supervisor to employee, 

but as companies grow larger and more complex, this often becomes more difficult – 

hence the need for the internal communication function”. Bovée & Thrills (2000, s. 7) 

definition innebär att intern kommunikation handlar om ett utbyte av information och 
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idéer inom en organisation, även Griffin (2002, s. 237) stödjer detta då han förklarar den 

interna kommunikationen som en viktig del av en organisation. Argentis (2003, s. 128) 

definition är längre och mer innehållsrik och menar att intern kommunikation handlar 

om att skapa en atmosfär inom organisationen där de anställda respekteras. Författaren 

hävdar även att kommunikationen bör gå mellan chef till chef och mellan personalchef 

till anställd, men att detta blir svårare i och med att organisationer expanderar och blir 

mer komplexa, därför existerar det ett större behov av intern kommunikation. Detta 

stöds av Kalla (2005, s. 304) då hon menar att den interna kommunikationen är 

integrerad i hela organisationen och att den kan ske mellan alla “steg”, det vill säga 

mellan chef till chef och chef till anställd. Vidare förklarar Kalla (2005, s. 304) att detta 

är ett relativt nytt synsätt av den interna kommunikationen.   

 

Mishra, Boynton & Mishra (2014, s. 199) förklarar att genom implementering av intern 

kommunikation kan en organisation bygga upp starka relationer med arbetstagarna, 

vilket kan vara positivt både för arbetsgivare och arbetstagare. Författarna förklarar att 

det även kan gynna arbetstagarna då det kan bygga upp en tillit gentemot organisationen 

och det kan främja arbetsgivarna då arbetstagarna blir mer engagerade i organisationen. 

Vidare förklarar författarna att ett sätt att förbättra den interna kommunikationen är att 

tillämpa personlig kommunikation, det vill säga mer “ansikte mot ansikte-

kommunikation”. Genom att bedriva mer “ansikte mot ansikte-kommunikation” kan 

cheferna utveckla sin förmåga att ge konstruktiv feedback till sina anställda (Mishra et 

al., 2014, s. 198). Deras studie visade även att direkt kommunikation var det sättet som 

medarbetarna var mest nöjda över och de uppskattade om deras chef använde sig av 

denna kommunikation för att de skulle förstå informationen. Vidare förklarar författarna 

att det är viktigt att anpassa val av kommunikationskanaler gentemot de anställdas 

behov och preferenser (Mishra et al., 2014, s. 199).                            

 

Ahmed & Rafiq (2003, s. 1177-1178, 1181) förklarar att i likhet med den interna 

marknadsföringen, ska den interna kommunikationen vara anpassad efter de anställdas 

behov och känslor. Vidare förklarar Ahmed & Rafiq (2003, s. 1183) att även här leder 

det till att företagen bör identifiera vad som motiverar de anställda och de måste även 

kommunicera med de anställda på ett empatiskt sätt. Författarna förklarar vidare att om 

företagen inte uppmärksammar att det finns olika individer på företaget med olika 

positioner, kommer de sända ut en enkelriktig kommunikation som inte når ut till alla. 

Det kan leda till förvirring inom företaget och det skapar även ett avstånd mellan 

arbetsgivare och arbetstagare (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1183). Detta ser vi som 

intressant till studien eftersom tidigare förda resonemang visat på att det finns skillnader 

i synsätt på utvecklingsmöjligheter och därav vore det intressant att se om 

kommunikationen kan vara en bidragande faktor till att dessa skillnader har uppstått, 

eftersom tidigare studier visat på att teorin påverkar arbetstillfredsställelsen (se figur 1.)  

Även Jamrog (2004, s. 29) beskriver att en bra kommunikation ligger till grund för att 

kunna motivera de anställda och att arbetstagarna kräver att arbetsgivaren ska kunna 

kommunicera med dem. Vidare hävdar Ferdous (2008, s. 226) att brister i den interna 

kommunikationen kan leda till hög personalomsättning, lågt engagemang från de 

anställda gentemot organisationen samt låg arbetstillfredsställelse och bristande 

utveckling. Därmed ser vi den interna kommunikationen som relevant till vår studie där 

brister i användingen av teorin kan bidra minskad arbetstillfredsställelse och främst att 

de anställda känner att de inte får de utvecklingsmöjligheter som de eftersträvar.  
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3.3.3 Den interna kommunikationens samband med arbetstagarnas 
lojalitet och vilja att arbeta  
Enligt Verčič, Verčič & Sriramesh (2012, s. 233) är i dagsläget den interna 

kommunikationen ett av de områden som växer snabbast inom 

ledarskapskommunikation. Författarna förklarar att området expanderades under första 

delen av 90-talet, då den ökade globaliseringen och de ekonomiska kriserna ledde till 

nedskärningar och outsourcing, vilka i sin tur ledde till att arbetstagarnas förtroende 

gentemot arbetsgivarna reducerades. Detta ledde till minskad lojalitet gentemot 

företaget hos de anställda. Det minskade förtroendet och lojaliteten har i sin tur lett till 

behov av en bättre personalavdelning på arbetsplatser, som kan verka för att stötta de 

anställda (Verčič et al., 2012, s. 223). Att bygga upp en lojalitet mellan arbetsgivarna 

och arbetstagarna är något som Lipman (2013) beskriver som viktigt och i fall detta 

saknas kan det påverka arbetstagarnas engagemang gentemot organisationen negativt. 

Även Kaliprasad (2006, s. 20, 22) förklarar vikten av att bygga upp en stark 

personalavdelning som kan vägleda medarbetarna och få dem att arbeta mot 

gemensamma mål. Vi anser att detta ger indikationer på att den interna 

kommunikationen bör prioriteras, då detta kan generera i högre lojalitet, främja viljan 

att arbeta, samt samhörigheten. Vidare stödjer Verčič et als., (2012, s. 226) 

undersökning detta, där resultatet visade att medarbetare tycker att det är viktigt att det 

existerar en fungerande personalavdelning som kan kommunicera med dem.  

 

Kalla (2005, s. 311) förklarar att effektivt dela kunskap inom en organisation även kan 

leda till en förbättring i effektiviteten hos de anställda, samtidigt som de ökar deras 

motivation och känsla av trygghet inom organisationen. Författaren förklarar dock att 

effektivitet och motivation inte ligger så långt ifrån varandra och att de har ett 

beroendeförhållande. Att ha en öppen kommunikation och dela information resulterar 

ofta i förbättring i effektivitet (Kalla, 2005, s. 311). 

3.4 Människans behov och motivation 
För att kunna utvärdera vilka skillnader eller likheter som finns mellan arbetsgivarna 

respektive arbetstagarna anser vi det relevant att gå djupare in på motivation. Detta då vi 

ämnar undersöka om olika eller lika syn på vad som motiverar arbetstagarna påverkar 

synen på behov av utvecklingsmöjligheter, samt vilka som blir möjliggjorda på 

arbetsplatser (se figur 1).  

3.4.1 Motivation  
Vad är egentligen motivation? Pinder (1998, s. 11) definierar motivation som “a set of 

energetic forces that originate both within as well as beyond an individual’s being, to 

initiate work-related behaviour, and to determine its form, direction, intensity, and 

duration”. Lundberg, Gudmundson & Andersson (2009, s. 891) hävdar att denna 

definition innebär att människors motivation blir influerad av både miljön runt omkring 

dem, såsom belöningssystem på en arbetsplats och även av krafter inom en individ, 

såsom individuella behov och motiv. Motivation är enligt Latham & Pinder (2005, s. 

486) en psykologisk process, vilken är resultatet av interaktionen mellan individer och 

miljön runt omkring dem. Haslam et al., (2000, s. 320) förklarar att arbeten som 

möjliggör för människors egna otillfredsställda behov, motiverar människor att arbeta. 

Författarna hävdar även att frågan om vad som motiverar människor har varit ett 

aktuellt ämne som många psykologer har forskat inom sedan början av 1900-talet. Ett 
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av de mest återkommande och centrala svaren på frågan har varit att det är människors 

egna behov som motiverar (Haslam et al., 2000, s. 320). 

 

Vidare förklarar Kaliprasad (2006, s. 22) att det i dagens organisationer är viktigt att de 

anställda inte bara arbetar, utan även att de är villiga att arbeta. För att kunna arbeta på 

bästa sätt, bör arbetstagaren veta vad arbetsgivaren kräver och arbetstagaren bör även 

besitta rätt kunskaper och färdigheter om arbetet och dess uppgifter. Författaren menar 

vidare att arbetstagarens villighet till att arbeta är beroende av egen vilja samt miljön 

runt omkring. Det är viktigt att det existerar en balans mellan att arbetstagarnas och 

organisationens behov uppfylls (Kaliprasad, 2006, s. 23). Jamrog (2004, s. 28-29) 

förklarar även att dagens arbetsgivare måste bygga upp en bra miljö för deras anställda, 

som gör att de vill stanna inom organisationen samt att det finns kompetenta ledare som 

de anställda kan lära av. Författaren menar att arbetstagarna vill att deras ledare ska 

motivera dem och skapa en passion för arbetet. För att bygga upp en bra 

kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare krävs det att ledaren är pålitlig och 

en bra kommunikatör (Jamrog, 2004, s. 32). Detta stöds även av Schneier, MacCoy & 

Burchman (1988, s. 12) som menar att chefer som agerar som mentorer och lägger 

energi på att utbilda sina anställda även kan öka deras motivation. År 1993 genomförde 

Noe & Wilk (s. 301) en studie som visade att möjliggjorda utvecklingsmöjligheter 

främjar viljan att arbeta. Därav anser författarna (1993, s. 301) att företagen bör sträva 

efter att stimulera de anställdas intressen och engagemang. Studien visade även att 

arbetsmiljön var viktig och att det även var viktigt att cheferna stöttade deras 

medarbetare i deras utveckling, för att på så sätt främja deras vilja att vilja lära sig nya 

saker (Noe & Wilks, 1993, s. 301). Vidare refererar författarna i sin artikel till Hicks & 

Klimoski (1987) som förklarar att det är viktigt att cheferna förklarar varför det är 

viktigt för att medarbetarna utvecklas.            

3.4.2 Maslows behovshierarki  
För att kunna förklara motivation och vilka behov människor har, presenterar vi en av 

grunderna till motivationsteorierna, Maslows behovshierarki. Skälet till att vi tillämpat 

teorin är för att den undersöker flera steg vad som motiverar människan och vad dennes 

behov är. Eftersom vi tidigare nämnt att vi ämnar undersöka om skillnader eller likheter 

i syn på behov och möjliggjorda utvecklingsmöjligheter beror på olika syn på vad som 

motiverar de anställda, anser vi det relevant att undersöka vilka faktorer det är som 

motiverar människor till att arbeta.  

 

I Maslows behovstrappa (1943, s. 372) ingår fem olika steg. De tre översta stegen i 

behovstrappan återspeglar arbetstagarnas behov av att få stöd i sin utveckling och känna 

samhörighet med organisationen. Det första steget i Maslows behovstrappa (1943, s. 

372-373) är fysiologiska behov, vilka är behoven som människor måste fylla för att 

överleva. Dessa är således vatten, mat och luft. Författaren förklarar vidare att de 

fysiologiska behoven är de mest fundamentala för människan, då det handlar om 

överlevnad. Därför går dessa behov före alla andra, en människa kan hellre välja bort 

kärlek än mat (Maslow, 1943, s. 372-373). Det andra steget Maslow (1943, s. 376) 

presenterar i trappan är trygghetsbehov. Författaren förklarar att när människans 

fysiologiska behov är uppfyllda, strävar vi efter att uppfylla våra trygghetsbehov. Dessa 

är säkerhet och stabilitet i vardagen (Maslow, 1943, s. 376). Enligt Luthans & Doh 

(2012, s. 425) brukar i regel dessa två steg bli borträknade i motivationssammanhang, 

då de oftast är uppfyllda i rika länder. Vår studie kommer genomföras i Sverige och 

således kommer vi inte lägga stor vikt vid dessa. De tre översta stegen, vilka är 
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beskrivna nedan, anser vi däremot är mer intressanta för vår studie då de går djupare in 

på behoven vi ämnar undersöka. 

 

Maslow (1943, s. 380-381) förklarar att när de fysiologiska behoven och 

trygghetsbehoven är uppfyllda, kommer det tredje steget gemenskap. Det är i detta steg 

som kärlek, vänskap, gemenskap och känslomässig påverkan blir viktigt att tillgodose 

(Maslow, 1943, s. 380-381). När dessa tre steg är uppfyllda, kommer det fjärde steget 

som författaren förklarar är självkänsla. I det här steget blir det viktigt att bygga upp ett 

självförtroende och att införskaffa respekt inför andra och sig själv. Behoven i det här 

steget är uppdelat i två olika delar, vilket det första är behovet av styrka och makt utåt 

sett och det andra är att känna sig fri och oberoende. I det här steget är även individens 

rykte relevant, och det är viktigt att människor känner sig behövda i samhället (Maslow, 

1943, s. 381). Det femte och sista steget i trappan är självförverkligande. Författaren 

förklarar att även om alla fyra steg ovan är uppfyllda, kan det hända att människor till 

trots inte känner sig nöjda. Människor blir inte nöjda förrän de uppfyllt sina behov av 

självförverkligande, det vill säga en människa strävar efter att uppnå sin fulla potential 

(Maslow, 1943, s. 381). Det femte steget i behovstrappan handlar således om att 

människor vill uppnå sin fulla potential genom personlig utveckling (Luthans & Doh, 

2012, s. 425). Vidare menar Luthans & Doh (2012, s. 425) att befordringar, 

löneförhöjningar och andra fysiska bevis arbetstagarna kan få av arbetsgivarna inte 

hamnar under det femte steget i behovstrappan, utan snarare det fjärde steget, 

självkänsla. Det som däremot kan påverka självförverkligandet är att en individ känner 

kontroll över miljön den befinner sig i samt genom att uppnå personliga mål (Luthans & 

Doh, 2012, s. 425). 

 

 
Figur 2. Maslows Behovstrappa (1943). Egen tolkning.    

 

Maslow hävdar att människor motiveras av att uppfylla sina behov. Luthans & Doh 

(2012, s. 425) menar därav att en människa som inte får möjlighet att uppfylla dessa, 

inte kommer bli motiverade eller engagerade i organisationen. Vilket även kan tolkas 

som om människor inte får möjlighet att uppfylla sina behov av utvecklingsmöjligheter, 

så kommer det påverka deras motivation negativt. Vidare vill vi även undersöka om det 
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även kan påverka deras arbetstillfredsställelse. Om en människa inte engagerar sig i sitt 

arbete, kan det enligt Johns & Gratton (2013, s. 68-70) leda till mindre stöd från 

arbetsgivarna, sämre karriärsutveckling samt skapa en sämre relation mellan 

arbetstagare och arbetsgivare.  

 

Kaliprasad (2006, s. 23) förklarar vidare att Maslows behovstrappa indikerar att 

människor blir motiverade av otillfredsställda behov, som människor ämnar uppfylla. 

Enligt Kaliprasad (2006, s. 23) blir människor enligt behovstrappan inte motiverade av 

redan uppfyllda mål och de blir aldrig helt nöjda vilken nivå de än befinner sig på. 

Författaren förklarar att ett användningsområde av modellen är ett företag som arbetar 

för bättre kundservice, men inte har bra arbetsvillkor för sina anställda inte kan förbättra 

kundservicen innan de förbättrar sina anställdas arbetsvillkor. Om organisationen 

försökte förbättra kundservicen först, skulle det vara slöseri med resurser eftersom de 

måste förbättra arbetsvillkoren innan kundservicen kan förbättras, det vill säga ett steg 

som är under ett annat måste uppfyllas innan nästa nivå kan förbättras (Kaliprasad, 

2006, s. 23). Enligt Singh-Sengupta (2011, s. 104) har senare studier som genomförts 

visat att stegen inte måste uppfyllas i kronologisk ordning. Från Maslows behovstrappa 

har sedan ERG-teorin (ERG står för existens-, relations- och utvecklingsbehov) 

utvecklats, där stegen i Maslows behovstrappa har slagits ihop till tre stycken och där 

stegen inte behöver genomföras i kronologisk ordning (Kaliprasad, 2006, s. 23). Dock 

anser vi inte att ERG-teorin är relevant för vår studie, då vi snarare ämnar undersöka 

vilka behov arbetstagarna har och vad om motiverar dem och Maslows behovshierarki 

ger en tydligare bild av dessa. För att undersöka människors behov och motivation, samt 

presentera vad som påverkar arbetstagarnas arbetstillfredsställelse, presenterar vi nedan 

Herzbergs tvåfaktorteori.   

3.4.3 Hygien- och motivationsfaktorer  
Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn (2012, s. 216) beskriver 

attityder som ett slags filter människor har som hjälper dem tolka omvärlden och göra 

den mer begriplig.  Herzberg, Mausner & Snyderman (1993, s. 3) genomförde en studie, 

vilken ämnade undersöka vilken attityd människor har gentemot sitt arbete och vad 

människor ville få ut av det. Författarna upptäckte skillnader i attityd gentemot arbetet 

mellan nöjda och missnöjda arbetastagare. De som kände sig tillfreds med sin 

arbetssituation svarade att de ville ha fler faktorer som kunde hjälpa dem att känna sig 

mer tillfredsställa inom sina arbetsroller samt att de ville ha mer möjligheter till 

utveckling. Om respondenterna däremot var missnöjda med sin arbetssituation var det 

inte arbetsfaktorerna associerade med jobbet i sig som orsakade missnöjet, utan snarare 

med faktorer runt arbetet (Herzberg et al., 1993, s. 3).  

 

Faktorerna runt arbetet kallade Hertzberg et al., (1993, s. 113) för hygienfaktorer. I 

hygienfaktorerna ingår övervakning av medarbetare, arbetsförhållanden på företaget, 

lön, företagets administration, arbetssäkerhet och organisationens policy. När 

hygienfaktorerna sjunker under de anställdas förväntningar leder det till missnöje. När 

hygienfaktorerna däremot är optimala för arbetstagarna kan organisationen förebygga 

missnöje, men inte öka de anställdas tillfredsställelse (Herzberg et al., 1993, s. 113-

114).  

 

Herzberg et al. (1993, s. 114) förklarar vidare att det även existerar faktorer som leder 

till en positiv arbetsattityd. Dessa faktorer är motivationsfaktorer, och verkar för att 

tillfredsställa människors behov av självförverkligande, det vill säga att hjälpa 
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människor nå sina mål. Motivationsfaktorerna som Herzberg et al., (1993, s. 117) 

identifierade var, bland andra, att ge anställda möjligheter till att växa på arbetsplatsen, 

uppmärksamma dem, ge dem erkännande och möjlighet att prestera samt hjälpa de 

anställda att utvecklas. Därmed visar detta på att utvecklingsmöjligheter är viktiga på en 

arbetsplats för att främja trivseln, och därför ser vi detta intressant till studien då vill 

undersöka om arbetsgivarna är medvetna om vilka motivationsfaktorer deras 

medarbetare har, och hur de arbetar för att uppfylla dessa. Att uppmärksamma de 

anställda kan även kopplas till att kommunikationen har en betydande roll (se figur 1).  

 

Det är även viktigt att medarbetarna känner att de är en del av värdefullt projekt, och att 

projektet blev lyckat på grund av att individens egenskaper behövdes, med andra ord är 

det inte bara lönen som är viktig (Herzberg et al., 1993, s. 118). Motivationsfaktorerna 

strävar efter att möta de anställdas individuella behov. Vidare förklarar Herzberg et al., 

(1993, s. 118) att när motivationsfaktorerna inte är framkomliga, kommer arbetstagarnas 

arbetstillfredsställelse minska och därmed även deras motivation och prestationer. 

Enligt Kaliprasad (2006, s. 24) är det därav viktigt att identifiera arbetstagarnas behov 

och att tillgodose möjlighet att uppfylla dessa.   

3.4.4 Kritik gentemot Maslow och Herzbergs teorier  
Aronsson et al., (2012, s. 209) kritiserar både Maslows behovshierarki och Herzbergs 

tvåfaktorteori, då de menar att båda teorierna har föga empiriskt stöd. Med detta menar 

författarna att teorierna har via slutsatser som dragits genererat undermodeller och 

metoder som ger indikationer på att arbetsmotivation kan styras. Vidare förklarar 

författarna att ingen modell kan ha fullt empiriskt stöd, men att ingen modell heller kan 

anses vara fel, utan att alla teorier kan uppvisa empiriskt stöd i något avseende. En 

förklaring av detta är att teorier bakom vad som motiverar och vilka behov människor 

har är ett komplext fenomen. Författarna förklarar att alla teoretiska modeller innehåller 

förenklade antaganden, vilka kan leda till att de mer komplexa fenomenen förbises. 

Andra förklaringar till att motivationsteorier kan anses ha ett lågt förklaringsvärde är att 

det är individuellt vad som motiverar människor då vad som motiverar en individ kan 

även skifta beroende på situation (Aronsson et al., 2012, s. 209-210).   

 

Luthans & Doh (2012, s. 425) förklarar dock, att främst de tre högsta stegen i Maslows 

behovstrappa, har använts flitigt av erkända management-forskare. Maslows 

behovshierarki (1943) är även en välanvänd och citerad teori som används för att förstå 

vilka behov människor har och hur det påverkar motivationen. Då vi strävar efter att 

undersöka fenomenen beskriva av Maslow och Herzberg vidare och då vill undersöka 

hur individer påverkas av dessa, anser vi att dessa trots kritiken är användbara i vår 

studie. Vidare beskriver Kaliprasad (2006, s. 23) Maslows behovshierarki som den 

första stora motivationsteorin att bli accepterad i en arbetskontext.   

 

Shipley & Kiely (1988, s. 17) genomförde en studie där de testade om Herzbergs 

tvåfaktorsteori var relevant och sanningsenligt. De jämförde sina resultat gentemot 

Herzbergs resultat. Resultatet visade att mycket skiljde sig från det Herzberg presenterat 

i sin studie, det som stämde överens var att motivationsfaktorerna: chans att utvecklas i 

sitt arbete, att arbetsgivarna uppmärksammar arbetstagarna samt att de anställda 

känner sig nöjda när de får möjlighet att uppnå sina mål, leder till ökad motivation och 

arbetstillfredsställelse. I vår studie, kommer vi främst fokusera på de tre ovan nämnda 

motivationsfaktorerna, därav hävdar vi att dessa, till trots kritiken presenterad ovan, är 

relevanta för vår studie. 
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3.4.5 Teorin om självbestämmande   
Tidigare har vi presenterat att människor har olika behov, nedan presenterar vi en teori 

som ämnar undersöka tre generella behov som vi hävdar är relevanta för individer i 

arbetet och deras arbetsmotivation. Broeck, Vansteenkiste, Witte, Soenens & Lens 

(2010, s. 981) förklarar att SBT (teorin om självbestämmande) har blivit en viktig teori 

att ta i beaktning när det ska förutspås hur människor reagerar i olika situationer. I det 

här avsnittet ämnar vi beskriva teorin om självbestämmande (SBT) och dess tre behov: 

självständighet, kompetens och samhörighet. Vidare förklarar vi dess relevans för vår 

studie och hur dessa behov kan påverka arbetstillfredsställelse.  

 

SBT är ett förhållningssätt till motivation och personlighet som använder traditionella 

empiriska metoder för att framhäva vikten av människans behov av personlig utveckling 

och självförverkligande (Ryan, Kuhl & Deci, 1997, s. 702). Enligt Ryan & Deci (2000a, 

s. 69) är människors inre tillväxttendenser och medfödda psykologiska behov grunden 

för deras motivation och personlighet. För att bli uthålligt motiverad och tillfredsställd 

har människan enligt SBT tre behov att uppfylla; självständighet, kompetens och 

samhörighet (Ryan & Deci, 2000b, s. 324).   

 

Pyszczynski, Greenberg & Solomon (2000, s. 302) förklarar att efter Ryan & Decis tre 

behov presenterades, fick dem kritik då de ansågs vara för generella. Författarna 

förklarar vidare att SBT utelämnar även vissa behov, såsom självkänsla, meningsfullhet 

och säkerhet vilket leder till att teorin inte anses fullständig. Ryan & Deci (2000a, s. 69) 

menar dock att denna kritik inte har tillräckligt med stöd för att kunna bevisas. Vidare 

tydliggör författarna (2000a, s. 72) att självkänsla, meningsfullhet och säkerhet inte är 

behov utan snarare uttryck av behovstillfredsställelse eller hämmande av behov. På 

grund av dessa anledningar anser Ryan & Deci (2000a, s. 72) att det behövs mer 

generella behov såsom självständighet, kompetens och samhörighet, för att inte bli för 

precisa och därmed utelämna viktiga faktorer samt att det blir enklare att förstå då 

generella behov används. Nedan förklaras behoven självständighet, kompetens och 

samhörighet mer ingående.   

 

Självständighet  

Självständighet kan beskrivas som människors inneboende behov av att handla med en 

känsla av eget val, vilja och självbestämmande och kan med andra ord sammanfattas 

som upplevelse av självstyre (Deci & Ryan, 2000c, s. 231). Författarna förklarar vidare 

att självständighet är upplevelsen av frihet och är en viktig aspekt för människors hälsa. 

Ryan & Deci (2000b, s. 330) menar att självständighet handlar om i vilken omfattning 

människor instämmer med yttre influenser som påverkar deras beteende. Den 

framträdande frågan är hur individen upplever dessa yttre influenser. Antingen kan 

människan se sig själv som en spelpjäs som bara anpassar sig till yttre krafter och 

influenser, eller uppfatta influenserna som betydelsefulla källor till information som 

stödjer individens egna initiativ (Ryan & Deci, 2000b, s. 331-332).   

 

Definitionen har dock fått kritik för att den påstås vara kopplad till individualism, 

själviskhet och maktbegär. Dock håller inte Ryan & Deci (2000b, s. 332) med, utan de 

menar att behovet av att vara självständig kan tillfredsställas utan att vara 

individualistisk. Författarna menar istället att den rätta betydelsen av självständighet är 

självstyre och huruvida människan håller med och upplever att yttre influenser påverkar 

deras beteende (Ryan & Deci, 2000b, s. 332-333).  
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Kompetens  

Behovet kompetens är ett behov med många definitioner, Niemiec, Lynch, 

Vansteenkiste, Bernstein, Deci & Ryan (2006, s. 765) beskriver kompetens som känslan 

av att verka i samverkan med omgivningen. Detta tolkar vi som att människor har ett 

behov av känna sig kompetenta, för att kunna passa in i olika sammanhang. Vidare 

menar Deci & Ryan (2000c, s. 234) att människor känner egenvärde i att lära sig. Det är 

viktigt att engagera sig i utmanande uppgifter för att testa och utöka sin kompetens. 

Känner en individ sig tillfredsställd kommer den anpassa sig till komplexa och 

föränderliga miljöer, medan avsaknad av kompetensmöjligheter sannolikt leder till 

hjälplöshet, vilket i sin tur kan leda till bristande motivation (Deci & Ryan, 2000c, s. 

235).  

 

Kompetens har även visat sig vara kopplat till feedback och har studerats i ett flertal 

studier. Gagné & Deci (2005, s. 332) förklarar att positiv feedback, som kan leda till att 

medarbetare upplever att de har presterat bra, kan leda till ökad motivation och en högre 

grad av engagemang. Det är dock viktigt att ledarna ger meningsfull feedback, som 

upplevs som uppriktigt och specifik till uppgiften för att den ska få rätt innebörd och 

leda till ökad motivation (Gagné & Deci, 2005, s. 335).  

 

Samhörighet 

Det sista behovet i SBT är samhörighet och förklaras som människors inneboende 

behov av att känna samhörighet med andra, det vill säga att vara medlem i en grupp och 

känna närhet och omtanke av andra (Broeck et al, 2000, s. 983). Behovet av 

samhörighet är tillfredsställt när människor upplever en känsla av gemenskap och 

utvecklar nära och intima relationer med varandra (Deci & Ryan, 2000c, s. 235). Ryan, 

Stiller & Lynch (1994, s. 224) har genomfört ett experiment, vilket visade betydelsen av 

att tillfredsställa behovet självständighet. Resultatet av undersökningen visade att 

skolbarn blev mer motiverade om deras lärare interagerade med dem och om läraren 

visade engagemang för elevens uppgift.  

 

Implementering av SBT på arbetsplatser  

Ett flertal studier har visat att via främjande av medarbetarnas självständighet, 

kompetens och samhörighet, kan ledare skapa bestående motivation. Blais & Brière 

(2002, s. 12) visar bland annat på detta, då de förklarar att SBT är ett bra verktyg samt 

att teorin har stor validitet.  

 

Deci, Eghrari, Patrick & Leone (1994, s. 137) presenterar att ledare kan främja 

behovstillfredställelsen genom att ge relevanta och betydelsefulla motiv till 

medarbetarnas arbetsuppgifter. Författarna genomförde en studie som visade att 

medarbetarnas motivation ökade om de fick en förståelse för varför uppgiften skulle 

utföras. I studien visade författarna även vikten av att tydliggöra ansvarsområden då 

detta kan förbättra behovstillfredsställelsen och det kan även öka medarbetarnas 

motivation. Att medarbetarna känner sig motiverade att arbeta är bland annat viktigt för 

att det skapar bättre möjlighet att främja utveckling, förklarar författarna. Granberg 

(2009, s. 111) menar även att det är viktigt att ge de anställda utmanade uppgifter som 

gör att de tolkar de nya uppgifterna som en utmaning och skaffar sig kunskaper för att 

kunna ikläda sig ansvaret för större uppgifter. På så sätt diskuterar medarbetarna detta 

med sina kollegor, med sin chef och kollar själva upp utbildningar de kan ta för att 

inneha rätt kompetens för arbetsuppgiften (Granberg, 2009, s. 112). Detta ser vi som 

relevant till vår studie då vi tror att det är viktigt att arbetsgivarna ger sina medarbetare 
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mer utvecklande arbetsuppgifter för att på så sätt stimulera deras arbete och därmed 

erbjuda dem utvecklingsmöjligheter, samt uppmärksamma vilka målsättningar de har, 

vilket har visat sig påverka arbetstillfredsställelsen positivt (se mer under 3.5).   

 

Deci et al. (1994, s. 140) konstaterade även genom sin studie att ledare kan motivera 

sina anställda genom att visa intresse för dem och via detta skapa en känsla av 

samhörighet. Detta styrks även av en annan studie, där betydelsen av ledare som är 

öppna för att lyssna på sina medarbetare och ta del av deras synpunkter, främjar 

behovstillfredsställelsen ytterligare (Deci, Connell & Ryan, 1989, s. 588). Därmed visar 

detta på att både motivationen och kommunikationen är viktig för att arbetstagarna ska 

trivas och att det är viktigt att arbetsgivarna är medvetna om dessa faktorer för att ha 

möjlighet att påverka de anställda positivt. Studien visar även att upplevelser av 

självbestämmande har en positiv inverkan på kreativiteten, lärandet och självkänslan. 

Av studien, drog författarna även slutsatsen att upplevelsen av självbestämmande 

främjas av att ledarna låter medarbetarna vara delaktiga och arbeta självständigt. De 

menar även att det är viktigt att uppmuntra de anställdas initiativ. Fortsättningsvis 

förklarar de, i likhet med Ahmed & Rafiq (2003, s. 1181) att en öppen och stödjande 

dialog mellan arbetsgivarna och arbetstagarna kan öka medarbetarnas motivation (Deci 

et al. 1989, s. 589). Blais & Brière (2002, s. 13) förklarar vidare att självbestämmande 

även leder till ökat intresse i arbetet och att det har en positiv inverkan på medarbetarnas 

upplevda arbetstillfredsställelse.   

3.5 Arbetstillfredsställelse  
Enligt Spector (1997, s. 1) är arbetstillfredsställelse graden av hur mycket människor 

tycker om sina arbeten. Författaren förklarar att vissa människor gillar sitt arbete och ser 

det som en central del av deras liv, medan andra ogillar sitt arbete och ser det enbart 

som ett måste för att överleva. Svårigheten är, enligt författaren, att hitta vilka faktorer 

det är som påverkar arbetstillfredsställelsen. Innebörden av arbetstillfredsställelse är den 

mest studerade variabeln inom organisationskultur och har blivit ett viktigt medel för att 

förstå det fysiska och psykiska välmående hos individen (Spector, 1997, s. 1). 

 

En av de mest använda definitionerna av arbetstillfredsställelse står Locke (refererad i 

Spector, 1997, s. 4) för, denna lyder “a pleasurable or positive emotional state resulting 

from the appraisal of one’s job or job experiences”. Definitionen innebär att 

arbetstillfredsställelse är en positiv känsla av individens arbetserfarenheter. 

Underförstått av denna definition är att arbetstillfredsställelsen påverkas av den 

anställdes känslor och tankar kring arbetet. Saari & Judge (2004, s. 396) förklarar att när 

människor tänker på något, uppstår känslor kring ämnet. Vidare förklarar författarna att 

det är likadant även omvänt, när människor har känslor angående något, tänker de på 

det. Därav hänger tankar och känslor ihop och detta påverkar människors 

arbetstillfredsställelse. När människor utvärderar sina arbeten, tas därför både deras 

tankar och känslor med i beräkningen (Saari & Judge, 2004, s. 396).              

3.5.1 Faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen  
Variationer i vilken grad av arbetstillfredsställelse förklarar Kalleberg (1977, s. 124) 

som funktioner av olika arbetsuppgifter, det vill säga att arbetstillfredsställelsen beror 

på vilka arbetsuppgifter en person har. Vidare förklarar författaren att den här 

förklaringen av arbetstillfredsställelse har dominerat de flesta senare studier inom ämnet 

och det har uppkommit två olika faktorer som används för att mäta tillfredsställelsen. 

De två faktorerna som mäts är tillfredsställelsen med arbetets karaktär och ett mått på 

arbetstillfredsställelsen i stort. Vidare förklarar författaren att forskare undersöker om 
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det existerar ett samband mellan dess faktorer samt försöka få dem att verka i samband 

med varandra. Det finns stora variationer av vad arbetets karaktär innefattar, men de 

mest studerade är utvecklingsmöjligheter, organisatoriska egenskaper såsom storlek, 

jobbrelaterade egenskaper såsom grad av specialisering, ekonomiska faktorer, sociala 

faktorer samt arbetstider (Kalleberg, 1977, s. 125). Då vårt syfte är att studera vilka 

skillnader eller likheter i synen av utvecklingsmöjligheter påverkar 

arbetstillfredsställelsen, anser vi Kallebergs (1977) resonemang relevant till vår studie. 

Eftersom utvecklingsmöjligheter är en stor del av arbetets karaktär säger därmed 

författaren att det har inverkan på arbetstillfredsställelsen.   

 

Även Theandersson (2000, s. 117-118) nämner att arbetstillfredsställelsen kan vara 

relaterad till flera olika typer av faktorer både i och utanför arbetssituationen. Några av 

dessa faktorer har även en signifikant effekt oavsett grad av tillfredsställelse, och dessa 

är en liten risk för skador i arbetet, utvecklingsmöjligheter och en bra kamratskap. 

Vidare förklarar författaren att tidigare studier har visat att ålder kan ha betydelse för 

den upplevda arbetstillfredsställelsen. Detta genom att äldre personer har uppvisat en 

högre tillfredsställelse jämfört med yngre under liknande arbetsvillkor, skillnaden 

mellan generationer skulle kunna vara den förändrade arbetsmarknaden eller sämre 

villkor under uppväxten (Theandersson, 2000, s. 118). Vi har under tidigare avsnitt visat 

på att allt fler välutbildade känner sig för kompetenta för sitt arbete vilket leder till 

frustration och att de känner sig understimulerade. Detta stöds även genom 

Theandersson (2000, s. 118) som förklarar att högutbildade tenderar att vara mindre 

tillfredsställda jämfört med lågutbildade och att den vanligaste förklaringen bakom detta 

är att utbildningar skapar förväntningar om bättre arbetsvillkor.  

3.5.2 Målsättning  
Eftersom varje enskild individs behov är individuella och att behoven även beror på var 

individen befinner sig i karriären, är det viktigt att karriärsplaneringen och ledningen är 

omfattande och varierande, så det passar de olika individernas behov (Baruch, 1996, s. 

45). Janssen & Yperen (2004, s. 368) förklarar att viktiga och återkommande frågor i 

organisatorisk vetenskap är varför de anställda fungerar bra i sina arbeten och varför de 

känner sig tillfredsställda med sina jobb. Tidigare forskning tyder på att arbetstagarnas 

arbetsprestation och arbetstillfredsställelse är beroende av deras individuella 

målsättningar. Det existerar två olika inriktningar av målsättningar, vilka är behärskning 

och prestation (Janssen & Yperen, 2004, s. 368). Då prestation fokuserar på att etablera 

sin överlägsenhet över andra, vilket vi inte lägger fokus på i vår studie, har vi valt att 

fördjupa oss i den andra inriktningen behärskning istället.              

 

Behärskning är enligt Janssen & Yperen (2004, s. 369) att utveckla sin kompetens, 

färdigheter samt hela tiden göra sitt bästa. I de flesta arbeten agerar inte anställda 

isolerat, utan de interagerar med kollegor, chefer eller kunder för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. Anställda som har olika målsättningar kommer mest sannolikt även 

skilja sig åt i hur de utvecklar och upprätthåller relationer med andra aktörer på 

arbetsplatsen (Janssen & Yperen, 2004, s. 369). Enligt Gerstner & Day (1997, s. 839) är 

LMX (leader-member exchange) är en teori som behandlar relationer och i synnerhet 

relationer mellan chef och anställd. Enligt författarna innebär LMX (leader-member 

exchange) att varje anställd upprättar en unik och social relation med sin handledare på 

arbetsplatsen och att kvaliteteten på denna utbytta relation är generellt positivt relaterat 

till arbetsprestation, engagemang och arbetstillfredsställelse. Mer specifikt hävdar 

Janssen & Yperen (2004, s. 370) att anställda som vill utvecklas även kommer etablera 
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högkvalitativa utbyten med deras arbetsgivare och på så sätt skapa en bättre relation 

parterna emellan. Författarna förklarar vidare att målinriktningar kan påverka de 

anställdas tillvägagångssätt i arbetet och det kan leda till att de etablerar starka 

relationer med deras arbetsgivare. Anställda som har skickliga målsättningar strävar 

även efter att utveckla sin kompetens, färdigheter och förmåga (Janssen & Yperen, 

2004, s. 370).  

3.5.3 Engagemang  
Tansky & Cohen (2001, s. 287) förklarar att om organisationer inte länge kan erbjuda 

sina anställda anställningstryggheter, kan de istället erbjuda möjligheter till interna 

förflyttningar, ökade kunskaper och förbättrade kompetenser, samt personlig och 

professionell utveckling. I gengäld förväntar sig organisationerna engagemang av de 

anställda (Tansky & Cohen, 2001, s. 287). För att de anställda ska känna engagemang 

gentemot organisationen är det enligt Mishra et al., (2014, s. 191) viktigt att de känner 

att de kan bidra till företagets målsättningar. I en studie som Darden, Hampton och 

Howell (1989, s. 100) genomförde angående engagemang inom detaljhandeln fann de 

att ledarstil är positivt relaterat till tillfredsställelse och att en vänlig delaktighet från 

ledarna minskade stressfaktorn och ökade karriärsengagemanget för arbetstagarna inom 

detaljhandeln och att det i sin tur bidrog med större engagemang gentemot 

organisationen. Det har även argumenterats för att organisatoriska 

utvecklingsmöjligheter är avgörande för att upprätthålla arbetsmoral och 

tillfredsställelse (Jackson & Vitberg, refererad i Tansky & Cohen, 2001, s. 288).  Som 

tidigare nämnt finns det flera aspekter av tillfredsställelse, och i enlighet med Tansky & 

Cohen (2001, s. 288) är den mest relevanta aspekten i vår studie om 

utvecklingsmöjligheter att se på hur nöjda de anställda är med tillgängligheten av 

möjligheten till utveckling. Om arbetstagarna känner sig nöjda med sina möjligheter till 

utveckling leder det till ökade nivåer av engagemang i organisationen, eftersom 

arbetstagarna då tror sig ha mer möjlighet att hålla sig uppdaterade samt aktuella inom 

organisationen (Tansky & Cohen, 2001, s. 288). 

 

Om chefer är nöjda med sina anställdas karriärsutveckling inom organisationen kan det 

påverka hur mycket de arbetar för att möjliggöra utveckling för sina anställda (Tansky 

& Cohen, 2001, s. 288). Tidigare forskning tyder även på att en bra arbetsmiljö 

påverkar de anställdas attityder och uppfattningar vilket i sin tur påverkar deras 

möjligheter till utveckling (Noe & Wilk, 1993, s. 301). Noe & Wilk (1993, s. 301) 

presenterar även i sin artikel att anställda som upplever begränsningar i sitt arbete och i 

sin arbetsmiljö, upplever en mindre positiv attityd till att lära sig nya saker. Författarna 

förklarar vidare att detta leder till att arbetstagarna inte längre ser det positiva med 

utvecklingsmöjligheter och detta kan leda till att de inte heller känner att de har ett 

behov av att utvecklas. Detta kan i sin tur leda till lägre utvecklingsverksamhet och 

engagemang inom organisationen (Noe & Wilk, 1993, s. 292).  

3.6 Sammanfattning  
I vår teoretiska referensram har vi inlett med att redogöra för vad 

utvecklingsmöjligheter innebär, vilka behov som finns av utvecklingsmöjligheter samt 

hur en akademisk bakgrund påverkar behovet av möjlighet till utveckling. Vi diskuterar 

vidare varför den yngre generationen belyser utvecklingsmöjligheter starkare än den 

äldre och att detta eventuellt kan bero på den ökade globaliseringen eller att många 

människor på dagens arbetsmarknad är överkvalificerade för sina arbeten. Därefter 

presenterar vi intern marknadsföring & kommunikation, där vi förklarar vikten av en 

fungerande intern kommunikationen för att öka förståelsen, motivationen och 
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arbetstillfredsställelsen på arbetsplatser, vilket underlättar för arbetsgivarna att veta 

vilka utvecklingsmöjligheter arbetstagarna har och efterfrågar. Vi förklarar även 

betydelsen av att arbetsgivarna måste se till arbetstagarnas behov och hur de ska möta 

dessa behov för att möjliggöra deras utvecklingsmöjligheter samt vad det är som 

motiverar arbetstagarna, vilket är vår nästa teori.  

 

Under detta kapitel förklarar vi begreppet motivation, där vi beskriver vilka steg som är 

relevanta för vår studie i Maslows behovshierarki, därefter förklarar vi Herzbergs 

tvåfaktorteori och SBT samt även hur dessa i sin tur påverkar arbetstillfredsställen och 

för att arbetsgivarna ska kunna identifiera arbetstagarnas motivationsfaktorer krävs det 

en bra kommunikation. Sedermera förklarar vi att arbetstillfredsställelsen är nyckeln till 

att trivas på arbetsplatsen och ett av de mest studerade områden om påverkar 

arbetstillfredsställelsen är utvecklingsmöjligheter. Efter det presenterar vi hur 

engagemang kommer in i bilden och att om de anställda har goda 

utvecklingsmöjligheter kommer deras arbetstillfredsställelse och deras engagemang 

gentemot organisationen öka, vilket även gynnar arbetsgivarna. Således har alla våra 

fyra teman ett beroendeförhållande till varandra.  
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4. Praktisk metod              
I följande avsnitt kommer vi förklara vårt tillvägagångssätt av studiens undersökning. 

Kapitlet inleds med en redogörelse för vår forskningsdesign, därefter följer våra urval, 

vilka är uppdelade i arbetsgivare och arbetstagare. Sedan följer en utförlig beskrivning 

av antalet intervjuer, utformningen av intervjuguiden samt genomförandet av 

intervjuerna. Därefter följer en kritik av studiens primärkällor. Vidare redogörs för hur 

vi hanterat och analyserat det insamlade empiriska materialet och avslutningsvis 

presenteras hur vi beaktar de etiska aspekterna.  

4.1 Forskningsdesign 
Vår studie, vilken ämnade ge information angående vad som kan leda till skillnader 

eller likheter i arbetsgivarnas och arbetstagarnas syn på behov av 

utvecklingsmöjligheter på en arbetsplats samt hur dessa skillnader eller likheter 

påverkade arbetstillfredsställelsen, utgår från två olika perspektiv.   

 

I och med att studien utgick från mer än ett perspektiv, gav det flera dimensioner som i 

sin tur ledde till att vi kunde få en djupare förståelse för både arbetsgivarnas och 

arbetstagarnas åsikter. Vidare menar vi att det var nödvändigt att utgå från de två olika 

perspektiven arbetsgivare och arbetstagare, för att på så vis införskaffa så täckande 

information som möjligt (Patel & Davidson, 2003, s. 54). För att fånga 

intervjupersonernas perspektiv är det viktigt att inte ha en utvecklad förhandsstruktur, 

som kan styra för mycket (Ryen, 2004, s. 44), vilket var något vi var noggranna med 

innan vi genomförde våra intervjuer. För att inte tappa studiens syfte eller kontexten har 

vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 

 

Som tidigare nämnt i de vetenskapliga utgångspunkterna har vi författare av denna 

studie antagit en hermeneutisk kunskapssyn som baserats på att förstå och tolka 

människor i dess omgivning. I undersökningen ansåg vi det viktigt att vi kunde få 

inblick i respondenternas tankar och känslor, eftersom vi undersökte deras behov av 

utvecklingsmöjligheter, eller vilka behov de ansåg att deras medarbetare hade. Vidare 

antar studien ett deduktivt angrepssätt där nya teorier inte kommer att generas men vi 

rör oss efter en skala efter den deduktiva stegen, med utgångspunkt från teoridelen. 

Detta innebär att författarna av studien är öppna för nya infallsvinklar som gick utanför 

vårt teoriavsnitt och uppstod från empiri- och analysframställningen. Vi var med andra 

ord medvetna om att vårt deduktiva angreppssätt inte var helt fixerat, utan att vår studie 

kunde generera nya teorier som kan vara intressanta att undersöka vidare i senare 

forskning. Syftet med vår undersökning var främst att tolka och förstå, vi ämnade inte 

framställa en definitiv sanning. Vi ämnade heller inte framställa en representativ 

sanning för alla arbetsgivare och arbetstagare, utan snarare införskaffa en djupare 

förståelse för vad eventuella skillnader eller likheter i synsätt blev påverkade av.  

4.2 Urval  

4.2.1 Val av bransch  
Vår studie är avgränsad till finansbranschen i Umeå. Detta då vi såg det som en 

intressant samt tillgänglig marknad. Finansbranschen i Umeå är även en relativt stor 

marknad där det existerar goda karriärsmöjligheter (Görensson, 2011). Vidare förklarar 

Görensson (2011) att det förekommer mycket kompetens inom finansbranschen i Umeå 
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och att det finns företag som är villiga att investera i medarbetare som visar vad de vill.   

 

I en artikel som FAR (2014) skrivit nämner de att arbete inom revisions- och 

rådgivningsbranschen, vilka verkar inom finansbranschen, kan innebära unika karriär- 

och utvecklingsmöjligheter för de som studerar eller är utbildade inom ekonomi. Då vi 

sett indikationer på att finansbranschen arbetar för möjlighet till utveckling samt att 

företag inom denna bransch strävar efter att uppfylla arbetstagarnas behov, valde vi att 

genomföra vår studie inom finansbranschen i Umeå.  

4.2.2 Urval av respondenter  

För att datainsamlingen vid kvalitativa studier ska vara så användbar som möjligt är det 

viktigt att respondenterna innehar kunskap om området som undersöks (Magne-Holme 

& Krohn-Solvang, 1997, s. 104). Därav hävdar Jacobsen (2002, s. 198-200) att 

respondenterna ska kunna bidra med information som är väsentlig för undersökningen. 

För att respondenterna i vår undersökning skulle uppfylla detta, valde vi att använda 

vissa kriterier i urvalsprocessen av arbetstagare. Dessa kriterier presenteras nedan i 

avsnitt 4.2.4. 

 

Vi intervjuade arbetsgivare och arbetstagare från tre företag, vilka verkade inom 

finansbranschen i Umeå. Vi intervjuade arbetsgivare från tre olika företag, men på 

företag A intervjuade vi två arbetsgivare, Lars och Karl. Anledningen till detta var att en 

av författarna som sedan tidigare är bekant med en av arbetsgivarna på företag A, 

närvarande under intervjun med denne och vi insåg i efterhand att detta eventuellt kunde 

påverka intervjupersonens svar. Därför såg vi det relevant att intervjua en till 

arbetsgivare på företaget, för att på så vis förminska risken att svaren skulle bli 

vinklade. Detta ledde även till att vi kunde se ett samband mellan Lars och Karls svar, 

då de arbetar inom samma företagskultur. Lars och Karl arbetar inom samma företag, 

men de är personalansvariga för olika grupper. Därför intervjuade vi arbetstagare från 

båda deras respektive grupper. På företag B intervjuade vi en arbetsgivare och fyra 

arbetstagare, och slutligen intervjuade vi en arbetsgivare och en arbetstagare på företag 

C. Således blev det 14 intervjuer sammanlagt. (Se figur 3)  

 

Vi är dock medvetna om att vår fördelning blev skev och att vi endast intervjuade en 

arbetstagare på företag C. Detta är något som vi diskuterade mycket och som vi ansåg 

inte skulle påverka vårt resultat, trots skevheten. Eftersom vi inte tog hänsyn till vilka 

företag respektive arbetstagare arbetade på, och att vi inte jämförde mellan de olika 

företagen utan endast inom företagen då vi ämnade införskaffa en djupare kunskap 

ansåg vi det relevant att använda även företag C. Våra frågor var dessutom generella 

och handlade mycket om vad de enskilda arbetstagarna tyckte och tänkte och vi 

eftersträvade inte efter att skaffa en generell bild av alla arbetstagares åsikter.    
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Figur 3. Undersökningens fördelning av intervjupersonerna  

 

Förklaring figur 3: Lars och Karl är arbetsgivare som arbetar på företag A. De har 

ansvar för olika avdelningar och därav intervjuade vi arbetsgivare från båda grupper. 

Klara, Karin och My har Lars som sin chef. Karl är chef för Daniel och Martin. På 

företag B är Folke chef och han ansvarar för Inger, Patricia, Stina och Elin. Bo är chef 

på företag C och Adam är en arbetstagare på företag C.   

 

Att vi utgick från fyra olika arbetsgivare är inget som vi tar hänsyn till i vår analys, utan 

snarare ett sätt att införskaffa ett djup till vår empiriframställning. Anledningen till att vi 

valde mer än ett företag är för att vi ansåg att resultatet eventuellt kunde bli vinklat om 

vi enbart valde att genomföra undersökningen på ett företag. I analysen genomfördes 

ingen jämförelse mellan de tre olika företagen, utan vi jämförde endast arbetsgivarnas 

och arbetstagarnas svar inom företagen samt analyserade de var för sig.   

 
4.2.3 Färre arbetsgivare än arbetstagare   

Anledningen till att vi valde att endast intervjua fyra olika arbetsgivare och tio 

arbetstagare var att vi inte ämnade undersöka vilka behov av utvecklingsmöjligheter 

arbetstagarna ansåg varje enskild arbetstagare ha, utan snarare en generell bild av vilka 

behov av utveckling arbetsgivaren trodde att deras medarbetare har. Vi ansåg det heller 

inte etiskt rätt att fråga vad arbetsgivarna trodde om enskilda individer och därför valde 

vi en generell bild. Arbetstagarnas perspektiv väger inte tyngre än arbetsgivarnas, men 

vi valde trots detta att intervjua fler arbetstagare än arbetsgivare, på grund av 

anledningen förklarad ovan.  

  

 



 
 

32 

En annan relevant aspekt till vårt val av att inte intervjua lika många chefer som 

arbetstagare är därför att cheferna representerar hela företaget och vi är inte intresserade 

av dem som individer. Arbetstagarna ses däremot som individer som representerar sig 

själva och det är främst deras personliga åsikter vi är intresserade av.   

4.2.4 Urval av arbetsgivare  
Vi ville med denna studie undersöka företag som arbetade för anställdas möjligheter till 

utveckling samt se om det påverkade arbetstagarnas arbetstillfredsställelse. Därav valde 

vi som nämnt tidigare att intervjua arbetsgivare vilka verkade inom finansbranschen i 

Umeå. Utifrån vårt tidigare förda resonemang angående att finansbranschen erbjöd sina 

medarbetare möjlighet till utveckling, kontaktade vi ett flertal företag som passade in på 

våra kriterier i Umeå. Vi valde sedan att genomföra studien på de tre företagen som 

återkopplade till oss först. Alla tre företag efterfrågade dock anonymitet och därav kan 

vi inte skriva deras precisa företagsnamn.      

 

En utmaning för företag på dagens arbetsmarknad är att hitta och behålla personer med 

rätt kompetens. Arbetsgivare som förstår de ungas synsätt och som även anpassar sin 

organisation efter dessa, är även dem som kommer utmärka sig bäst i konkurrensen om 

att hitta och attrahera nya talanger (PwC, 2011). Vi valde därför att intervjua 

personalansvariga, för att införskaffa djupare förståelse om hur deras synsätt av behov 

av utvecklingsmöjligheter hos arbetstagarna. Vi hävdar att de personalansvariga har stor 

inblick i hur detta sköts inom organisationer och att de innehade viktigt kunskap som 

kunde bidra till vår undersökning.  

 

Vid intervjuer av arbetsgivare som formellt sätt är knutna till organisationen krävs det 

ofta ett avtal eller ett godkännande med tanke på att intervjun ska utföras på arbetstid 

(Ryen, 2004, s. 74). Vi tog givetvis detta i beaktning och diskuterade detta vidare med 

våra respondenter. Vi begränsade antalet företag som medverkat i studien till tre, för att 

på så sätt införskaffa djupare kunskap genom de intervjuer som genomfördes. Enligt 

Ryen (2004, s. 79) är det viktigare att i kvalitativa intervjuer hitta personer som kan ge 

rättvisade information, vi har därav fokuserat på kvalitet och inte kvantitet. Vår avsikt 

har inte varit att uppnå representativitet, utan för oss är det viktigare att kunna 

genomföra en ingående analys, något som Ryen (2004, s. 79) belyser som relevant.  

4.2.5 Urval av arbetstagare  

Våra intervjuer med arbetstagarna ämnade undersöka vilka behov av utveckling på 

arbetsplatsen de hade och även vilka utvecklingsmöjligheter de upplevde att 

arbetstagarna möjliggjorde för dem. PwCs undersökning visade att unga personer födda 

mellan år 1980 och 2000, krävde större möjlighet till utveckling av arbetsgivare, eller 

att de i framtiden skulle kräva det (PwC, 2011). Även Kugelberg (2000, s. 44) stödjer 

att det främst är yngre personer som prioriterar utvecklingsmöjligheter. Därmed var vårt 

första kriterium: 

 

1. Respondenten ska vara född år 1980 eller senare.              

 

År 2003 genomförde SACO en omfattande undersökningen vilken visade att en stor del 

av respondenterna i studien, vilka var medlemmar i akademikerförbundet, upplevde att 

inte de fick utnyttja sin kompetens fullt ut i arbetet. Bland de yngre akademikerna var 

det en fjärdedel som upplevde att de inte fick möjlighet att utnyttja sin kompetens 

tillräckligt (SACO, 2003). Enligt Kugelberg (2000, s. 44) är det främst människor med 
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högskole- och universitetsexamen som är rädda för att fastna i arbeten där de blir 

understimulerade och att de även lägger störst vikt vid personlig utveckling. 

Theandersson (2000, s. 118) förklarar vidare att högutbildade tenderar att vara mindre 

tillfredsställda med sina arbeten jämfört med lågutbildade och att den vanligaste 

förklaringen bakom detta är att utbildningar skapar förväntningar om bättre 

arbetsvillkor. Vi såg detta som en indikation på att människor med högskoleutbildning 

prioriterar utveckling på en arbetsplats och att det påverkar arbetstillfredsställelsen och 

därav var vårt andra kriterium:          

 

2. Respondenten ska ha studerat vid högskola eller universitet.       

 

Arbetstagarna valdes ut av en kontaktperson på de tre olika företagen. Kontaktpersonen 

arbetade med förfrågningar från universitetsstudenter och innan de valde ut 

intervjupersonerna på respektive företag, tog de del av våra kriterier.  

4.3 Antal intervjuer  
Valet av 14 stycken intervjupersoner handlade om mättnad. Ahrne & Svensson (2011, s. 

44) uttrycker att uppnå en mättnad innebär att ett mönster framgår i de olika 

intervjuerna och att ytterligare data inte ger någon tillför någon kunskap. Trost (2010, s. 

143) förespråkar för ett mindre antal av intervjuer, vid för stort antal blir materialet lätt 

ohanterligt och gör det svårare att få en överblick och detaljer kan lätt förbises som 

förenar eller som skiljer.   

 

Då vår studie utgick från två olika perspektiv, valde vi att intervju fyra stycken 

arbetsgivare och tio stycken arbetstagare. Redan då vi intervjuat två arbetsgivare såg vi 

ett mönster, eller i alla fall likheter i deras svar. När vi sedan genomförde de två sista 

intervjun med den tredje och den fjärde arbetsgivaren, såg vi ett klart mönster i deras 

svar. Anledningen till att vi kunde se det så snabbt, kan ha varit att deras frågor var 

relativt generella och att de arbetade på lika sätt, då de alla verkade inom samma 

bransch. Cheferna vi intervjuade representerade även företagen de arbetade på och inte 

sig själva som individer, vilket vi nämnt ovan och även det kan ha påverkat det tidiga 

mönstret. När vi intervjuade arbetstagarna var det mer på en individnivå vilket ledde till 

att det tog längre tid innan ett mönster framträdde. Deras svar var mer utifrån egna 

preferenser och deras egna tankar, därför var det betydligt svårare att se ett mönster. 

Därav krävdes det även fler intervjuer. Då vi genomfört sju intervjuer med arbetstagarna 

började vi se ett mönster vilket blev tydligare och tydligare med de resterande tre 

intervjuerna, vi uppnådde därmed mättnad.   

4.4 Utformning av intervjuer 
Målet med våra intervjuer var att tolka och förstå vad våra respondenter tyckte och 

kände, detta gällde framförallt arbetstagarna då de representerade sig själva som 

individer. Arbetsgivarna representerade däremot företaget och därav ämnade vi snarare 

tolka och förstå hur de arbetade och vilken syn de hade angående deras medarbetares 

behov till utveckling och vilka de ansåg att de möjliggjorde för.   

 

Våra intervjuer utformades efter en guide, vilken utgick från ett visst tema. Vi hade inte 

ett helt fast schema utan vi prioriterade att kunna vara flexibla i våra frågor och att 

respondenterna upplevde frihet att tala relativt fritt under intervjuerna. Vi utformade två 

olika intervjuguider, en som var anpassad till arbetsgivarna och den andra var utformad 

för arbetstagarna. Detta eftersom de två perspektiven har olika befattningar inom 



 
 

34 

företaget och vi ville undersöka om de har olika uppfattningar om behovet av 

utvecklingsmöjligheter. Bryman (2011, s. 414) beskriver att semistrukturerade 

intervjuer innebär att forskaren följer ett visst tema vilket vanligtvis kallas 

intervjuguide. Då vi ämnade följa ett visst tema, ansåg vi att semistrukturerade 

intervjuer var bäst lämpade för vår undersökning. Vidare förklarar Bryman (2011, s. 

414) att semistrukturerade intervjuer ger intervjupersonen frihet att utforma svaren som 

denne vill, något som vi ville uppnå med våra intervjuer. Bryman (2011, s. 414) 

presenterar vidare att frågorna i intervjuguiden inte behöver ställas i någon speciell 

ordning, utan att ordningen utformas utifrån situationen. Även därav föll det sig 

naturligt att välja semistrukturerade intervjuer. Vi ansåg även att det var viktigt att 

kunna ställa följdfrågor utefter vad intervjupersonen svarade, vilket kunde stödja våra 

intervjuer. Vi var även noggranna med att ställa öppna frågor så att intervjupersonen 

kände sig fri att svara som denne ville.  

 

Våra intervjuguider var uppbyggda efter våra teorier och vi skapade fyra teman, 

utvecklingsmöjligheter, kommunikation, (inom vilken intern marknadsföring & 

kommunikation ingick) motivation och arbetstillfredsställelse. Temana lade sedan 

grunden för våra intervjuguider och vi följde temana genom hela intervjuerna. I 

intervjuguiden till arbetsgivarna slogs dock temana utvecklingsmöjligheter och 

motivation ihop, då motivation inte var ett stort område i deras intervjuguide. Frågorna 

kunde dock ställas i olika ordning beroende på intervjupersonens svar, vilket stöttade 

vårt val av semistrukturerade intervjuer ytterligare.    

 

Enligt Patel & Davidson (2003, s. 82) är det även viktigt att intervjun inte är för lång för 

att det kan trötta ut intervjupersonen. Det var något som vi tog hänsyn till och vi hade 

inte fler än 25 frågor i någon av våra intervjuguider. Vidare belyser Patel & Davidson 

(2003, s. 82-83) att frågorna ska vara enkla att förstå så att intervjupersonen inte 

missuppfattar frågan, det är även viktigt att frågorna är anpassade efter 

intervjupersonerna och att de inte är allt för “teoretiska”, vilket kan leda till att frågorna 

blir svåra att svara på. För att förminska risken med missförstånd samt för att få ett 

annat perspektiv bad vi en chef kolla igenom intervjuguiden för arbetsgivarna och en 

medarbetare att se över intervjuguiden för arbetstagarna innan vi genomförde 

intervjuerna. Efter att de sett över frågorna och gett oss deras värdefulla synpunkter, 

ändrade vi vissa frågor och skapade de slutgiltiga intervjuguiderna. Chefen vi skickade 

frågorna till har ansvar för cirka tio medarbetare och hen har arbetat som chef i mer än 

två år. Arbetstagaren som granskade arbetstagar-intervjuguiden har arbetat inom 

finansbranschen i ungefär ett år sammanlagt. Personerna vi skickade intervjuguiderna 

till hade således liknande arbetsuppgifter som dem vi slutligen intervjuade, både på 

arbetsgivar- och arbetstagarsidan.   

 

Bryman & Bell (2005, s. 369) förklarar att det är viktigt att frågorna utformas så att 

intervjupersonen ges utrymme att beskriva hur denne ser på fenomenet som ska 

studeras, samt att det är viktigt att frågorna som ställs inte är ledande. Det är något vi 

tagit hänsyn till i utformningen av våra intervjuguider och vi har försökt att använda 

öppna frågor, i den grad detta varit möjligt. Dock har vi sett det som relevant att i vissa 

fall använda mer stängda frågor, för att kunna få svar, detta i de fall intervjupersonen 

svävat i väg och kommit in på “fel” spår. Vidare försökte vi bygga upp en logisk följd 

på frågorna för att det skulle vara lätt för intervjupersonen att följa med under intervjun, 

samt för att öka deras bekvämlighet under genomförandet av intervjuerna.  Frågorna vi 

valde var även väl förankrade i vår studies teoretiska referensram, vilket föll sig 



 
 

35 

naturligt då vi tillämpat ett deduktivt angreppssätt. Båda intervjuguiderna började med 

bakgrundsfrågor om intervjupersonen, detta för att få intervjupersonen att känna sig 

bekväm i situationen. Bakgrundsfrågorna var även viktiga för oss då vi kunde skapa en 

bild av vem intervjupersonen var.  

 

Vidare följde frågor om utvecklingsmöjligheter. I arbetsgivarnas intervjuguide 

undersökte vi främst vilka utvecklingsmöjligheter de trodde att deras arbetstagare var i 

behov av och vilka de ansåg de kunde möjliggöra för, vidare undersökte vi även 

motivation i samband med utvecklingsmöjligheter i arbetsgivarnas intervjuguide. Vi 

undersökte då främst vad arbetsgivarna trodde motiverade arbetstagarna. I 

arbetstagarnas intervjuguide handlade temat om utvecklingsmöjligheter främst om vilka 

behov av utveckling de själva hade samt vilka de kände att de kunde uppnå genom att 

arbeta på företaget. Efter utvecklingsmöjligheter följde kommunikation, i arbetsgivarnas 

intervjuguide berörde frågorna främst hur de kommunicerade med sina medarbetare 

samt hur viktigt de ansåg att kommunikation var. Frågorna behandlade även feedback 

och hur de gav sina medarbetare uppföljning på deras arbeten. I arbetstagarnas 

intervjuguide behandlade frågorna främst hur de upplevde att deras chef pratade med 

dem, om det existerade en bra dialog och relation samt hur viktigt de tyckte att det var 

att en bra kommunikation dem emellan existerade. Vidare handlade frågorna även om 

feedback och om de ansåg att de fick någon feedback, samt om de ansåg att den var 

tillräcklig. Därefter följde frågor om motivation och i arbetsgivarnas intervjuguide 

undersöktes detta i början, sammanslaget med utvecklingsmöjligheter. Arbetstagarnas 

frågor berörde främst vad det var som motiverade dem och vad de upplevde att deras 

arbeten kunde ge dem i fråga om säkerhet, självkänsla och självförverkligande. 

Fortsättningsvis frågade vi även om deras arbetsuppgifter var varierande och om de 

ansåg att de fick möjlighet att arbeta självständigt. Det sista temat vi behandlade i vår 

intervjuguide var arbetstillfredsställelse. I arbetsgivarnas intervjuguide handlade 

frågorna främst om de upplevde eller trodde att de kunde påverka sina medarbetares 

arbetstrivsel samt hur de trodde att de kunde göra det. Arbetstagarnas intervjuguide 

handlade främst om i fall de trivdes på arbetsplatsen samt vad de trodde påverkade deras 

trivsel.  

4.5 Intervjuförfarande  

4.5.1 Hantering av insamlad data        
Intervjuerna genomfördes personligen. Det innebär att vi kunde ta tillvara på 

kroppsspråket hos respondenterna och även annat som kan förmedla sinnen (Svenning, 

2003, s. 121). Vi prioriterade även att intervjuerna skulle genomföras i en miljö där 

intervjupersonen kände sig trygg och säker så att denne upplevde intervjun som positiv. 

Därav genomfördes de flesta intervjuer på intervjupersonernas arbetsplatser. Eftersom 

vi författare av denna studie är samspelta, kan det enligt Trost (2010, s. 67) vara bättre 

att båda författarna deltar under intervjuerna, då det kan bredda informationsmängden 

och förståelsen. För att inte missa någon viktig information, samt förenkla analysen 

ansåg vi det viktigt att både författarna deltog under alla intervjuer. Under intervjuerna 

var vi noggranna med att inte prata i mun på varandra för att få intervjupersonen att 

känna sig trygg i situationen. Vi såg det viktigt att inte “måla in intervjupersonen i ett 

hörn” genom att ställa varannan fråga. Under intervjuerna figurerade ena författaren 

som huvudintervjuare och den andre som ett stöd som fokuserade på kroppsspråk, 

tonfall och inflikade med följdfrågor när det behövdes. Huvudintervjuaren fokuserade 

på att ställa frågor efter intervjuguiden och att göra detta på ett logiskt sätt som gjorde 
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att respondenten kände sig säker i situationen. En annan anledning till att vi båda 

författarna var med, var att vi intervjuade vissa personer med chefspositioner och då 

ansåg vi det lämpligast att båda var närvarande. Detta stöds även av Trost (2010, s. 67) 

som förklarar att författarna kompletterar varandra och det kan ses som artigt att ställa 

upp med två intervjupersoner. Under en av intervjuerna var dock endast en av 

författarna närvarande, detta berodde på att den andra författaren sedan tidigare kände 

intervjupersonen och vi ville inte att detta skulle påverka intervjupersonens svar.    

 

För att inte glömma bort någon viktigt detalj, skrev sidintervjuaren en sammanfattning 

efter varje intervju. Widerberg (2002, s. 116) beskriver sammanfattningar som 

genomförs direkt efter intervjuerna som positiva, då det kan ge en bättre helhetsbild av 

intervjun. Information som inte finns på den inspelade filen kan även komma med, samt 

reflektioner om kroppsspråket kan skrivas upp. Enligt (Ryen, 2004 s. 69) är det även bra 

att föra anteckningar om egna reflektioner och associationer, som kan beröra såväl 

datamaterialet som begrepp och teorier. Efter intervjuerna, transkriberade 

huvudintervjuaren dem ordagrant. Enligt Widerberg (2002, s. 116) är fördelarna med 

ordagranna transkriberingar att det ger möjlighet att analysera språket, uttryck, sätt att 

tala och även avbrott och tystnader, vilket underlättar den senare analysen.  

4.5.2 Tidsåtgång samt intervjufördelning    
Tidsåtgången för varje intervju varierande något. Arbetsgivarintervjuerna tog något 

längre tid än de som genomfördes med arbetstagarna. Genomsnittstiden för 

arbetsgivarna var 38,5 minuter per intervju och för arbetstagarna var motsvarande tid 

för ungefär 30 minuter. Vi genomförde intervjuerna under en 14-dagarsperiod och vi 

inledde med intervjuerna den 9 april och vi genomförde sista den 23 april. Vidare 

använde vi olika ålderspann, nedan presenteras detta samt hur länge varje arbetstagare 

har arbetat på företagen. Vi presenterar inte vilket företag varje enskild individ arbetar 

på, då vi inte ser det relevant för vår studie.   

 

I vår studie utgick vi inte från ett genusperspektiv, därmed tog vi inte hänsyn till vilket 

kön våra intervjupersoner hade. Vi såg inte detta som relevant för vår studie, men vi är 

medvetna om att fördelningen mellan könen är ojämn. En av arbetsgivarna är dock en 

kvinna, men för att skydda hennes anonymitet samt att det inte ska gå att se vilka som är 

hennes anställda, har vi valt att benämna henne med manligt pronomen. En anledning 

till detta var att den kvinnliga arbetsgivaren annars skulle kunna förstå vilka hennes 

arbetstagare var och vad de svarade, samt att arbetstagarna skulle förstå att det var deras 

chef om vi skrev att det var en kvinna. Vi ansåg därför att det var bättre att ge den 

kvinnliga arbetsgivaren ett manligt namn och benämna henne som honom. Vidare 

diskuterade vi alternativ som att döpa om alla intervjupersoner till R1, R2 och så vidare, 

dock ansåg vi att detta skulle göra det svårare för läsaren att följa med i texten samt att 

det skulle bli opersonligt. Därmed ansåg vi det bättre att benämna den kvinnliga 

arbetsgivaren som en man.  

 

Figur 4. Arbetsgivarna   
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Figur 5. Arbetstagarna    

Alla arbetstagare är inte nyutexaminerade, utan anledningen till att vi valt att skriva 

”mer än 2 år” eller ”mer än 1 år” är för att vi vill behålla anonymiteten hos de anställda. 

När vi skriver ”tid som anställd” menar vi hur länge de arbetat på företaget vi intervjuat, 

inte hur länge de varit aktiva på arbetsmarknaden efter examen.  

4.5.3 Kritik mot primärkällor  
Vi har i avsnitt 2.8 riktat kritik mot vår studies ursprungskällor och sekundärkällor, men 

då främst mot underlaget i den teoretiska referensramen. I det här avsnittet kommer vi 

kritiskt granska hur vi hanterat den information som framkommit i samband med våra 

intervjuer. Det vill säga om huruvida informationen som respondenterna har angett kan 

anses vara pålitlig eller inte. Vi vill därmed i efterhand analysera studiens respondenter 

utifrån från fyra bedömningsgrunder, detta för att vidare analysera respondenternas 

förutsättningar att ge sann information. Jacobsen (2002, s. 359) presenterar dessa 

fyra bedömningsgrunder, vilka är närhet, kunskap, vilja samt kontexten.  

 

Jacobsen (2002, s. 359) förklarar att närhet innefattar att respondenterna som deltagit i 

studien refererar till händelsen som de själv har upplevt eller varit med om. Med andra 

ord, att personen anses vara en förstahandskälla till information om fenomenet som 

avses studeras (Jacobsen, 2002, s. 359). Alla våra respondenter levde upp till detta 

kriterium. Om någon upplevde att någon fråga var otydlig förklarade vi denna 

ytterligare och det var ingen som upplevde att det var någon fråga de inte kunde svara 

på. Vidare talade alla respondenter utifrån sina egna erfarenheter och tankar, därav 

uppfyllde alla respondenter detta kriterium.  

 

Att respondenterna besitter rikligt med information om det som studien anses 

undersöka, benämns som kunskap och är nästa bedömningsregel (Jacobsen, 2002, s. 

359). I vårt val av intervjupersoner hade vi vissa kriterium, dessa skiljde sig åt mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, men med dessa kriterier var vi relativt säkra att våra 

intervjupersoner innehade rätt kunskap för att kunna genomföra studien. Vidare talade 

alla respondenter utifrån sina egna erfarenheter och tankar och vi var väldigt noggranna 

med att våra frågor var enkla samt att de behandlade våra teorier, vilket ledde till att alla 

intervjupersonerna kunde förstå vad studien handlade om. De intervjupersoner som ville 

se intervjuguiden innan fick göra det och det var som nämnt ovan ingen som inte kunde 

svara på någon fråga. Innan varje intervju berättade vi om vår studie och dess syfte och 

intervjupersonerna fick även möjlighet att ställa eventuella frågor. På grund av dessa 

åtgärder anser vi att detta kriterium uppfyllts.  

 

Det tredje bedömningskriteriet är vilja och innebär att intervjupersonen lämnat ut 

tillräckligt med information frivilligt och att det framgår tydligt att denne vill svara på 
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de frågor som ställs på ett sanningsenligt sätt (Jacobsen, 2002, s. 359). Vilja hävdar vi 

vara lite svårbedömt eftersom det är svårt att avgöra om intervjupersonen utelämnar all 

den information de sitter på och om de svarar tillförlitligt. I och med att samtliga 

intervjupersoner valt att ställa upp på intervjun samt att de var medvetna om att de var 

anonyma har vi förhoppningar om att intervjupersonerna gett oss all kunskap de innehar 

och att de svarat ärligt.  

 

Kontexten är det sista kriteriet och innebär att sammanhanget i intervjun bedöms, det 

vill säga om intervjun sker ostört eller inte samt om respondenterna känner sig trygg i 

att besvara alla frågor öppet (Jacobsen, 2002, s. 359). Vi anser att vi uppfyller detta 

kriterium då intervjupersonerna har fått utse intervjuplats samt att alla 14 intervjuer har 

skett på respektive intervjupersons arbetsplats. För att hålla intervjun ostört har vi suttit 

i konferensrum eller liknande, då intervjupersonerna fick välja intervjuställe hoppas vi 

att det även ökade deras bekvämlighet i situationen. Innan intervjuerna genomfördes 

blev alla respondenter informerade om tillvägagångssättet och kunde därmed lämna sitt 

samtyckte redan innan intervjun genomfördes. Vi informerade även intervjupersonerna 

om att all information endast behandlas av oss författare och att både intervjupersonerna 

och företagen de arbetade på behandlas anonymt. På förhand informerade vi även om att 

de när som helst fick avbryta intervjun i fall de kände sig obekväma eller pressade.  

 

Utifrån dessa kriterier anser vi att uppfyllt kraven, därmed bedömer vi att informationen 

vi fått från respondenterna är trovärdig och utgör vidare grunden till vår empiri och 

analys. Vi ser det även som en fördel att båda författarna deltagit under 13 av 14 

intervjuer, detta eftersom personen som sidintervjuat har haft möjlighet att iaktta 

kroppsspråk och dylikt som kan visa indikationer på hur bekväm intervjupersonen är i 

situationen.  

4.6 Hantering av insamlad data  

4.6.1 Transkribering av intervjuer  
Fejes & Thornberg (2012, s. 163) förklarar det viktigt att inspelningsverktyget är nära 

intervjupersonen, för att hålla en hög kvalité på inspelningen. Vidare förklarar 

författarna att det är viktigt att spela in intervjuerna med flera inspelningsverktyg, för att 

ha en kopia om något av verktygen skulle gå sönder. Inspelningarna av intervjuerna 

skedde därav via både Emma och Matildas mobiltelefoner. 

 

När vi transkriberade våra intervjuer använde vi dataprogrammet Express Scribe. 

Dataprogrammet Express Scribe var till stor hjälp då vi kunde pausa och även göra så 

att ljudfilen blev långsammare och på så vis effektivisera transkriberingsarbetet. Det var 

huvudintervjuaren som hade ansvaret för den ordagranna transkriberingen. En fördel 

med att båda författare var delaktiga under intervjuerna, var att vi kunde diskutera dem 

tillsammans och det minskade även risken för missförstånd samt ökade studiens 

trovärdighet. Som nämnt tidigare i avsnitt 4.5.1 var det dock en intervju när en av 

författarna inte var delaktig, detta berodde på att författaren sedan tidigare var bekant 

med intervjupersonen och vi ville inte att det skulle påverka resultatet, eller att en prekär 

situation skulle uppstå. Under de 13 andra intervjuerna var dock båda författare 

delaktiga.  

 

När vi transkriberade var vi väldigt noggranna med att inte missa saker som exempelvis 

pauser eller när intervjupersonerna tvekade. Detta för att inte ta saker ur sin kontext, 

utan att verkligen försöka få med varje detalj så att resultatet blev så sanningsenligt som 
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möjligt. Fejes & Thornberg (2012, s. 157) förklarar att det under transkribering är 

viktigt att ta med detaljer, för att dessa kan vara betydelsefulla för att kunna analysera 

både vad som sägs och hur det sägs.  Med andra ord ansåg vi det viktigt att tolka och 

förstå vad intervjupersonerna verkligen sa och inte bara vad som var uppenbart att det 

sas. För att underlätta empiriframställningen skrev vi ut transkriberingarna för att lättare 

se mönster och få en överblick över vad alla individer svarade. För att inte glömma 

något relevant ansåg vi denna process värdefull och som ett stöd till 

empiriframställningen.  

4.6.2 Empiri- och analysframställning 
Gällande kvalitativ forskning finns det inga direkta riktlinjer angående hur analysen ska 

utföras, utan det är upp till författarna själva att vara kreativa, analysera och tolka sitt 

datamaterial (Trost, 2010, s. 147). Vidare förklarar författaren att analysera direkt från 

intervjuerna inte är att rekommendera, utan att det är viktigt med en smula distans till 

intervjun för att kunna analysera den på ett rättvist sätt. Därför har vi, som tidigare 

nämnt, valt att bara föra sammanfattningar av intervjun direkt efteråt, för att därefter 

analysera utifrån transkriberingen och sammanfattningen. Genom att skapa 

sammanfattningar av intervjuerna samt omstrukturera dem så att strukturen passade vår 

intervjuguide, blev det lättare att analysera data och vi kunde även kapa ointressant 

material samt oväsentligheter som inte berörde vår studie (Trost, 2010, s. 150).  

 

Efter transkriberingarna presenterade vi vårt resultat, det vill säga vår empiri. Vi gjorde 

detta genom att sammanställa de resultat som intervjuerna gett. För att underlätta 

resultatprocessen, delade vi först upp intervjuerna i två fack: arbetsgivare och 

arbetstagare. Detta skedde automatiskt då vi hade två olika intervjuguider till 

arbetsgivarna och arbetstagarna. Därefter sammanställde vi en resumé av varje enskild 

individ, där vi förklarade vem individen var och vad denne arbetade med på företaget. 

Vi har dock tagit respondenternas anonymitet i beaktning och vi har aldrig nämnt vilket 

företag de arbetat på eller deras precisa position på arbetsplatsen. Anledningen till att vi 

valt att till viss del beskriva respondenternas bakgrund, det vill säga hur länge de arbetat 

på företaget är för att enklare kunna tolka och förstå det de sa och deras relation till 

företaget. Dock beskriver vi inte vilka arbetsuppgifter varje enskild medarbetare har, då 

vi vill behålla intervjupersonernas anonymitet.  

 

Efter presentationen av respondenternas bakgrund, där arbetsgivarnas och 

arbetstagarnas presenterades var för sig, delade vi upp vårt resultat i fyra olika teman. 

Dessa var; utvecklingsmöjligheter, kommunikation, motivation och 

arbetstillfredsställelse.  Anledningen till att vi valde att presentera dessa fyra olika 

teman var att vi ville förenkla för både oss själva och för läsarna och ge en tydligare bild 

av våra intervjuer. Vårt empiriavsnitt var således uppdelat i olika delar, vilka var 

arbetsgivare och arbetstagare, därefter kom de fyra olika temana i olika stycken i 

respektive del.   

 

Presentationen gjordes både genom att citera olika individer, då vi ämnade visa varje 

enskild individs åsikter och vidare gjordes även en sammanfattning över liknande 

åsikter som respondenterna hade. Sammanfattningarna bestod mestadels av våra egna 

ord för att göra det enklare för läsaren att förstå och för att kunna presentera 

sammanfattningarna på ett pedagogiskt vis. När vi citerat och sammanfattat alla fyra 

teman för både arbetsgivarna och arbetstagarna, började vi jämföra deras svar för att 

hitta mönster. Detta för att vi skulle kunna besvara vår problemformulering och se om 
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det existerade skillnader eller likheter i arbetsgivarnas syn av arbetstagarnas behov av 

utvecklingsmöjligheter och vilka de möjliggör för, samt arbetstagarnas egna behov av 

utvecklingsmöjligheter och vilka de ansåg de får möjlighet till.   

 

När vi sedan analyserade vår empiri, gick vi tillbaka till vår teoretiska referensram och 

jämförde våra svar med teorin. Detta för att kunna genomföra en analysframställning. 

Vidare i vår analys utgick vi från samma teman vi använde oss av i empirin, nämligen; 

utvecklingsmöjligheter, kommunikation, motivation och arbetstillfredsställelse. Vi 

analyserade därefter arbetsgivarnas och arbetstagarnas svar var för sig, sedan skapade vi 

en jämförelse av dessa svar. Detta för att på bästa sätt kunna besvara vår 

problemformulering samt våra syften med studien. Vidare analyserade vi svaren för att 

kunna se likheter eller skillnader i syn på behov av utvecklingsmöjligheter samt om 

dessa blir möjliggjorda, därefter analyserade vi och tolkade respondenternas svar om 

hur dessa påverkade arbetstillfredsställelsen.  

 

4.7 Forskningsetik  
En stor del av forskarrollen i intervjusituationen handlar om etiska aspekter, det vill 

säga vara mänsklig, empatisk och förstående gentemot respondenterna (Ahrne & 

Svensson, 2011, s. 64). Kraven på forskningsetik sammanfattar Patel & Davidson 

(2011, s. 63) som krav på information, samtycke, konfidentalitet och nyttjande. Enligt 

Widerberg (2002, s. 12) är etik något som författarna behöver ta ställning till under hela 

forskningsprocessen.  

 

I enlighet med Bryman (2011 s. 131) informerade vi respondenterna om studies syfte 

och upplyste dem om att det var frivilligt att delta och att de när som helst kan välja att 

avsluta intervjun. Enligt Patel & Davidson (2011, s. 64) innebär även 

informationskravet att informera deltagarna om hur de ska få ta del av studiens resultat, 

vilket vi uppfyllt då vi har förklarat för dem vart informationen finns att tillgodose. Det 

är även viktigt att respondenterna får reda på vilka moment som ingår i undersökningen 

(Bryman, 2011, s. 131), även det förklarade vi för intervjupersonerna i början av 

intervjuerna, så att de på så vis skulle känna sig trygga och medvetna om vad det 

innebar att medverka i studien.  

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet är det viktigt att värna om individernas integritet. 

Vilket enligt Patel & Davidson (2011, s. 63) innebär att vi inte får lämna ut uppgifter 

om undersökningen till utomstående och att varje enskild individ inte ska kunna 

identifieras. Respondenterna kommer således vara anonyma. När vi behandlade svaren 

från intervjuerna använde vi fiktiva namn och vi använde inte deras personuppgifter. Vi 

beskrev inte något om intervjupersonernas personliga miljö, såsom vart de arbetar, deras 

familjesituation eller deras exakta arbetsposition. Flera av våra intervjupersoner 

uttryckte vikten av anonymitet då vissa frågor ansågs vara känsliga och vi var 

noggranna med att de skulle känna sig trygga, vilket vi tror, och hoppas hjälpte oss få så 

ärliga svar som möjligt.  

 

Nyttjandekravet innebär enligt Bryman (2011, s. 132) att de uppgifter som insamlats av 

enskilda personer endast får användas för målet av forskningen. För att uppfylla 

nyttjandekravet använde vi endast det empiriska material till det som respondenterna 

lämnat samtycke till, det vill säga att användningen av deras svar av intervjuerna 

tolkades mot vår teoretiska bakgrund, för att på så sätt ha möjlighet att besvara studiens 

problem och syfte. Vi har därmed inte använt informationen de lämnat ut till något 
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annat än de gett samtyckte till, om någon av våra intervjupersoner under intervjuerna 

sagt saker som de uttalat att de inte känner sig bekväma med att vi presenterar har vi 

tagit hänsyn till detta. Intervjupersonerna som efterfrågade materialet har även fått 

möjlighet att läsa igenom de transkriberade intervjuerna samt empiriframställningen 

innan vi presenterat materialet för någon annan. 
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5. Empiriframställning 
I det här avsnittet presenteras vår empiriframställning. Avsnittet är uppdelat i två delar, 

arbetsgivare och arbetstagare. Varje del är dessutom uppdelad i fyra teman, 

utvecklingsmöjligheter, motivation, kommunikation och därefter arbetstillfredsställelse. 

Dock följer vi inte samma struktur som arbetsgivarnas intervjuguide där 

utvecklingsmöjligheter och motivation är sammanslagna, utan här presenteras 

arbetsgivarnas empiri utifrån de fyra temana var för sig. Detta för att göra det enklare 

för läsaren, samt förenkla uppföljningen i analysen. Som vi presenterat i den praktiska 

metoden har vi valt att ge respondenterna fiktiva namn. Det empiriska materialet 

presenteras utifrån intervjupersonernas egna ord, och vi har till en viss del använt citat 

där vi vill framhäva eller poängtera det som sagts. Framställningen skrivs i berättande 

text.  

5.1 Arbetsgivare          
Bakgrundsinformation om arbetsgivarna              
Lars har varit chef på företag A i mer än två år. Han har ansvar för fler än tio anställda. 

Lars arbetar främst med personalfrågor. Karl har varit chef på företag A i mer än två år 

och även han har ansvar för fler än tio anställda. Arbetsuppgifterna består främst av att 

arbeta med personalfrågor. Folke har varit chef på företag B i mer än tre år. Han har 

ansvar för fler än tio medarbetare. I hans arbetsuppgifter ingår fler uppgifter än att 

endast arbeta med personalfrågor. Bo har varit chef på företag C i mer än två år och han 

har ansvar för fler än 30 anställda, i Bos arbetsuppgifter ingår det inte bara 

personalfrågor utan även andra arbetsuppgifter. 

 

Alla arbetsgivare visade sig vara över 40 år. Det var inte ett medvetet val utan ett 

slumpmässigt resultat. Vi hade inte med ålder i intervjuguiden utan har i efterhand 

kontaktat arbetsgivarna och efterfrågat deras ålder. Vi gjorde detta på grund av att vi 

hade ett kriterium om åldern på arbetstagarna och därmed såg vi det intressant att även 

veta hur gammal arbetsgivarna var.  

5.1.1 Utvecklingsmöjligheter 
Samtliga arbetsgivare som vi intervjuade uttrycker att det främst var unga och relativt 

nyutexaminerade medarbetare som krävde stor möjlighet till utveckling. Bo menar att 

de som redan arbetat i 15-20 år har andra krav på sitt arbete än vad nyutexaminerade 

har. Han säger "till slut når man liksom en nivå så att det är ungefär de här grejerna 

man gör. Man gör i princip samma saker i år som för 5 år sedan, men du tycker att du 

gillar arbetsuppgifterna och tycker att de är utvecklande och roliga ändå." Vidare säger 

Bo att efter att ha arbetat under en längre tid så kan det främst vara kontakten med andra 

människor som medarbetarna har behov av. Han tror inte att de som studerat på 

högskola eller universitet egentligen har större behov av utveckling i arbetet, däremot 

tror han att studier påverkar framtida förväntningar på arbeten. Även Folke uttrycker att 

han tror att behovet av utveckling i arbetet till stor del berodde på hur länge de anställda 

arbetat på företaget. Han säger även att hon tror att det till viss del berodde på ålder och 

han uttrycker att "om man börjat som nyanställd när man är 40 år, har man enligt min 

erfarenhet inte samma strävan efter att utvecklas." De unga nyanställda trodde Folke 

däremot hade en högre strävan efter att utvecklas, då de ville jobba sig uppåt. Bo 

förklarar vidare att han försöker anpassa utvecklingsmöjligheterna efter de anställdas 

behov och att han försöker erbjuda de nyutexaminerade mer möjligheter. Dock uttrycker 

Bo att de unga och nyutexaminerade ofta vill utvecklas i en snabbare takt än han som 
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chef, och företaget kan tillgodose dem med. Detta brukar han försöka lösa genom en 

klar kommunikation, gärna redan under anställningsintervjuerna. Bo uttrycker även att 

det är viktigt att informera de anställda om vad deras arbete egentligen handlar om så att 

de är medvetna om vad de kan förvänta sig och vad företaget förväntar sig av dem.         
 

Lars uttryckter att han är helt säker på att vissa medarbetare vill utvecklas snabbare än 

vad företaget kan erbjuda. Han förklarar att detta är ett problem och att det är svårt att 

hitta en balansgång mellan företagets och de anställdas behov. I likhet med Bo 

uttryckter Lars att det främst är de som nyligen börjat arbeta på företaget som är 

karriärstörstiga, han säger: "och karriärstörst i kombination med litet tålamod kan ju 

vara en väldig utmaning både för individen och för mig som då ska erbjuda någonting." 

En lösning på problemet, är enligt Lars att vara ärlig redan i jobbannonsen med att 

förklara att karriären inte kan gå i raketfart. "Det gäller att vara tydlig redan när vi 

lanserar vårt varumärke för att locka de nyutexaminerande" säger Lars angående detta. 

Vidare förklarar han att: "jag tror det är ett misstag att säga att kom till oss så erbjuder 

vi all utveckling du vill ha och den takt du själv vill beställa. För det är inte riktigt så 

enkelt." Om de som arbetat på företaget under en längre tid sa han: "om man nu jobbar 

med samma roll i 20 år så infinner det motivationsbrist och en stagnation." Han 

fortsätter dock med att förklara att han trots detta tycker att det är väldigt viktigt att 

försöka förändra så att det händer något på företaget. Alla arbetsgivare uttrycker att de 

på ett eller annat sätt anser att sina medarbetare vill utvecklas snabbare än de kan 

tillgodose dem med och då främst de unga anställda med en akademisk bakgrund.  

 

Även Karl förklarar att han redan under anställningsintervjuerna försöker ta reda på 

vilken sorts person den intervjuade är och Karl uttrycker att "man märker ganska snabbt 

om det är en person som vill klättra i karriären eller om det är en sådan person som 

liksom vill vara i samma yrkesroll i x antal år därför att. Man måste ställa en massa 

frågor för att liksom hitta rätt person på rätt plats, med rätt kompetens." Vidare 

förklarar Karl att det finns en karriärsstege som hela tiden bygger på vad medarbetaren 

vill, men att den anställde måste komma överens med chefen om vad dennes drömmar 

är och hur de ska uppnå dem tillsammans. Lars förklarar att han brukar exemplifiera för 

sina anställda och visa på andra medarbetare som gjort ungefär samma resa men började 

på företaget 3-6 år tidigare, då han inte på en gång kan erbjuda de 

utvecklingsmöjligheter medarbetarna vill, "förmodligen är det inte slumpens skördar att 

Kalle, Stina och Pelle har kommit till de positioner de ligger på, om de nu har jobbat i 

3-6 år längre än mig. De har sagt vad de vill, de har goda resultat och de har därför 

flyttat uppåt eller framåt, eller hur man nu ska säga."   
 

Folke förklarar att han och medarbetarna "sätter målen utifrån individnivå, men sen är 

det inte säkert att det finns arbetsuppgifter utifrån hur man skulle vilja utvecklas." 

Vidare förklarar han att det är viktigt att företagets och den anställdes behov av 

utveckling hänger ihop. "Man vill att de här behoven ska hänga i hop med vad företaget 

har för utvecklingsbehov och företagets mål, sedan tycker jag det är viktigt och även det 

som inspirerar mig som ledare är att kunna utveckla andra, och då är det viktigt att 

man vet val de vill." Vidare säger Folke att de som arbetar på företaget bör ha ungefär 

samma mål som företaget och han fortsätter med att säga: "man måste kunna anpassa 

sig mot det som företaget har satt upp, annars blir det inte hållbart." Folke säger även 

att de redan i rekryteringsprocessen letar efter människor som vill utvecklas, då det är 

viktigt för arbetsrollen de ansöker till.      
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Vidare förklarar Lars vikten av utvecklingssamtal och att ha tydliga mål som han och 

medarbetaren tillsammans har kommit fram till. Systemet han tillämpar är att ha en 

individuell utvecklingsplan för varje medarbetare. Utvecklingsplanen är ett levande 

dokument som förändras med tiden och i planen får medarbetaren möjlighet att skriva 

målsättningar och även funderingar angående framtiden. Lars kan även förklara vad 

som behövs göras, till exempel vilka utbildningar som måste genomföras för att 

medarbetarna ska uppnå sina mål. Dock uttrycker Lars att "ansvaret ligger rätt mycket 

på individen" att förklara vart denne vill. Lars uttrycker att det ibland blir ganska 

mycket fokus på verksamheten och inte på medarbetarnas karriärer, något som han ser 

som negativt. Även Bo pratade om utvecklingssamtal och förklarade att de nyanställda 

ofta kräver fler utvecklingssamtal och snabbare återkoppling och att de försöker hitta en 

lösning på detta som fungerar för både deras yngre medarbetare och för företaget. Karl 

uttrycker att han "vill så långt som möjligt förbereda sina medarbetare inför de 

drömmar de har." Folke säger att han har två utvecklingssamtal per år där han 

tillsammans med sina medarbetare diskuterar mål och hur medarbetaren kan utvecklas i 

framtiden. Vidare förklarar han att målsättningarna skiljer sig mycket från individ till 

individ och beror på medarbetarens personlighet. Under ett av utvecklingssamtalen görs 

uppföljning på hur det gått med att uppfylla de uppsatta målen, där ger Folke även 

medarbetaren feedback på vad som gått bra och vad som eventuellt kan behöva 

förbättras.   

5.1.2 Kommunikation       
För att lösa problemet med medarbetarna som vill utvecklas snabbare än arbetsgivarna 

kan möjliggöra för, säger Lars att det inte bara är ärlighet som ligger till grund för att 

skapa balansen angående behovet av utvecklingsmöjligheter, utan i likhet med Bo säger 

Lars att kommunikation och en öppen dialog är grundläggande till att lösa problemet. 

Lars förklarar även att han gärna exemplifierar med andra som jobbat sig uppåt till 

"otåliga" medarbetare. När Lars fick frågan angående om han anpassade 

utvecklingsmöjligheterna efter de anställdas individuella behov svarade han att han 

snarare anpassade utbildningar och så vidare efter medarbetarnas personliga egenskaper, 

detta för att få alla att arbeta tillsammans som ett lag och för att få allt att fungera. 

Vidare uttrycker Lars att det är viktigt att både lyssna på de anställda och att föreslå vad 

de kan göra för att utvecklas. Angående utbildningsmöjligheter för de anställda säger 

Lars att det beror på individens "förutsättningar, vilja och önskemål." Lars är tydlig 

med att poängtera att ansvaret ligger hos den egna individen och att det är upp till dem 

att berätta vad de vill göra. Övriga arbetsgivare höll med om detta och Bo uttrycker: "vi 

är ju inte tankeläsare." Bo förklarar detta ytterligare med att han tycker att det var 

viktigt att förklara för de anställda att de måste kommunicera om de tyckte att något var 

dåligt. Han tycker att det är viktigt att medarbetarna säger det direkt till någon av 

cheferna, om det var något som de kunde lösa, i stället för att medarbetarna skulle 

gnälla mellan varandra, "om någon tycker något, har man ett ansvar att lyfta det." 
 

Karl förklarar att han tycker att det är viktigt att vara sina anställda nära och han 

anstränger sig för att, som han uttryckte, "få sina medarbetare att förstå att hans dörr 

alltid är öppen" och att hans medarbetare ska förstå att "de alltid får komma till mig." 

Vidare förklarar Karl att han engagerar sig i vad hans medarbetare gör på jobbet, men 

att han även tycker att det är viktigt att intressera sig vad de gör på fritiden. Karl vill 

gärna att hans medarbetare ska kunna komma in till honom och berätta om de har skilt 

sig eller om det är någon annan som har hänt. Även Lars förklarar att han försöker visa 
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intresse i sina anställda och säger "att vara intresserad av sina anställda på ett 

någorlunda normalt sätt är en förutsättning för att lyckas."            
 

Folke berättar att även han försöker visa intresse i de anställda, detta gör han främst 

genom att sitta med under fikat och uppmärksamma om de har hänt medarbetarna något 

speciellt "om det är någon som har det struligt med något barn eller om hunden har 

dött eller vad det nu kan vara." Vidare uttrycker Folke att han tycker att han är lite dålig 

på den spontana kommunikationen och att han önskade att han kunde säga hej till alla 

medarbetare varje morgon, men att han tyvärr inte gör detta.      
 

Lars säger att "kommunikation är fantastiskt svårt" och att han till viss del försöker 

anpassa kommunikationen efter de olika individerna, men att han ibland kan vara "ute 

och cykla" då han kan tro att en medarbetare är intresserad av något, som han då väljer 

att prata om och sedan blir det helt fel och det visar sig att medarbetaren inte alls är 

intresserad av det Lars pratade om. Vidare uttrycker Lars att han försöker hålla ett visst 

rutinmönster på de individuella mötena med medarbetarna men att det till trots beror på 

hur väl han känner medarbetaren, hur länge den arbetat på företaget och så vidare. Lars 

uttryckter att angående mötena att "det finns liksom lika många varianter som 

medarbetare." Lars anser att "det är viktigt att man vet tillsammans var man är och 

vilka mål som finns, då skapas även en bra dialog mellan varandra.", han tror även att 

en öppen dialog och bra kommunikation kan påverka hur väl medarbetarna trivs på 

jobbet och han uttrycker att mycket handlar om öppenhet. Vidare förklarar han att han 

anser det viktigt att alla får tillgång till samma meddelanden och information. Han 

beskriver ett scenario där det är två olika arbetsgrupper med olika arbetstider ska få 

samma information, det blir så att den första gruppen får veta det på plats av chefen och 

att de i sin tur berättar det för dem som kommer i nästa arbetsgrupp, Lars beskriver att 

det kan ställa till problem och att missförstånd kan uppstå. Det är därför bättre att alla är 

på plats och får samma information. Ett vidare problem som Lars ser med 

kommunikation är att meddelandet kan tolkas på olika sätt beroende på vem som tar 

emot det. Två personer som får samma mail kan tolka dessa på helt olika sätt och agera 

därefter. Därav anser han det viktigt att vara tydlig och att alla får tillgång till samma 

information, helst samtidigt.             
 

Folke uttrycker att han tror att han omedvetet anpassar kommunikationen efter den han 

pratar med och att han tar hänsyn till de anställdas behov och känslor genom att till 

exempel ge de medarbetare han tror kräver det mer feedback. Vidare säger Folke att "en 

del människor har mer behov av feedback eller coachning överhuvudtaget, så då tänker 

jag på att ge lite extra till dem och andra märker man direkt på att nej, det här tycker 

de är onödigt och då brukar jag korta ner samtalet."      
 

Bo förklarar att de har obligatorisk feedback till sina anställda, där går de oftast igenom 

tre till fem punkter som medarbetarna ska tänka på i framtiden. Feedbacken sker oftast 

skriftligt och Bo säger att det därför är viktigt att skriva så att alla förstår. Bo säger även 

att han försöker anpassa feedbacken efter individen som ska motta den men att det kan 

vara svårt och då framförallt till nyanställda då han inte riktigt vet hur han ska göra med 

den då. Efter ett tag lär han dock känna den nyanställde och då blir det enklare att 

anpassa både feedbacken och kommunikationen. Vidare förklarar Bo att han försöker 

visa att han är intresserad av sina anställda och anpassa kommunikationen gentemot 

dem så att de känner att de engagerar sig i medarbetarna och att han bryr sig om dem 
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och deras utveckling. Bo förklarar detta med att "vi vill ju att våra medarbetare ska bli 

bra, så fort som möjligt."       
 

Karl förklarar att han "är så himla nyfiken på vad som händer" och att han därför har 

uppföljningsmöten med sina medarbetare ofta, oftast mer än tio kortare möten per år 

och sedan tre längre. Under mötena ger Karl feedback på vad som gjorts bra, vad som 

kan förbättras och om medarbetaren tänkt göra på något annat sätt i framtiden. Vidare 

berättar Karl att vissa av hans anställda "kommer in och berättar varenda sak de gör, 

inte för att skryta utan för att berätta" vilket han uppskattar. Han berättar även att han 

tycker att det är viktigt att ge spontan feedback och att han brukar "walk around because 

I am curious" och han försöker lyssna på vad som är viktigt för hans medarbetare. Karl 

säger att kommunikation är a och o, "kan jag inte föra kommunikationen på rätt sätt, 

hur ska jag då kunna skapa en relation?" Därför anpassar han kommunikationen efter 

varje enskild individ och han lägger vikt vid att anpassa kommunikationen så att de 

förstår. Han anpassar även kommunikationen efter vad han vill, vill han ta reda på något 

om dem som medarbetare försöker han prata på ett visst sätt och vill han vara mer 

professionell så anpassar han kommunikationen efter det. 

5.1.3 Motivation 
På frågan på vad arbetsgivarna tror motiverar de anställda till att faktiskt gå till jobbet 

säger Lars att en bra arbetsgivare som erbjuder ett roligt och utvecklande arbete 

motiverar de anställda. Det vill säga ett arbete där medarbetaren får användning av sina 

kompetenser och naturligtvis möjlighet till utveckling. Bo säger att det är många saker 

som kan motivera, men tillräckligt intressanta arbetsuppgifter och samt att arbetet är 

omväxlande tror han är de största faktorerna. Han menar även att utvecklande 

arbetsuppgifter är viktiga, vilket innebär att arbetstagare som har arbetat längre får 

chans att utföra mer kvalificerade uppgifter. 
 

Folke tror att det är möten med människor, både internt och externt som motiverar hans 

medarbetare, men även arbetets karaktär som han tror hans medarbetare tycker är rolig, 

"att arbetet är roligt tror jag är huvudsaken och även att man tycker att det är roligt att 

träffa kunder och andra människor." Han lyfter även fram att hon tror att varierande 

arbetsuppgifter kan påverka de anställdas motivation positivt. 
 

Karl tror att den största faktorn till att medarbetarna går till jobbet är för att de har ett 

jobb att sköta, att de kan uppleva bekräftelse genom sitt arbete. Annars menar Karl att 

han har en stor utmaning som chef. Har han haft en medarbetare som varit här på 

arbetsplatsen i 25 år i samma yrkesroll så kan han tänka sig att det är mötet med andra 

människor som gör att de kommer till arbetet. Karl hoppas även att medarbetarna tycker 

att arbetsgivaren är bra på olika sätt, att de känner sig bekräftade och får de utmaningar 

som de eftersträvar. 

 

Lars menar att det är viktigt att som chef jobba med motivationen, speciellt efter att 

arbetstagarna har arbetat i 20 år på samma arbetsplats. Förändring i sig tror Lars kan 

väcka medarbetarnas intressen och att förändring kanske leder till att medarbetarna 

hittar nya motivationsbanor. Dock uttrycker han att han tror att vissa medarbetare vill att 

det ska vara som det alltid har varit. Men Lars tror att det är viktigt med förändring och 

att det är något som bör lyftas. 
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5.1.4 Arbetstillfredsställelse     
Bo tror att hans beteende gentemot medarbetarna kan påverka hur bra de trivs på 

arbetsplatsen. När vi ställde frågan svarade Bo att han tror att medarbetarna känner om 

han bryr sig och om han är engagerad i dem och att detta påverkar deras motivation och 

trivsel. Han tror även att det är viktigt att se människan och inte bara de finansiella 

aspekterna. Vidare förklarar Bo att om medarbetarna trivs så kommer de bli mer 

engagerad i företaget och därmed kommer företaget troligtvis generar högre lönsamhet. 

Bo förklarar att han har lagt ner mycket energi på de anställdas personliga utveckling, 

att de ska känna sig delaktiga, att de ska ha olika arbetssätt och att tydliggöra för de 

anställda att om de uttrycker vad det tycker så kan det förändra för att de ska känna att 

de trivs bra på företaget.     
 

Folke tror att hans beteende gentemot de anställa påverkar deras trivsel, "om jag skulle 

gå omkring och vara sur så skulle det säkert påverka trivseln, det tror jag." Vidare 

uttrycker dock Folke att han inte tror att just hans relation med medarbetarna påverkar 

deras trivsel jättemycket då han inte tycker att de är beroende av honom, utan att deras 

relationer med kollegor och eventuella kunder även kan påverka arbetstrivseln. 
 

Karl förklarar att han aktivt arbetar med sina medarbetares trivsel och att skapa en 

balans mellan deras arbetsliv och privatliv, "vi jobbar mycket med hälsa." Vidare 

förklarar Karl att om han märker att någon av hans medarbetare jobbar "för mycket" tar 

han genast upp det med personen och frågar varför. Därefter säger Karl att han försöker 

ta hänsyn till den anställdes privatliv. Lyckas han med detta samt om medarbetaren 

upplever att Karl lyssnar, och samtidigt arbetar för att öka trivseln, tror Karl att 

medarbetaren kommer trivas och vara lojal mot företaget. Vidare förklarar Karl att han 

tror att motivation är viktigt för trivseln på arbetsplatsen. "är du inte motiverad så trivs 

du inte på arbetet. Det är abc, så att säga. Är du inte motiverad så orkar du eller vill 

inte." Att motivera de anställda och få dem att trivas tycker Karl handlar mycket om att 

ta reda på vad som motiverar den enskilda individen. Han förklarar att han själv vill 

utvecklas, att han vill få möjlighet till utbildning och att han vill kunna avancera och att 

allt det här motiverade honom, men att det finns de som inte alls motiveras utav samma 

saker utan vissa vill bara ha en viss lön. Vissa av hans medarbetare är mer: "jag 

levererar alltid, men jag vill inte utvecklas." Karl måste ta hänsyn till detta och han 

lägger fram vikten i att han måste ta reda på det så att han vet vilka medarbetare som 

vill utvecklas och vilka som inte vill det. Fortsättningsvis säger Karl att för att öka 

arbetstrivseln och motivationen lyssnar han mycket på sina anställda. "En bra chef 

lyssnar, lyssnar och lyssnar samt ställer öppna frågor" säger Karl, han förklarar vidare 

att han tycker att det är viktigt att bygga upp en grundtrygghet hos de anställda där de 

känner att de litar på honom. Han visar även för sina anställda att han står bakom och 

stöttar dem i deras arbete, för att öka trygghetskänslan.             
 

Lars förklarar att han tror att det är viktigt att bygga upp en grundtrygghet hos de 

anställda som i sin tur påverkar deras arbetstrivsel positivt. Vidare uttrycker han att han 

tror att han kan påverka de anställdas trivsel genom att stötta dem och att finnas där för 

dem, han vill visa att han är närvarande. Han tror även om att han visar de anställda att 

de kan komma till honom med sina idéer och att han driver dem vidare, kan deras 

engagemang i företaget öka och även deras trivsel. Vidare förklarar Lars att han tror att 

om hans medarbetare känner att de är nöjda med sina arbetsuppgifter, så trivs de bättre. 

Att han respekterar de anställdas behov av utveckling, att han lägger ett värde i varje 
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medarbetare och att han tar till sig deras önskemål om karriär är även något som har tror 

påverkar trivseln.   

5.2. Arbetstagarna  

Bakgrundsinformation om arbetstagarna               

Klara är en relativt nyutexaminerad civilekonom som arbetat i sin yrkesroll i cirka ett 

år. Hon är mellan 20-24 år gammal. Klara jobbar på företag A och har således Lars som 

chef. Karin är även hon en nyutexaminerad civilekonom som arbetat i cirka ett år, hon 

är mellan 20-24 år gammal. Karin jobbar också på företag A och har Lars som chef. My 

har arbetat i sin yrkesroll i cirka 2 år och även hon är utbildad civilekonom. Hon är 

mellan 25-29 år gammal. Även My jobbar på företag A och Lars är hennes chef. Daniel 

är även han utbildad civilekonom och han har arbetat på företaget i mer än två år. Han 

är mellan 25-29 år och arbetar på företag A men har Karl som chef. Martin är också 

utbildad civilekonom som arbetat i mer än ett år. Martin är mellan 30-34 år och arbetar 

på företag A och har samma chef som Daniel, nämligen Karl. Inger är utbildad 

civilekonom och har arbetat i sin nuvarande arbetsroll i mer än ett år och hon ingår i 

ålderspannet 25-29 år. Hon arbetar på företag B och har Folke som chef. Patricia är 

utbildad civilekonom och har arbetat i cirka ett år och hon är mellan 20-24 år gammal. 

Hennes företag är B och hon har Folke som chef. Stina är utbildad civilekonom och är 

mellan 30-34 år och hon har arbetat på företaget i mer än två år. Även hennes företag är 

B och hennes chef är därmed Folke. Elin är också utbildad civilekonom och är mellan 

20-24 år gammal och hon har arbetat på företaget i cirka ett år. Även hon arbetar på 

företag B och har Folke som chef. Adam har en högskoleexamen inom ekonomi och 

ingår i ålderspannet 30-34 år. Han arbetar på företag C och har Bo som chef.  

5.2.1 Utvecklingsmöjligheter 
Varierande arbetsuppgifter 
Karin uttrycker att det är varierande arbetsuppgifter, speciellt då hon nyligen bytt 

yrkersroll på arbetsplatsen. Även Klara säger att hon upplever sina arbetsuppgifter 

varierande och att "det finns inte en dag som är den andra lik." Hon fortsätter med att 

berätta att hon alltid brukar säga att hon får lära sig någonting nytt genom sitt arbete. På 

frågan om arbetsuppgifterna uppfyller hennes kompetens svarar Karin "ja, alltså det är 

väl alltid så att man får lära sig nytt när man väl kommer ut på arbetsplatsen. Det 

känns som att man går i skolan för att lära sig teorierna, men att du lär dig mest i 

arbetslivet." Även Klara instämmer med att hon lärt sig mest från sitt arbete och inte 

från sin utbildning. My, uttrycker att arbetsuppgifterna delvis beror på hur länge du har 

jobbat på företaget. My förklarar vidare att kompetensen hon införskaffade genom sin 

utbildning inte gett så mycket i arbetet, vilket även Karin och Klara håller med om. My 

säger även att hon stundtals känner sig för kompetent för sina nuvarande 

arbetsuppgifter.     
 

Inger, uttrycker sig snarare tvärtom angående kompetensen, hon säger "man utmanas ju 

hela tiden, ju mer man lär sig, desto mindre märker man att man kan. Man lär sig något 

nytt varje dag i allafall, så är det absolut." Dock säger Inger att det inte är särskilt 

varierande arbetsuppgifter i hennes yrkesroll, i allafall inte just nu, utan att jobbet är 

säsongsbaserat och i dagsläget är det lågsäsong. Stina, säger att det beror mycket på 

vilken yrkesroll om arbetsuppgifterna är varierande, hon uttrycker att i hennes yrkesroll 

ingår det mycket varierande arbetsuppgifter. Patricia som knappt arbetat ett år på sitt 

företag tvekar på frågan om hennes arbetsroll innefattar varierande arbetsuppgifter. Hon 

säger att det varierar från kund till kund men att själva arbetsuppgifterna ser likadana ut. 
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Patricia berättar att hon gått utbildningen för det här jobbet och känner sig inte 

överkvalificerad utan säger "men jag tycker inte att det känns som att jag sitter och kan 

mer än vad arbetet kräver utan det är snarare så att jag lär mig nya saker hela tiden." 

Adam skiljer sig dock lite från de andra respondenterna då han anser att den 

kompetensen han fått från utbildningen har han stor användning av i arbetet och han 

kunde hoppa in direkt och utföra arbetsuppgifterna. Men han anser samtidigt inte att han 

är överkvalificerad för arbetsuppgifterna utan "det finns hur mycket som helst att lära 

sig." Adam tycker även att arbetet är väldigt varierande och att arbetet är som en stege, 

från första dagen du blir anställd, "och sen utbildar du dig och det blir svårare och 

svårare saker du håller på med. Så det tar nog aldrig stopp, i allafall som det verkar 

som. De som har arbetat här i 15 år får hela tiden nya grejer, och sen blir det nya 

lagar, som gör att det ändras."      
 

Daniel, som arbetat i sin yrkesroll i mer än två år säger att han upplever sina 

arbetsuppgifter som varierande och uttrycker sig som många andra att "ingen dag är 

den andra lik." Dock tillägger han att mycket handlar om i fall möjlighet ges att själv 

lägga upp arbetsdagen. Angående om arbetsuppgifterna uppfyller hans kompetens säger 

Daniel att mycket rör sig om det sociala, men att han inte behöver lära sig mycket 

teoretiskt. Han fortsätter vidare med att säga "så man skulle väl rent krasst kunna säga 

att tre eller fyra år på civilekonomprogrammet är för hög nivå och det är förmodligen 

inget jag kommer toucha överhuvudtaget." Han påstår samtidigt att det inte var 

bortkastade år, utan att om du innehar den teoretiska bakgrunden så kan du på ett 

enklare sätt förstå arbetsuppgifterna. Martin säger att arbetsuppgifterna uppfyller hans 

kompetens på vissa områden, men att han på så sätt känner sig överkvalificerad för 

vissa delar, att han får anpassa sig lite men att han istället kan plocka in andra saker som 

är intressanta och anamma det istället. Martin anser dock att arbetet är väldigt 

varierande, "jag kan göra precis allt inom givna ramar, det måste jag ha och det har 

med arbetet att göra." 

 

Elin som i likhet med Patricia, bara jobbat ungefär ett år på företaget och tycker att det 

än så länge är varierande arbetsuppgifter. Dock uttrycker Elin att det ofta är ganska 

liknande arbetsuppgifter, men eftersom hennes arbetsuppgifter innefattar att träffa 

många människor dagligen så blir arbetet till viss del varierat. Vidare förklarar dock 

Elin att, "i grund i botten är det väl ganska samma typ av arbetsuppgifter.” Elin 

fortsätter med att berätta att hon till en början inte alls kände att hon hade fullständig 

kompetens direkt när han började arbeta, men att hon lärde sig ganska snabbt och att 

hon fort kom in i arbetsuppgifterna. Så hon känner sig absolut inte varken 

underkvalificerad eller överkvalificerad då hon anser sig få nya utmaningar hela tiden i 

arbetet men att "det krävs ju att man får utvecklande arbetsuppgifter, och än så länge 

har jag fått det", för att inte bli överkvalificerad.  

 

Behov av utvecklingsmöjligheter 
På frågan om behovet av utvecklingsmöjligheter säger Elin att det är klart att hon vill 

utvecklas, att få möjligheten att ta mer plats och mer kundansvar. Även ta mer ansvar är 

något som Elin eftersträvar. Elin anser även att det finns goda möjligheter till att lära sig 

nya saker i arbetet eftersom hennes arbetsuppgifter inkluderar många olika saker, och 

"jag känner att de ger mer och mer ansvar och utvecklande arbetsuppgifter."            
 

Martin vill känna att han kommer framåt, att det blir mer effektivt och att det kanske är 

någon utbildning som han kan göra så att allt går lite smidigare och lättare, och som han 
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säger "det är jätteviktigt, sedan är det också att lära sig nytt och alla jobb förändras 

med tiden så det är klart det är intressant." Han tycker även att det ges möjligheter till 

att utvecklas idag eftersom han har stor egen frihet i sitt arbete, "vill jag utvecklas, så 

kan jag utvecklas, och det vill jag." Martin anser att det finns stora möjligheter på 

företaget och att han uttrycker att det är jättebra. Han anser även att hans chef Karl 

bidrar till hans personliga utveckling, vilket han gör genom att han "visar att här finns 

det möjligheter, det här skulle du kunna kika på och så vidare."      
 

Karin menar att det handlar om en balansgång mellan vad hon vill göra och vad 

företaget har för utvecklingsmöjligheter att erbjuda. Hon skulle gärna fått möjlighet att 

genomföra fler utbildningar, "man är ju som sagt lite kunskapstörstig till att fara på fler 

utbildningar." Hon tycker samtidigt att Lars är duktig på att bidra till hennes utveckling 

då de tillsammans har satt upp en plan och mål som hon själv vill uppnå under året och 

vad som kan förbättras. Även Klara upplever att hennes chef Lars är lyhörd och frågar 

vad hon vill göra och utvecklas inom. Hon förklarar dock att det existerar tidsbrist till 

att faktiskt hinna genomföra utbildningar till att utvecklas. Hon skulle gärna vilja ha 

hela dagar med utbildningar istället för bara någon timme då och då. 
 
My säger att chefen spelar en viktig roll när det gäller utvecklingsmöjligheter, men hon 

anser att det finns goda möjligheter, och att det snarare är hon själv som sätter 

begränsningarna "är man en driven person så kan man lära sig ganska mycket." Vidare 

förklarar My att hon tycker att det är viktigt att chefen ser medarbetarna och 

uppmärksammar det de vill göra och uppnå. Stina säger att hon har ett stort behov av att 

se framåt och som hon uttrycker sig "jag har ett stort behov av personlig utveckling", 

men med tanke på hur arbetsuppgifterna ser ut på hennes arbetsplats är det svårt att 

komma framåt i hennes personliga utveckling då det till viss del är de externa 

intressenterna som styr hur arbetsuppgifterna ser ut.    
 

Stina uttrycker att hon inte har så mycket kontakt med sin chef Folke och därav faller 

det sig inte naturligt att diskutera utvecklingsmöjligheter med honom, hon vänder sig 

därför främst till en mellanchef som hon pratar med istället. Stina har även en 

utvecklingstrappa att följa, så det är inget som chefen lägger fram. Chefen tar inte heller 

fram vilken utbildning Stina bör gå på, utan utbildningarna är förutbestämda.     
 

Adam uttrycker att utveckling är en stor motivationsfaktor, "det är väl det man drivs 

av." Vidare förklarar Adam att möjlighet till utveckling har varit viktigt i även tidigare 

arbeten. Han säger även att det finns väldigt goda möjligheter till att lära sig nya saker i 

arbetet och han tycker att chefen på hans arbetsplats generellt är duktig på att säga till 

vilka utbildningar som är relevanta för Adam. Adam säger även att han känner att Bo 

vill att han ska få utrymme att utvecklas i sin egen takt och att om de är någon som vill 

utvecklas snabbare så kan den personen få mer arbete under den perioden, för att 

tillgodose behovet. 

 

Adam förklarar vidare att hans chef Bo är bra på att se till hans behov, men att det 

samtidigt är något han själv får ta tag i, "har jag ett behov av att utveckla mig mer, eller 

vill ha mer att göra, så är det ju upp till var och en tycker jag. Och det säger de ofta på 

mötena, man måste ju säga till själv, ingen är ju en tankeläsare."          
 

Daniel säger däremot att han inte har så mycket behov av att klättra. Han tycker att han 

redan har fått göra mycket under den tiden han arbetat på arbetsplatsen och vill istället 
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bredda sin kunskap, "så för tillfället tycker jag nog att jag har klättrat färdigt för några 

år så nu vill jag lära mig mer på bredden istället för att lära mig på höjden." Han 

poängterar dock att han inte vill sitta på samma ställe tills han är 65 år, men att han för 

tillfället är nöjd med sin position. Daniel fortsätter med att berätta att organisationen han 

arbetat för är väldigt unik och att det ofta kommer ut nya tjänster, "det finns hur mycket 

utvecklingsmöjligheter som helst och det är bara jag själv som sätter stopp." Vidare 

säger han att han är duktig på att själv säga till chefen om han vill utvecklas och göra 

mer, och att chefen har mycket bollar i luften, "så hör du ingenting så vet du att det är 

bra." Med sin tidigare chef hade han en närmare dialog, men med sin nuvarande chef 

Karl är det en mer professionellt relation och Daniel är medveten om att hans chef har 

skyhöga förväntningar på honom, men Daniel känner sig inte pressad på grund av det. 

Daniels uttrycker även att hans chef är duktig på att lyssna om det är något och om 

Daniel har något han vill prata om vet han att Karls dörr alltid är öppen.  

 

Patricia som är relativt nyexaminerad säger att det är viktigt att ha ett jobb där det finns 

möjligheter att lära sig nya saker, och i likhet med Inger säger Patricia att arbeta med 

samma saker kan också bidra till trygghet, då det kan leda till att arbetsuppgifterna blir 

enklare. Vidare anser Patricia att hennes arbetsgivare erbjuder henne goda 

utvecklingsmöjligheter och att hon har fördelaktigt med utbildningar och 

utvecklingskurvan är väldigt brant de första åren. Inger och Adam uttrycker att det finns 

hur mycket som helst att göra och att det bara är en själv som sätter gränserna. Därav 

anser de att det är viktigt att säga nej, men att det kan vara svårt att veta gränsen och att 

det då är det viktigt att chefen ser det. Patricia anser dock inte att chefen bidrar så 

mycket till hennes personliga utveckling då hon oftast jobbar i team, och får råd och 

feedback av de andra i teamet istället. 
 

Utvecklingssamtal      
Inger säger att hon inte har haft något utvecklingssamtal med chefen överhuvudtaget 

och att det snarare är lönesamtal än utvecklingssamtal de har med sin chef Folke. 

Patricia uttrycker också att hon inte har direkta utvecklingssamtal med Folke, utan att 

det ibland kan vara bokade möten, men att de inte bara diskuterar hennes utveckling 

under dessa möten utan även lönen och så vidare. Stina säger även hon att Folke inte har 

direkta utvecklingssamtal utan att det snarare är något som hon diskuterar med kollegor 

som arbetar närmare henne, men hon säger att hon ibland kan få spontan feedback från 

sin chef och då främst om hon har arbetat nära chefen. Elin säger att hon har 

utvecklingssamtal ungefär två gånger per år med Folke och de diskuterar då hur hon ska 

komma framåt, vad som är bra, vad som behöver förbättras och så vidare, Elin säger 

"inte så att det bara är dem som ska säga åt mig, utan även att jag kan komma med 

åsikter. Exempelvis att det är jätteviktigt att de fortsätter och ger mig chans att 

utvecklas." Vidare fortsätter Elin förklara att hon får möjlighet att framföra sina 

önskemål under samtalen och att hon tycker att det är viktigt. 
 

Daniel säger att han har minst två utvecklingssamtal per år med Karl där de diskuterar 

vilka mål han och företaget har och försöker tillsammans skapa genensamma mål, sedan 

följs Daniels arbete upp flera gånger per år, vilket han upplever som positivt. Martin har 

även han flera inplanerade möten med Karl per år där han får förklara för honom hur 

han vill utvecklas och där chefen uttrycker hur han tycker att Martin ska arbeta framåt, 

Martin får även vara med till viss del och bestämma vilka hans målsättningar ska vara. 

Detta är något som Martin upplever påverkar hans motivation att uppnå målen positivt.  
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Klara säger att även hon har många inplanerade möten med sin chef Lars varje år och att 

hon under mötena får veta vad som är bra och vad hon behöver förbättra. Vidare 

uttrycker Klara att hon under mötena får möjlighet att förklara vad hon vill göra mer 

och vilka mål hon har. Även Karin har flera inplanerade möten med Lars varje år där de 

tillsammans går igenom vad som händer och vad som kommer hända. My har även hon 

inplanerade samtal med Lars ett flertal gånger per år och att hon kan ha fler möten om 

hon vill, hon säger även att det bara är att gå förbi chefens kontor om det är något. My 

säger "eller när jag själv önskar. Eller om chefen har något på hjärtat, så det är ju 

öppet och fritt. Så har chefen tid så är det ju bara att gå förbi och prata om du vill. Och 

det är ju samma sak från chefens sida." My säger att även chefen kan komma till henne 

om han har något att säga. 
 

Adam har ett utvecklingssamtal per år med sin chef Bo, sedan har han även ett separat 

möte där de tillsammans diskuterar vilka utbildningar Adam bör gå för att komma 

framåt och vilka han vill gå på för sin egen del. Vidare har Adam även en mentor som 

han träffar några gånger per år för att diskutera hur han ska lägga upp sitt arbete och 

även hinna med sin fritid på bästa sätt.   

5.2.2 Kommunikation 
Elin uttrycker att hon tycker att hennes chef Folke är relativt dålig på att faktiskt prata 

med henne. I likhet med Stina vänder sig Elin främst till de som arbetar henne närmast 

och inte till hennes chef. Den kontakt Elin har med Folke gäller främst utvärderingar 

och då Elin inte har hunnit arbeta så länge på företaget har det inte varit så mycket 

utvärderingar heller. Dock säger Elin att hon upplever att hon har en god kontakt till de 

som arbetar närmare henne och att hon genom dem kan få feedback, men att hon gärna 

hade fått mer feedback direkt från Folke. Elin förklarar vidare att hon inte ser några 

problem i att säga vad hon känner och vill till Folke och att hon upplever att det är högt 

i tak, samt att han bryr sig om henne. Vidare säger Elin att hon inte saknar att ha en nära 

dialog med sin chef just nu, "men det är klart att man vill ha en nära relation med 

chefen så kanske lite mer, men det är inget jag saknar."            
 

Stina säger att hon inte träffar Folke så ofta då han ofta är på resande fot. När hennes 

chef är där anser hon dock att han pratar med henne, men hon förklarar att det inte är så 

att Folke är med på fikarasterna och att den spontana kommunikationen därför kan bli 

förbisedd till viss del. Med chefen är det mest prat om det gäller arbetet. Stina uttrycker 

även att det är lite dåligt med spontan feedback, så det blir inte så många klappar på 

axlarna. Dock förklarar Stina att det finns feedback att tillgodose sig med, men att det är 

något som Stina får efterfråga själv och att den mestadels är skriftlig. Stina berättar även 

att under hennes första tid på företaget upplevde hon att hennes chef inte såg henne och 

att chefen inte riktigt visste vem hon var, då de egentligen inte hade något att göra med 

varandra. Det påverkade hennes trivsel negativt då hon "gick omkring och störde sig på 

det."             
 

När vi frågar Klara hur hon upplever att hennes chef Lars pratar med henne svarar hon 

"inte för att glorifiera Lars nu, men jag tycker att han är jättebra, han ser verkligen 

alla. Varje morgon går han en runda och säger god morgon och då tilltalar han även 

med namn, och innan chefen går hem på kvällen så går han runt till alla och säger hej 

då. Bara sådana små saker gör ju så mycket, att chefen märker om det är något. Chefen 

ser oss anställda." Klara fortsätter med att förklara att hon tycker att det här är 

jätteviktigt, "om det inte finns en bra dialog mellan mig och min chef blir det ju ett 

mörker att gå till jobbet, då skulle man ju haft som en tegelsten i pannan varje morgon 
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då man skulle kliva upp." Vidare förklarar hon att hon även kan säga till Lars om hon 

har något problem, något hon vill utveckla vidare. Även Karin upplever att dialogen 

med Lars är viktig för hennes trivsel samt motivationen och hon uttrycker även att hon 

upplever att Lars ser mer än vad hon tror, detta han är väldigt närvarande och att hon 

inte alltid behöver säga till om det är något utan Lars kan se det i alla fall. Vidare tycker 

Karin att det är viktigt med feedback så att hon får veta vad hon gör bra och vad hon 

eventuellt kan förbättra.  
 

My anser att kommunikationen mellan henne och hennes chef är viktig och uttrycker: 

"den är ju jätteviktig, för om jag inte känner att jag kan framföra eller får höra det som 

behövs för att lära mig saker eller förstå saker så är det ju svårt att gå vidare och trivas 

på arbetsplatsen." Vidare förklarar My att hon upplever att hennes chef Lars lyssnar på 

henne men att det inte alltid finns saker chefen kan göra. Dock berättar hon att hon 

upplever att Lars tar hänsyn till hennes känslor och behov och att han är intresserad av 

hennes välmående, "chefen bryr sig verkligen om hur man mår och chefen håller koll." 

Hon förklarar att Lars även hjälper henne att inte känna sig stressad när hon går från 

jobbet genom att hålla sig uppdaterad om hur hon mår.              
 
Patricia förklarar att hon främst har mailkontakt med sin chef Folke och att hon främst 

pratar med hennes kollegor som arbetar i samma team om det är något speciellt. Vidare 

beskriver hon att hennes chef inte är så mycket för utvecklingssamtal eller att sitta och 

prata med medarbetarna utan Folke är mer för att arbeta med företaget i sig och andra 

arbetsuppgifter. När vi frågar Patricia om hon skulle vilja ha mer samtal med sin chef 

eller mer spontan kommunikation svarar hon: "både och, jag kan ju känna att jo, det 

skulle jag ju vilja ha på ett sött men samtidigt så förstår jag att det är mer lämpligt att 

jag sitter med någon annan som är precis på steget över mig, därför att då är man ju på 

samma nivå eller vad man ska säga." Patricia uttrycker att hon tycker att det är viktigt 

att det finns en dialog mellan henne och chefen, vidare förklarar hon att det inte är några 

problem om hon skulle vilja säga något till Folke om hon vill något. Vidare säger 

Patricia att hennes chef någon gång ibland kommer och ger henne en klapp på axeln, 

men att det främst är hennes andra kollegor som ger henne spontan feedback. 
 

Adam uttrycker att han inte heller träffar sin chef Bo särskilt ofta utan att han har mer 

kontakt med sina kollegor och sina mellanchefer. Om han har några frågor ställer han 

främst dem till de han vet kan svara och då är det inte så ofta Bo, utan snarare de andra 

som Adam arbetar i team med. Vidare förklarar Adam att det inte görs någon särskild 

uppföljning på arbetet han gjort, utan att han främst får feedback genom att fråga själv 

eller om det som han gjort granskas av någon annan. Även Adam tycker att dialogen 

mellan honom och hans chef är väldigt viktig och när vi frågar om han tycker att hans 

chef ser till hans personliga behov svarar han: "jo det ser chefen nog, men samtidigt så 

måste man ju ta det själv. Har jag behov av att utvecklas mer, eller om jag vill ha mer 

att göra så är det ju upp till mig att säga det, tycker jag. Det säger de även ofta till oss 

på mötena, man måste ju faktiskt säga till själv. Ingen är ju en tankeläsare." 
 

När vi frågar Martin hur han tycker att Karl pratar med honom säger han: "konstruktivt, 

ifrågasättande, lite ledtrådar", vidare säger Martin att han och hans chef träffas varje 

dag och att han tycker att dialogen mellan honom och chefen är väldigt viktig. Han 

säger: "den är jätteviktig, framförallt är det viktigt att man både kan lyfta bu och bä och 

att man kan lyfta både positiva och negativa saker", han uttrycker också att Karls sätt 

att prata med honom påverkar hur motiverad han känner sig till att arbeta. Martin 
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upplever också att Karl tar hänsyn till hans känslor och behov och att "det finns planer 

från chefens sida att lyfta mina önskemål med tanke på min personlighet." Han förklarar 

även att om det är något han vill säga så är det bara att springa förbi Karls kontor och 

säga det. Angående målen som Martin ska uppnå är det både Martin och Karl som sätter 

dem tillsammans och det tycker Martin är väldigt bra då det gör honom mer motiverad 

att uppnå dem. Vidare träffas han och Karl en gång i månaden och då får Martin 

feedback, både positiv och konstruktiv och om han bidrar med en större insats får han 

spontan feedback för det.        
 

Inger säger att hon inte får möjlighet att styra över vilka utbildningar hon ska göra, utan 

att företaget hon arbetar på bestämmer det. Målen får hon dock vara med att sätta. Inger 

pratar främst med sin chef om de springer på varandra i korridoren och de träffas 

ungefär tre gånger i månaden, då Folke inte alltid sitter på kontoret och jobbar. När vi 

frågar Inger om hon skulle önska att hon träffade Folke oftare och om hon anser att hon 

får tillräckligt med feedback från honom svarar hon "framförallt skulle jag tycka att det 

var bra om man fick feedback direkt från chefen, för man gör väldigt mycket arbete 

direkt åt chefen och man har inte så bra koll på hur hen tycker att man presterar." I 

dagsläget får Inger främst feedback från de som arbetar närmare henne. Vidare förklarar 

Inger att hon främst får feedback när något har gått dåligt, vilket hon önskar skulle 

ändras. Inger tycker att det hade varit bra om det var obligatoriskt med feedback så att 

hon både fick positiv och konstruktiv feedback, vilket även är en fråga hon har tagit upp 

med de som arbetar över henne. Även Inger tycker att det är viktigt att det finns en 

dialog mellan henne och hennes chef och hon upplever att hon har kollegor som hon 

kan prata med om det är något speciellt. Hon förklarar dock att hennes chef är mån om 

att hon ska kunna ha en fritid och ett familjeliv och att det inte är några problem att säga 

till om det är något, utan att Folke oftast löser problemet. Dock säger Inger att Folke 

inte uppmärksammar problem och så vidare själv utan att det är hennes eget ansvar att 

säga till om det är något.           
 

Daniel uttrycker att han har en bra relation och välfungerande kommunikation med sin 

chef och om det är något han vill prata med Karl om och går in spontant till hans kontor 

säger Daniel att Karl "släpper allting annat, om man frågar om chefen har en minut 

över säger chefen alltid att man kan få två minuter, chefen säger aldrig nej." Han träffar 

sin chef varje dag och uttrycker att de främst har en professionell relation och att de inte 

skämtar så mycket om andra saker när de pratar. Vidare förklarar Daniel att han tycker 

att det är bra och att Karl tar hänsyn till hans behov av bekräftelse och feedback, som 

han uttrycker kanske är större än några av hans medarbetares. Daniel säger även att han 

tycker att en bra dialog med sin chef är väldigt viktig och om den fattas tror han att det 

skulle vara betydligt svårare att gå till jobbet. Han säger även att Karl "litar hårt på sina 

medarbetare", vilket motiverar Daniel att jobba ännu hårdare.  

5.2.3 Motivation 
Karin säger att det som motiverar henne är att hon aldrig vet exakt vilka ärenden som 

kommer och att hon aldrig kan bli fullärd på arbetsplatsen. Vidare förklarar Karin och 

My att även kollegorna bidrar till motivationen. Karin uttrycker att det är svårt att 

förklara om hon når sina personliga mål, när hon inte arbetat på arbetsplatsen så länge, 

men eftersom det är ett stort företag känner hon sig inte begränsad. Hon uttrycker att 

Lars är väl medveten om vilka målsättningar hon har och hon upplever att 

organisationen i sig är duktiga på att fråga. På frågan om vad arbetet ger henne säger 

Karin att det ökar hennes självkänsla och den sociala biten med att träffa människor. 
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Hon arbetar inte särskilt självständigt då det oftast är kunden som styr arbetet, men 

säger att hon ibland kan lägga ifrån sig arbete och göra det vid ett senare tillfälle, men 

hon lägger inte upp sina dagar själv. Både Klara och My är eniga om att den största 

anledningen till att de kommer till arbetet varje morgon är kollegorna, och att dem trivs 

väldigt bra ihop med dem. "Har man nått ärende eller någon fundering så är det ingen 

som agerar negativt, utan att alla försöker få det till det bättre. Medarbetarna är den 

största motivationsmoroten." My tycker inte att arbetet är självförverkligande, då hon 

har höga målsättningar om att gå vidare med karriären och helst av allt arbeta 

utomlands, men hon anser att jobbet fyller en säkerhet och att det stärker henne då hon 

ställs inför nya utmaningar och uppdrag. My tycker att arbetet är självständigt och hon 

sätter sina arbetstider själv, men att hon har vissa ramar att hålla sig till. Exempelvis att 

Lars kommer och ger henne direktiv vad hon ska göra och då måste hon kanske 

omstrukturera sitt arbete.         
 

Klara däremot, säger att arbetet också har stärkt hennes självförtroende, att hon numera 

tror på sig själv och i likhet med alla respondenter tycker hon att arbetet ger en känsla 

av trygghet. Eftersom hon nyligen börjat arbeta vet hon inte riktigt vad hennes fulla 

potential är ännu, som hon uttrycker "så man är ju en rookie ute på 

arbetsmarknaden."  Klara anser även att feedback påverkar motivationen till att arbeta. 

Även konstruktiv feedback påverkar för då hon får det upplever hon att hon vill visa att 

hon kan och att hon blir motiverad på det sättet istället för att bara ta det negativt. Klara 

tycker däremot inte att hon kan arbeta självständigt. Hon säger att bland kan hon 

uppleva att det är väldigt stressigt och känner att hon inte hinner med ett ärende åt en 

kund, så hon uttrycker att hon tyvärr inte kan lägga upp sina dagar som hon vill. 

 

Elin tycker det är väldigt viktigt att få utvecklas för att bli motiverad, hon säger "finns ju 

inget tråkigare än att göra exakt samma sak och det kanske är risken med min yrkesroll, 

att man inte får möjligheten att klättra uppåt, och det är bland det viktigaste tycker jag, 

att man får göra nya grejer." Elin är även motiverad till att gå till jobbet och är glad att 

hon valde hennes yrkesinriktning. Hon uttrycker däremot att hon inte tycker att 

arbetskollegorna spelar en lika viktig roll som My och Klara uttryckte. För henne är det 

en kombination av arbetsuppgifterna och utvecklingsmöjligheterna. Tidigare kände hon 

sig lite understimulerad, men nu har hon fått ta mer ansvar och upplever att det sporrar 

henne att uppnå sina målsättningar. Elin var även skoltrött efter studierna och hade stor 

motivation till att börja arbeta, hon upplever att arbetet är givande och att "när det går 

bra på jobbet så får man ju bättre självförtroende, och när man får cred från kollegor 

så är det klart att man styrks." Elin tycker däremot att arbeta självständigt är lite diffust 

eftersom hon tilldelas arbetsuppgifter av dem högre upp. Hon säger dock att det känns 

tryggt eftersom hon är relativt ny på arbetsplatsen och det är bra att veta vad hon ska 

göra. 
 

Stina däremot, tycker att hon har möjlighet till att arbeta självständigt och planerar själv 

sina dagar, men känner en trygghet i och med att det alltid är någon som kontrollerar det 

hon presterat, det är företagets principer. Stina upplever dock att hon är inne i en period 

där hon inte känner sig motiverad till att gå till arbetet. Hon poängterar att det inte beror 

på utvecklingsmöjligheterna, för dem finns där. Utan hon är lite osäker på vad hon vill i 

framtiden och det är där motivationen brister. Hon har heller inte den relationen med 

Folke att hon har informerat hur hon känner sig, men det är något hon hade önskat. Hon 

hade gärna sett att chefen uppmärksammar om någon känner sig omotiverad. Stina 

uttrycker dock att till en början var hon helt ny som kom direkt från universitetet och 
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ville skaffa sig erfarenheter och var ganska säker på vad hon ville. På frågan om arbetet 

påverkat hennes självkänsla svarar Stina "man blir ju bekvämare i sin yrkesroll ju 

längre åren går och man känner sig tryggare i sin kunskap och sådär men jag vet inte 

om det har påverkat min självkänsla, men nej det tycker jag inte." 

 

"Man vill ju helst bli multimiljonär, haha" säger Adam när vi ställer frågan vad det är 

som motiverar honom. Han uttrycker att han trivs väldigt bra på arbetsplatsen och 

tycker det är bra när det är högt tempo. Det som främst motiverar honom är att det är ett 

varierande arbete och att han har sin egen plan om vart han vill vara om 10 år, och 

menar på att det är det som sporrar honom. På frågan vad arbetet ger honom, svarar 

Adam "så är det ju först och främst en trygg och bra inkomst. Och sen just det där att 

man har mål och är motiverad, annars skulle jag byta på en gång. Jag skulle aldrig 

stanna på ett jobb om jag inte tyckte det var roligt.” Han poängterar även att det är 

viktigt att det finns steg i karriären, att det finns möjligheter till att klättra. Adam säger 

att arbetet är väldigt självständigt men att mycket handlar om planering, "är man duktig 

på att planera så har man ju väldigt mycket fritid egentligen. Du kanske jobbar väldigt 

mycket vissa perioder men då är ju sommaren väldigt bra och även julen. " 
 

Även Martin är väldigt motiverad av att gå till jobbet och säger att det främst beror på 

att varje dag är unik och att han har möjligheten att lägga upp sina dagar som han vill, 

det är ett flexibelt och självständigt arbete vilket Martin trivs väldigt bra med. Ibland 

börjar han tidigt på dagarna och emellanåt arbetar han sena kvällar, huvudsaken han 

sköter sitt arbete inom uppsatta ramar. Martin anser även att han har möjlighet att uppnå 

sina personliga mål med arbetet och att det är "en jättesäkerhet att ha ett jobb, det är 

jätteviktigt att ha något att göra varje dag, att träffa kollegor och att ha den sociala 

biten och även den ekonomiska biten. Det är en jättetrygghet, jobbet är ju en jättestor 

del av livet." Martin säger även att han uppnår mycket med arbetet då han tränar varje 

dag på att lyssna och lösa problem och på så sätt känner han att han utvecklas och blir 

bättre. 

 

Patricia tycker lite annorlunda jämfört med de andra respondenterna. Hon förklarar att 

när du just gått ut universitet var du motiverad till vilket jobb du än hade, att du var 

"sugen" på att lära dig nya saker. "Den frågan tror jag att jag skulle svara på bättre om 

5 år, för nu känns det som att jag skulle vara ganska motiverad vilket jobb jag än hade, 

i och med att jag nyss började." Patricia tycker även att det är motiverande att hon lär 

sig mycket som hon kan dra nytta av i framtiden, för egen förtjänst. Hon uttrycker även 

att hon bidrar till arbetsplatsens prestation, "det känns som att, nu känns det som att man 

bidrar och inte bara står och kostar pengar eller hur man nu ska beskriva det." Än så 

länge upplever hon inte att hon uppnår sin fulla potential, eftersom hon får göra det som 

passar i utvecklingen och hon säger att det kanske inte alltid är det som är roligast, men 

det är nödvändigt för att nå dit hon vill. Patricia anser att arbetet är självständigt på så 

sätt att hon kan styra vissa dagar, men att det är väldigt varierande, ibland kan det vara 

ett fast schema mellan 8-17 och ibland kan hon gå hem från jobbet kl. 14. Dock arbetar 

de i team så hon arbetar aldrig själv även om hon genomför vissa arbetsuppgifter på 

egen hand.     

 

Daniel uttrycker att hans arbete är jätteroligt och tycker det är motiverande att arbeta 

med finansiella medel. Han poängterar dock att han inte vet om han blivit mer 

motiverad, men han känner ett mer lugn jämfört med när han studerade och tycker att 

det är motiverande att han har ett självständigt arbete där han kan lägga upp dagarna 
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som han själv vill. Daniel säger även att det har gått snabbare än vad han trodde att få 

den tjänsten som han arbetar med idag och att det är positivt för självkänslan. Han anser 

även att arbetet ger honom ökat självförtroende, "när du får tillit och beröm utav kunder 

som är 55-60 år som har tre gånger så mycket livserfarenhet som dig och kan hjälpa 

dem och det blir väldigt nöjda, men det är klart att om alla mina kunder skulle vara 

missnöjda så skulle det vara åt det andra hållet. Kan man få liksom den feedbacken av 

andra personer och verkligen se att man har gjort skillnad för person, så är det klart att 

man växer som person." Daniel uttrycker även att han känner att han kan vara sig själv 

på jobbet och i alla situationer. Han menar även att det väldigt självständigt, "jag tycker 

att jag har världens bästa jobb, jag kan gå och träna på lunchen, jag kan börja kl. 8 och 

sluta kl. 12, eller börja kl. 11." Daniel uttrycker att han kan göra detta så länge han kan 

motivera det för sin chef och att han arbetar sina 38,5 timmar, jobbar han 30 timmar en 

under en vecka så kanske han arbetar 45 timmar veckan därpå. "Chefen bryr sig inte om 

när man är här, bara man gör sitt jobb." 

 

Inger har klara och tydliga mål med sitt arbete och det som motiverar henne är att uppnå 

sina mål och hon tycker om att arbeta utifrån resultat. Hon medger dock att det ibland 

kommer veckor då det inte är lika kul, framförallt när det inte är lika utmanade 

arbetsuppgifter men hon upplever att hon har valt rätt yrke. Inger tycker även att hon har 

utvecklas som person då hon sätts i situationer där hon måste prestera och säger "att det 

jag lär mig här är ju sådant jag har nytta av även utanför jobbet och det är ju jättekul." 

Hon tycker även att arbetet är självständigt eftersom alla driver mer eller mindre sina 

egna projekt. Inger uttrycker även att hon har möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter, 

"det är bara att flagga upp om det är något speciellt man känner att man vill jobba 

med." I början när hon var ny hade hon inte lika stora variationsmöjligheter men nu när 

hon har jobbat ett tag vet hon vad hon tycker om, samt försöker få spridning på 

arbetsuppgifterna. Hon säger även att hon inte kan hitta så många andra arbetsplatser 

där hon kan lära sig så mycket som hon gör nu, men att hon i längden inte vet om själva 

arbetssättet är något för henne, men att hon i dagsläget är väldigt motiverad. 

5.2.4 Arbetstillfredsställelse 
Patricia säger att hon är nöjd med sina nuvarande arbetsuppgifter, men att hon ibland 

skulle önska att hon inte behövde tänka lika mycket. Detta då det kan bli lite tungt 

ibland och då måste hon vara fokuserad konstant, men eftersom hon inte arbetat på 

arbetsplatsen särskilt länge tror hon att det kommer bli bättre med tiden. Hon nämner 

även att hon inte har en nära relation med Folke, vilket gör det svårt att säga om han 

bidrar till hennes trivsel, men samtidigt är det en ganska styrd organisation med 

utbildningar så det är inte lika viktigt med vilken relation hon har till chefen. Hon tycker 

dock att Folke tillsammans med sina underchefer arbetar för att främja hennes trivsel 

och hon tror "att om man skulle flagga upp att om det är något som man inte trivs med 

så skulle de åtgärda det."      
 

My däremot, säger att hon drivs alldeles för mycket av sig själv för att vara nöjd med 

sina arbetsuppgifter. "Men det handlar inte om arbetsplatsen, utan det är min 

personlighet.” Hon säger dock att Lars har en viktig roll för trivseln till arbetet och hon 

känner sig engagerad i företaget, då många förbättringar har genomförts på grund av att 

hon har kommit med idéer till Lars. Så hon anser att Lars lyssnar på, samt uppmanar 

henne att komma med förslag och idéer till förbättringar. Även Karin instämmer att Lars 

uppmuntrar henne, speciellt när det berör något om hennes utveckling, men självklart 

kan inte alla idéer tas tillvara på, men då har hon i allafall lyft frågan. Dock tycker hon 
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att ibland kan företaget vara lite tydligare med att berätta när det genomförs 

förändringar så hon har tid att ställa sig in på det. Karin säger vidare att hon tycker Lars 

är väldigt mån om medarbetarnas välmående, "han går alltid och säger hej på 

morgonen och hej då på kvällarna innan han går hem. Sådana enkla saker gör att man 

känner att chefen vill att personalen ska må bra." Det tycker hon påverkar trivseln 

mycket. 

 

Adam trivs bra på arbetet, även om det stundtals kan vara mycket att göra, men han trivs 

med att jobba mycket och säger att han även kan sitta hemma och arbeta. Han skulle 

dock vilja ha lite andra arbetsuppgifter, det har han tagit upp med Bo och börjar 

successivt få mer saker att göra och han tycker om att se hur arbetet kan bli mer 

effektivt och känner sig mer delaktig i företaget på så sätt. Adam anser även att för att 

påverka hans trivsel på arbetsplatsen är det viktigt att chefen lyssnar på en och lyfter 

frågorna. "Om det är något, att om man säger något att det inte rinner ut i sanden. Utan 

då vill man ju ha det så att dem har det på en lapp i allafall. Men så förstår man att det 

kanske inte blir gjort varje dag, men att de kollar på det." Så upplever han inte att det 

är, dock är det eget ansvar att gå till Bo om han har några funderingar, det tar företaget 

upp redan vid anställningen. Även Martin trivs bra med sina arbetsuppgifter i dagsläget 

och säger att det beror på att han hela tiden får utvecklas. Han anser att ju mer du trivs, 

desto roligare är det och då utför du ett bättre jobb. 

 

Klara anser att nu när hon fått mer utvecklande arbetsuppgifter trivs hon bättre på 

arbetsplatsen, och upplever att hon känner sig mer motiverad. Även om hon är nöjd med 

sina arbetsuppgifter, är det främst arbetskollegorna som gör att hon trivs på 

arbetsplatsen. Klara säger även att Lars är bidragande faktor till trivseln då han är duktig 

på att se alla och "han blir som en av oss, och inte det där är chefen. Som att det där är 

chefen att nu måste vi bete oss, utan att man även kan skämta med honom. Så det är 

jättebra!" Hon kan även bli förvånad över hur mycket han ser på henne och hennes 

kollegor på individnivå och det anser hon är viktigt. 
 

Inger känner sig nöjd med sina arbetsuppgifter och hon uttrycker "jag är en sådan som 

gillar att ha kontroll och överblick och så." Hon menar på att det inte är att blicka 

framåt som driver henne, utan snarare att hon drivs över det arbetssysslor hon har idag 

och tycker att den rollen passar henne. Hon trivs även så pass bra på arbetet att hon 

tycker det är roligt att syssla med det även på fritiden. Däremot tycker Inger inte att 

hennes chef Folke bidrar till hennes trivsel. Hon tycker att det saknas något i deras 

arbetsstruktur, det är inte upplagt på så vis att chefen går runt och frågar hur alla mår 

och så vidare. Hon menar även att mycket handlar om ett eget ansvar, att det är upp till 

en själv att ta upp om det är något. Dock skulle hon önska att de hade bättre struktur, att 

hon hade en bättre relation med Folke så hon hade möjlighet att diskutera dessa saker 

med honom. Dock poängterar Inger att hon trivs väldigt bra på arbetsplatsen och har 

svårt att säga hur det skulle påverka henne om de ändrade struktur.             
 

Elin är nöjd i dagsläget men ser en liten risk i att hon kan komma att få arbeta med 

samma uppgifter ett tag framöver, vilket kan leda till att hon känner sig 

understimulerad. Dock tror hon att det kommer nyanställas någon ny framöver som gör 

att hon får "hoppa upp" ett steg och därmed få mer varierande arbetsuppgifter. 

Angående hur chefen arbetar för att öka trivseln på arbetsplatsen tycker hon är lite 

diffust. De har en trivselgrupp som anordnar olika aktiviteter tillsammas men det vet 

hon dock inte om Folke är involverad i den, överlag tycker hon inte att det arbetas så 



 
 

59 

mycket för att främja trivseln. Hon tycker heller inte att det är en sammansvetsad grupp, 

men att hon inte arbetat på så många arbetsplatser tidigare så hon är osäker om hur 

sammanhållningen brukar se ut. 

 

Daniel säger att han är nöjd med det han gör idag, han tycker inte att han är 100 % trygg 

inom alla områden ännu, men tycker inte att han kan förvänta sig det efter att ha arbetat 

så kort tid med de arbetsuppgifter han har idag. "Jag är ganska nöjd med att jobba när 

det är de här tiderna, att ha den lönen jag har, att kunna gå hem den tiden jag kan, att 

inte känna någon stress eller press, utan jag kan släppa jobbet den sekunden jag kliver 

utanför dörren och det är väldigt skönt." Han säger även att han har tillit uppifrån och 

kan styra sitt arbete lite som han själv vill, har han något ärende som han vill genomföra 

tar chefen till sig det och han får den möjligheten. Daniel har inte den relationen med 

Karl att han kan sitta och prata om småsaker, det gör inte chefen med någon. Karl ser 

alltid till så att Daniel inte känner sig stressad över sina arbetsuppgifter och han får de 

möjligheter han behöver för att kunna prestera. 

 

Som vi har sagt tidigare, säger Stina att hennes trivsel på arbetsplatsen ökade när hon 

upplevde hennes relation med Folke förbättrades. Med tanke på den bristande 

motivationen till arbetet så trivs hon inte så bra på arbetsplatsen, hon uttrycker "just nu 

vill jag bara ha semester." Hon poängterar dock att det inte beror på chefen, utan att han 

är entusiastisk och en person som har mycket visioner och låter en komma med förslag 

om någon har ett projekt som denne vill driva igenom. Så hon anser att Folke arbetar för 

att öka hennes trivsel, "om vi har våra fester är det alltid chefen som är medelpunkten, 

chefen är en peppad person som smittar av sig." Dock är organisationen ganska styrd i 

sig så det är svårt att göra något sidoprojekt, men ser hon något som kan effektiviseras 

och förklarar det för chefen, tar ledningen det positivt.             
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6. Analys 
I kommande avsnitt tillämpas våra teoretiska utgångspunkter på det empiriska 

materialet. Analysen följer till viss del samma mönster som empiriframställningen men 

med underbyggande stöd från den teoretiska referensramen. Därmed ligger fokus på 

våra teman utvecklingsmöjligheter, kommunikation, motivation samt 

arbetstillfredsställelse. Kapitlet är uppdelat i fem områden, först analyseras 

arbetsgivarnas och arbetstagarnas svar var för sig utifrån varje tema, därefter följer 

jämförelse av deras svar där vi förklarar hur de olika temana påverkar varandra, 

slutligen följer en sammanfattande analys.           

 

Vår problemformulering lyder: Vilka skillnader eller likheter finns det i 

arbetsgivarnas och arbetstagarnas syn på behov och möjlighet till utveckling på en 

arbetsplats? För att kunna besvara vår problemformulering har vi tre olika syften. Vårt 

huvudsyfte är att tolka samt förstå vilka skillnader eller likheter som finns mellan 

arbetsgivarnas syn på vilka utvecklingsmöjligheter de tror att arbetstagarna har behov 

av och vilka behov arbetstagarna faktiskt har. Vidare ämnar vi undersöka om det 

existerar några skillnader eller likheter angående synen på hur dessa behov möjliggörs.   

Vi har även två delsyften vilka är att vi vill undersöka om eventuella skillnader eller 

likheter i syn beror på olika synsätt av vad som motiverar arbetstagarna eller om det 

beror på den interna kommunikationen, vidare vill vi även undersöka om dessa 

skillnader eller likheter påverkar arbetstagarnas arbetstillfredsställelse. För att kunna 

besvara vår problemformulering och undersöka våra syften ser vi det viktigt att vara 

systematiska i vår analys. Därmed har vi valt att återigen använda våra teman. Vi 

fortsätter på samma spår som vi gjort i empirin för att göra det tydligt för läsaren, samt 

att vi då kan behålla samma systematik. I varje enskild tema ligger en av de tre boxarna 

från figur 1 till grund för analysen.  

6.1 Utvecklingsmöjligheter   
I det här temat kommer vi att analysera box ett i figur 1, det vill säga att vi analyserar 

empirin utifrån utvecklingsmöjligheter och behov. 

  

6.1.1 Arbetsgivare           

Alla arbetsgivare upplevde eller trodde att sina yngre medarbetare hade större behov av 

utvecklingsmöjligheter än de äldre, vilket stödjer Kugelbergs (2000, s. 37) studie som 

visade att det främst var människor mellan 18-30 år som strävade efter att uppnå 

självförverkligande samt personlig utveckling i sitt arbete. Vidare uttryckte alla 

arbetsgivare att de främst var de yngre medarbetarna med en akademisk bakgrund som 

hade stora behov av utvecklingsmöjligheter, vilket även detta stöds av Kugelbergs 

(2000, s. 44) studie. Bo och Lars upplevde att unga nyutexaminerade arbetstagare ville 

utvecklas snabbare än de kunde möjliggöra för dem. Deras upplevelser stämmer överens 

med Granberg (2009, s. 110) som förklarar att många av de som är aktiva på dagens 

arbetsmarknad är överkvalificerade för sina arbeten och att det existerar brister i 

arbetslivet angående hur utvecklingsmöjligheter bedrivs. Även Folke och Karl upplevde 

att sina yngre medarbetare hade större behov av utveckling än de äldre. Detta tolkar vi 

som att de yngre medarbetarna med en akademisk bakgrund på något sätt uttrycker att 

de har större behov av utvecklingsmöjligheter än de andra medarbetarna. Detta kan 

eventuellt bero på skillnader i dagens arbetsmarknad jämfört med tidigare, vidare kan 

det bero på var arbetstagarna förväntar sig av arbetet eller att de unga akademikerna har 
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införskaffat föreställningar angående hur arbetslivet ska se ut utifrån sin utbildning.  

Den unga nyutexaminerade generationen kan även ha större förväntningar på grund av 

att arbetsmarknaden inte har utvecklats särskilt snabbt och att arbetsmarknaden sitter 

fast i ålderdomliga värderingar (SACO:s akademikerrapport, 2003), eller att det är så 

många som har en akademisk bakgrund i dagsläget vilket leder till att arbetsgivarna kan 

välja mellan välutbildad och ännu mer välutbildad personal (Granberg, 2009, s. 110). 

Vidare tror vi att det till viss del kan bero på att alla arbetsgivare vi intervjuade tillhörde 

den “äldre generationen”, (födda efter 1980) vilket vi författare tror kan leda till 

svårigheter i att förstå de unga akademikernas förväntningar.  
 

Lars förklarade att han anser att det är viktigt med förändring och att han har en nära 

dialog med sina anställda angående utvecklingsmöjligheter. Denna dialog sker främst 

via utvecklingssamtal där Lars och hans medarbetare tillsammans diskuterade den 

anställdes framtida mål samt vilka utbildningar som är relevanta för medarbetaren inom 

en snar framtid. Tansky & Cohen (2001, s. 285) förklarar att för att upprätthålla 

medarbetarnas effektivitet är det viktigt för dem att få möjlighet att utvecklas samt att 

detta kan göras genom att införa utvecklingsprogram, vilket Lars uttrycker att han har 

gjort genom utvecklingssamtal. Även Bo försökte genomföra så många 

utvecklingssamtal som möjligt med sina anställda varje år och han uttryckte att han 

försökte hitta ett sätt att tillgodo se de unga akademikerna med sina behov av 

utvecklingsmöjligheter. Vidare förklarar Karl att han "så långt som möjligt försöker 

förbereda sina medarbetare inför de drömmar de har" och att han för en öppen dialog 

med sina anställda angående vart de vill och vad företaget kan tillgodose dem med. 

Tansky & Cohen (2001, s. 285) förklarar att chefer som är engagerade i sina anställda 

kan stötta dem i sin utveckling, något som både Lars, Bo och Karl uttrycker att de gör. 

Folke förklarar att han sätter målen utifrån individnivå och på så sätt har medarbetarna 

möjlighet att till viss del påverka sina arbetsuppgifter och målsättningar. Vilket även 

Kuglebergs studie (2000, s. 44) framhäver som viktigt. Vi tolkar detta som att alla 

arbetsgivare aktivt försöker se till de anställdas behov och försöker sätta målen 

tillsammans med dem. Dock är vissa av arbetsgivarna tydliga med att förklara att det är 

organisationens mål och behov som kommer först och att arbetstagarnas behov kommer 

i andra hand. Detta tolkar vi som att även om arbetstagarna får vara delaktiga i sin 

målsättning, har de inte möjlighet att helt själva bestämma vad de vill göra eller hur de 

vill utvecklas.           
 

Vidare framhäver alla arbetsgivare att de anser att det är medarbetarens ansvar att 

förklara vad denne vill göra och att detta är viktigt eftersom cheferna inte är några 

tankeläsare. Därför försöker alla arbetsgivare visa sina medarbetare att det är högt i tak. 

Vi tolkar detta som att alla arbetsgivare ser det som arbetstagarens eget ansvar att 

förklara för dem vilka behov de har. Lars och Karl beskriver dock att de försöker ge 

medarbetarna tillfällen och möjlighet att berätta vad de vill genom kontinuerliga möten 

och genom att aktivt fråga dem, medan Folke och Bo förklarar att det är helt och hållet 

upp till medarbetaren själv att hitta tillfälle och möjlighet att säga vad denne tycker. 

Denna kontakt kan exempelvis ske genom att medarbetaren skickar ett mail eller går till 

arbetsgivarens kontor. Alla arbetsgivare förklarar dock att de försöker skapa en öppen 

dialog så att medarbetarna inte ska känna att det är jobbigt att säga till, men enligt 

arbetsgivarnas svar är det främst Lars och Karl som aktivt arbetar med detta. Kaliprasad 

(2006, s. 24) förklarar att det är viktigt att identifiera de anställdas behov och att 

möjliggöra för dessa behov och vi tolkar arbetsgivarna som att de alla försöker 

identifiera medarbetarnas behov, men att de gör detta på olika sätt.  
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6.1.2 Arbetstagare 
Majoriteten av arbetstagarna förklarade att de inte kände sig överkvalificerade för sina 

arbeten, utan att det snarare var tvärtom. Detta stämmer inte överens med Granbergs 

(2009, s. 110) teori, som menade på att det är allt fler i Sverige som är överutbildade. 

Dock hade en övervägande del av våra arbetstagare endast arbetat på arbetsplatsen i 

genomsnitt två år och flera uttryckte att det var svårt att säga om de var 

överkvalificerade när de fortfarande var nya inom sina arbetsroller. Martin däremot, 

ansåg att han ibland kunde känna sig överkvalificerad för sina arbetsuppgifter. Vi såg ett 

mönster i att de som varit ute på arbetsmarknaden under en längre tid, till viss del kände 

sig överkvalificerade och då främst de som inte fick möjlighet att arbeta självständigt. 

Även de som befann sig i vårt äldre ålderspann upplevde att de var överkvalificerade. 

Vi tolkar detta som att de som varit aktiva på arbetsmarknaden under en längre tid 

därmed införskaffat större kunskap och kompetens och genom detta byggt upp sitt 

självförtroende, vilket påverkar hur de ser på sig själva och sina kompetenser. De som 

inte arbetat på företaget lika länge, uttryckte att de till viss del upplevde en osäkerhet 

kring arbetsuppgifterna och att de krävde mer uppmärksamhet från kollegor och chefer, 

för att få bekräftelse på att de arbetade på rätt sätt. Vi tyder detta som att “med tid 

kommer självförtroende” samt att en grundtrygghet uppstår hos de anställda när de 

upplever att de är skickliga på sina arbetsuppgifter, vilket vi härleder till Maslow (1943) 

som förklarar att när människor uppnått stegen trygghet och gemenskap i 

behovstrappan, bygger de upp sin självkänsla. 

 

Vidare uttrycker Martin att han känner sig överkvalificerad för vissa delar av sitt arbete 

och att han därav får anpassa sig och försöka hitta andra områden som han kan anamma. 

Däremot säger Karin, Klara och My att kompetensen de erhållit från sin 

civilekonomutbildning inte tillfört mycket till deras arbete. Detta tolkar vi som att 

civilekonomutbildningen innefattar moment som inte är relevanta för deras respektive 

arbetsroller. Det är bara Adam som anser att han har stor användning av kompetensen 

han införskaffat från utbildningen i arbetet och att han mer eller mindre kunde utföra 

sina arbetsuppgifter direkt då han började arbeta, det krävdes inte heller någon vidare 

intern utbildning. Adam var dock den enda intervjupersonen som inte var utbildad 

civilekonom, utan han hade genomfört en mer anpassad högskoleutbildning gentemot 

hans arbete. Det vi dock kan antyda utifrån resultatet är att majoriteten av arbetstagarna 

vill utvecklas och har ett behov av utvecklande arbetsuppgifter och som Kugelberg 

(2000, s. 49) uttrycker, har de växt upp på en arbetsmarknad som gör att de vill känna 

mer frihet i arbetsuppgifterna samt vara flexibla. Flertalet av arbetstagarna uttryckte att 

de var ivriga att lära sig nya saker och ville visa framfötterna för chefen samt att de var 

duktiga och att de var villiga att ta sig an nya arbetsuppgifter. 

 

Alla arbetstagare svarar att de har stora behov av utveckling i arbetet. I enlighet med 

Kugelberg (2000, s. 49) är det många som anser att personlig utveckling är viktigt. 

Dock var det lite delade meningar om hur de upplevde att deras arbetsgivare 

möjliggjorde för behoven. My, Karin och Klara poängterade att deras chef Lars har en 

viktig roll i deras personliga utveckling. My förklarar att det är viktigt att Lars ser 

medarbetarna och uppmärksammar vad de har för mål med arbetet. My, Karin och 

Klara upplever att Lars är duktig att uppmärksamma deras behov, men att tidbrist kan 

sätta stopp för att möjliggöra vissa behov. För att behålla arbetstagarnas effektivitet är 

det enligt Tansky & Cohen (2001, s. 285) viktig att arbetsgivarna engagerar sig i 

medarbetarnas utveckling och detta kan göras genom att erbjuda dem utbildningar. 

Eftersom vår studie visat att alla arbetstagare hade stora behov av 
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utvecklingsmöjligheter och utbildningar, hävdar vi att dessa är viktiga för både 

motivationen och trivseln på arbetsplatsen. Daniel är den enda arbetstagaren som 

förklarar att han i dagsläget inte har något behov av att byta position, men att det främst 

beror på att han redan fått göra en förflyttning inom organisationen och därmed fått den 

förändring han anser sig behöva just nu. Dock poängterar han att han fortfarande vill 

utvecklas inom sin nuvarande yrkesroll och att han i framtiden kommer vilja utvecklas 

ytterligare, samt troligtvis byta position inom organisationen. Vi tolkar detta som att 

möjlighet till utveckling alltid är viktigt för arbetstagarna, även om de i dagsläget 

känner sig nöjda med sin position finns det alltid saker de vill utveckla. De strävar även 

efter att få användning av sin kompetens, vilket Stockfeldt (1988, s. 113) stödjer. 

Utmanande arbetsuppgifter är därmed alltid viktiga, trots att arbetstagaren känner sig 

nöjd med sin nuvarande position eller/och arbetsuppgifter.      
 

Häpnadsväckande för studien var att alla arbetstagare förklarade att ta eget ansvar att 

berätta för sina arbetsgivare vad de ville göra, var grunden till att få möjlighet att 

utvecklas i arbetet. Ansvaret att låta chefen veta vilka behov av utvecklingsmöjligheter 

varje arbetstagare hade, ansåg därmed arbetstagarna låg på dem själva. Det som också 

är intressant var att Patricia och Inger ansåg att monotona arbetsuppgifter kunde även 

vara till en fördel då de kände att de kunde bygga upp en trygghet i de monotona 

arbetsuppgifterna, vilket de upplever att de inte fick möjlighet till om arbetsuppgifterna 

var för varierande. Vi tolkar detta som att Patricia och Inger inte känner sig helt trygga 

med sina nuvarande arbetsuppgifter. Därav upplevde de även att det var bra om de fick 

feedback från någon kollega eller chef. Vi härleder detta till Maslows behovshierarki 

(1943) och vi ser att Inger och Patricia på så vis befinner sig på steg två, trygghet.  

 

Angående utvecklingssamtal skiljer det sig mycket åt mellan arbetstagarna vi har 

intervjuat. Ungefär hälften av arbetstagarna säger att de inte har direkta 

utvecklingssamtal med chefen. Folkes och Bos arbetstagare uttrycker att inte har några 

direkta utvecklingssamtal. Folkes medarbetare, Inger, Stina, Elin och Patricia förklarar 

att de snarare har lönesamtal med Folke och att de inte anser att samtalen är 

utvecklingssamtal. Bos medarbetare Adam förklarar att han har ett utvecklingssamtal 

med Bo per år, men att de inte diskuterar hans utbildning nämnvärt under dessa. Genom 

utvecklingssamtal kan arbetsgivaren identifiera medarbetarnas behov av 

utvecklingsmöjligheter, vilket även styrks av Schneier, MacCoy & Burchman (1988, s. 

12) som hävdar att chefer som engagerar sig och utbildar sina anställa, kan öka 

arbetstagarnas kompetenser och motivationen till att arbeta hos dem. Detta ser vi genom 

att Lars och Karls medarbetare förklarar att de har kontinuerliga möten där de diskuterar 

vilka mål de har och även företagets mål och därmed skapar gemensamma mål som ska 

uppnås och detta tycker arbetstagarna påverkar deras motivation positivt. Ahmed och 

Rafiq (2003, s. 1181) hävdar att det är viktigt att arbetsgivarna ser till arbetstagarnas 

behov, men även att det existerar en balans mellan vad arbetsgivarna har för 

målsättningar och vilka behov arbetstagarna har. Då Folke och Bos medarbetare 

förklarar att de inte har några direkta utvecklingssamtal där de får sätta sig ner med sina 

chefer och diskutera sin framtida utveckling, ser vi en brist i att de inte får möjlighet att 

förklara vad de faktiskt har för behov av utveckling. Vidare säger alla arbetstagare att de 

upplever att ansvaret ligger på dem själva att berätta för sina chefer om sina behov och 

vi tolkar dem som att det kan vara svårare att berätta om inte ett specifikt tillfälle ges till 

att göra detta. Vidare ser vi ett samband i att arbetstagare som har kontinuerliga 

utvecklingssamtal med sina chefer har lättare för att öppna sig och utvecklingssamtalen 

kan därav ligga till grund för en öppnare kommunikation. Arbetstagarna Stina, Elin, 
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Patricia, Inger och Adam som uttrycker att de har färre eller inga utvecklingssamtal, 

förklarar att de gärna går till någon annan kollega än deras chef Folke när de har något 

de vill diskutera. Vi tolkar detta som att utvecklingssamtalen är viktiga för att skapa en 

öppen kommunikation samt skapa en bra relation mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

 

6.1.3 Jämförelse mellan arbetsgivare och arbetstagare      
Vi ser likheter i att alla arbetsgivare säger att de upplever att yngre, nyutexaminerade 

medarbetare har större behov av utveckling än de kan möjliggöra för, vilket även 

arbetstagarna själva uttrycker. Alla arbetstagare uttrycker på ett eller annat sätt att de har 

stora behov av utveckling, även om det gäller att klättra till en annan position inom 

företaget eller om det gäller att bredda sin kunskap inom det område de redan arbetar 

inom. Flertalet av arbetstagarna som inte kan styra över sina arbetsuppgifter uttrycker 

att de vill utvecklas snabbare än de kan i dagsläget. Arbetstagarna som relativt nyligen 

fått möjlighet att utvecklas via exempelvis byte av position inom företaget, uttrycker att 

de trots detta har stora behov av utveckling och att de inte vill sitta på samma position 

för länge. Utveckling kan även betyda att de får möjlighet att bredda sin kunskap via 

exempelvis utbildningar. Vi ser därmed att arbetstagarna har stora behov av utveckling, 

vilket stämmer överens med arbetsgivarnas syn. Vidare uttrycker alla arbetsgivare att 

det är organisationens mål och behov som kommer i första hand och att arbetstagarnas 

behov kommer i andra hand. Därmed har vi sett att för att arbetstagarnas behov ska bli 

möjliggjorda, måste organisationen ha behov av detta.  Alla arbetsgivare uttrycker detta, 

men vi tolkar utifrån empirin att flertalet arbetstagare inte blivit upplysta om detta. 

Därav ser vi en skillnad i vilka behov arbetstagarna har och vilka arbetsgivarna faktiskt 

möjliggör för (se figur 6).  
 

Vi har även sett likheter i att alla arbetsgivare och arbetstagare uttryckt att det ligger på 

arbetstagarens eget ansvar att berätta om sina behov av utveckling samt vad de har för 

målsättningar, vilket kan utläsas från figur 6. Dock har vi sett skillnader i hur detta 

genomförs. Arbetstagare som arbetar för chefer som aktivt försöker visa för sina 

anställda att de vill att de ska komma till dem med sina tankar och idéer och att chefen 

faktiskt tar dessa i beaktning, upplever att det är enklare att förklara vilka behov de har. 

Arbetsgivarna Lars och Karl förklarar att de aktivt arbetar med att ge sina medarbetare 

tillfällen att berätta vilka behov av utveckling de har, detta främst via utvecklingssamtal 

eller andra inbokade möten. Karl, som förklarade att han försökte få sina medarbetare 

att förstå att hans dörr alltid är öppen, hade medarbetare som kände att de alltid kunde 

komma till honom. Karls medarbetare, Daniel och Martin, upplevde att de hade en god 

dialog med Karl, och de var inte rädda för att förklara vad de ville göra eller vilka behov 

de hade. Lars arbetade på ett liknande sätt som Karl och även Lars medarbetare, Klara, 

Karin och My upplevde att de alltid kunde komma till Lars med sina funderingar och 

behov.  
 

Folkes medarbetare upplevde att de inte hade några utvecklingssamtal med honom, utan 

att de istället såg de inplanerade mötena som lönesamtal. Vi såg att detta påverkade 

dialogen mellan dem och att Folkes medarbetare istället vände sig till någon kollega om 

de hade några funderingar. Detta ledde även till att de inte berättade för Folke om sina 

behov av utveckling. Folke uttryckte att han hade två utvecklingssamtal med varje 

enskild medarbetare per år, men hans medarbetare uttrycker att detta inte stämmer. Vi 

ser därmed skillnader i Folkes och medarbetarnas syn på vad ett utvecklingssamtal är 

och vi ser även indikationer på att utvecklingssamtal ligger till grund för att skapa en 

öppen dialog. Även Bo uttryckte att han hade utvecklingssamtal med sina anställda, 
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något som stämmer överens med vad Adam säger. Dock säger Adam att han gärna 

vänder sig till en kollega om det är några problem eller något annat han vill diskutera. 

Vi tolkar detta som att ett utvecklingssamtal per år inte är tillräckligt, utan det kan vara 

bra att införa fler inbokade samtal varje år, då detta kan leda till att medarbetarna känner 

sig tryggare i att förklara vilka behov de har för sina chefer, samt att det skapar en bättre 

dialog (se figur 6).  

 

Vi såg dock likheter i att de arbetsgivare som aktivt arbetade med att identifiera sina 

arbetstagares behov genom kontinuerliga samtal och en öppen dialog, hade medarbetare 

som upplevde det enklare att berätta om sina behov av utvecklingsmöjligheter för sina 

chefer (se figur 6). Arbetsgivare som inte arbetade aktivt med detta, deras arbetstagare 

förklarade att de oftast vände sig till någon som arbetade närmare dem och inte till 

chefen när de hade funderingar. Vidare tolkar vi detta som att en god dialog även ligger 

till grund för att arbetstagarna ska känna sig bekväma med att berätta för arbetsgivarna 

vilka behov av utveckling de faktiskt har.  

 

 
 

Figur 6. Skillnader & likheter i behov av utvecklingsmöjligheter  
 

6.2 Kommunikation 

I följande avsnitt analyserar vi delen kommunikation i figur 1, vilken befinner sig i 

block 2. Vi analyserar hur kommunikation påverkar likheter eller skillnader i syn på 

behov och möjliggöra utvecklingsmöjligheter.  

6.2.1 Arbetsgivare            
Alla arbetsgivare som vi intervjuade uttryckte, som nämnt tidigare, att de trodde att sina 

medarbetare ville utvecklas snabbare än de kunde möjliggöra för. Vi tolkar detta som att 

arbetsgivarna försökt skapa en förståelse för sina anställdas behov, även om de anser att 

de inte alltid finns möjlighet till att möjliggöra dessa. Detta gjorde de främst genom en 

öppen kommunikation med sina medarbetare, där de uttryckte att det var ärliga med vad 

företaget kunde erbjuda. Lars försökte anpassa medarbetarnas utbildningar efter 

medarbetarens personliga egenskaper, han såg i enlighet med teorin intern 

marknadsföring & kommunikation (Ahmed & Rafiq, 2003) till de anställdas behov. Via 

en öppen dialog och genom utvecklingssamtal där medarbetarna fick uttrycka vad de 

ville göra, tog Lars och Karl reda på vilka behov varje medarbetare hade. Enligt teorin 

intern marknadsföring & kommunikation bör företagen se till sina anställdas känslor 

och behov genom att anpassa arbetsuppgifterna efter dessa (Berry & Parasuraman, 

1991, refererad i Ahmed & Rafiq, 2000, s. 451). Vidare beskriver Ahmed & Rafiq 
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(2003, s. 1181) den interna marknadsföringen och kommunikationen som en 

interaktionsprocess mellan arbetsgivarna och arbetstagarna där det är avgörande att 

arbetsgivarna ser till de anställdas känslor och behov, samtidigt som arbetsgivarna 

försöker skapa en förståelse för arbetstagarnas behov.    

 

Genom en öppen kommunikation förklarar Bo för sina anställda att ansvaret till stor del 

ligger på dem själva att berätta vilka behov av utveckling de har. Mishra et al., (2014, s. 

199) förklarar att genom att skapa en öppen dialog på ett företag kan arbetsgivarna 

bygga upp starka relationer till sina medarbetare, vilket i sin tur bygger upp en tillit och 

ökar engagemanget hos arbetstagarna, vilket alla arbetsgivare uttryckt att de försöker 

göra. Karl beskriver att hans dörr alltid är öppen och att hans medarbetare kan komma 

till honom, oavsett om det är en arbetsrelaterad eller privat angelägenhet. Vidare 

uttrycker Karl att han anstränger sig för att vara nära sina anställda, vilket verkar i 

enlighet med Mischa et al., (2014, s. 199) som uttrycker att mer "ansikte mot ansikte-

kommunikation" kan främja den interna kommunikationen. Även Lars uttrycker att han 

försöker intressera sig för de anställda, vilket han menar är en förutsättning för att skapa 

en bra dialog. Folke försöker komma närmare sina anställda, genom att sitta med under 

fikat och försöka visa intresse i sina anställda. Jamrog (2004, s. 29) beskriver att 

arbetstagarna kräver att deras arbetsgivare kommunicerar med dem och därmed är det 

viktigt att Lars, Karl, Bo och Folke fortsätter engagera sig och föra en dialog med sina 

respektive medarbetare.  

                       

Lars förklarar att "kommunikation är fantastiskt svårt" och att han försöker anpassa 

kommunikationen efter den han pratar med, men att han ibland är rädd att han har 

missuppfattat vad personen han pratar med har för intressen och han är rädd att det kan 

skapa förvirring i stället för en bättre relation. Detta stöds av Oliver (1997, s. 64) som 

förklarar att en av svårigheterna med kommunikation är att sända ett meddelande som 

tas emot på rätt sätt. Vidare förklarar Ahmed & Rafiq (2003, s. 1183) att 

kommunikationen måste vara anpassad efter de anställdas känslor och behov för att det 

annars kan uppstå ett avstånd mellan arbetsgivarna och arbetstagarna samt att förvirring 

kan uppstå. Lars förklarar att det är viktigt att ha en bra dialog mellan honom och hans 

medarbetare eftersom det kan påverka hur medarbetarna trivs på jobbet. Vidare 

uttrycker han att det är viktigt att kommunikationen är tydlig och att alla bör ha tillgång 

till samma meddelanden samtidigt för att inte missförstånd ska uppstå. Folke uttrycker 

att han omedvetet anpassar kommunikationen efter den han pratar med och att han i 

enlighet med vad Ahmed & Rafiq uttrycker som viktigt, försöker anpassa 

kommunikationen och även feedbacken han ger efter de anställdas behov och känslor.

   

Karl tycker att kommunikationen är viktigt för att kunna bygga upp en relation och en 

bra dialog med sina anställda, samt för att kunna ta reda på vad som motiverar hans 

medarbetare, vilket verkar i enlighet med Ahmed & Rafiqs (2003, s. 1183) teori kring 

intern kommunikation. Vi tror att Karl gör detta då han insett att han kan påverka de 

anställdas motivation positivt genom att erbjuda dem arbetsuppgifter som de har behov 

av, vilket i sin tur leder till att de trivs bättre på arbetet. Karl uttrycker även att han 

förstår att kommunikation, motivation och trivsel hänger ihop och därmed tycker han att 

det är viktigt att lyssna på de anställda och se till deras behov.                 

    

Vidare förklarar Bo att han ger obligatorisk feedback till sina medarbetare och att han 

försöker anpassa den gentemot de anställdas behov, detta då han tror att bra feedback 

och kommunikation kan hjälpa de anställda att utveckla och använda sin kompetens. 
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Detta stämmer överens med Gagné & Deci (2005, s. 332) som presenterar att feedback 

kan leda till ökad motivation och även ökat engagemang. Vidare förklarar Gagné & 

Deci (2005, s. 335) att det är viktigt att feedbacken är meningsfull och att den är 

anpassad efter uppgiften, något som Bo beskriver att han gör genom att anpassa 

feedbacken efter medarbetaren. Även övriga arbetsgivare arbetar efter Gagné & Decis 

teori och ger kontinuerlig feedback. Vi tyder detta som att arbetsgivarna anpassar 

feedbacken efter de anställdas behov, då de tror att detta kan påverka arbetstagarna 

positivt.  

6.2.2 Arbetstagare  

Vi tolkar arbetstagarnas svar som att det existerar delade meningar om hur 

kommunikationen med chefen fungerar. Alla är dock eniga om att kommunikation är 

viktigt och att det är grunden till att trivas på arbetet. Elin uttrycker "det är jätteviktigt 

med en bra dialog, det är svårt att veta vad dem tycker om mig om jag inte får någon 

feedback på så sätt." Den spontana feedbacken är något som vi utifrån empirin tolkar 

skulle kunna förbättras. Flertalet av arbetstagarna anser att det är högt i tak, men alla 

upplever inte att de får tillräckligt med spontan feedback av chefen. Gagné & Deci 

(2005, s. 332) förklarar att feedback kan leda till att medarbetarnas motivation samt 

engagemang gentemot organisationen ökar. Inger uttryckte att hennes motivation samt 

trivsel sjönk när hon inte fick tillräckligt med feedback av sin chef Folke. Även Stina 

och Elin uttryckte att den spontana feedbacken från Folke inte är tillräckligt bra. Adam 

uttrycker även att den spontana feedbacken går via andra kollegor än genom hans chef 

Bo. Stina, Inger och Elin var de som främst uttryckte ett missnöje över detta, då de 

gärna önskat mer feedback direkt från Folke. Folkes och Bos medarbetare menar att 

deras chefer inte är närvarande vid fika- eller lunchraster och att den spontana 

kommunikationen och feedbacken därmed negligeras.   

 

Dock förklarar Lars och Karls medarbetare att de ansåg att deras chefer var duktiga 

kommunikatörer. Klara poängterade att hennes chef Lars alltid kommer in och säger 

god morgon och hej då när han lämnar arbetsplatsen. Flertalet av arbetstagarna upplever 

att dessa små pratstunder bidrar till att de lättare kan komma och prata med chefen om 

det är något, och de får framförallt en känsla av att chefen är engagerad i dem samt 

intresserad av hur de mår. Uppfyller inte cheferna detta, kan det enligt Ferdous (2008, s. 

226) leda till hög personalomsättning, lågt engagemang hos arbetstagarna gentemot 

organisationen samt att de anställdas arbetstillfredsställelse sjunker. Klara, My, Martin 

och Daniel säger att deras respektive chefer Lars och Karls sätt att kommunicera med 

dem påverkar deras motivation positivt.  Vi kan även se ett mönster i att arbetstagare 

som anser att deras chefer negligerar kommunikationen med dem, inte har en lika god 

dialog eller nära relation till sina chefer som de som anser att deras chefer 

uppmärksammar dem. Detta påverkar i sin tur hur arbetstagarna kommunicerar med 

cheferna och vi såg ett mönster i att de som hade chefer som aktivt arbetade med att 

förbättra kommunikationen samt skapa en öppen dialog, upplevde det enklare att 

förklara för cheferna vilka behov av utvecklingsmöjligheter de hade. Vi kunde även se 

att Bo och Folkes medarbetare som ansåg att de inte engagerade i kommunikationen 

med dem hellre pratade med någon kollega om sina funderingar och behov.   

 

Det som var häpnadsväckande angående hur kommunikationen uppfattades, var att alla 

arbetstagare menade att mycket ansvar låg hos dem själva att berätta vilka behov av 

utveckling de hade. För att kunna göra detta krävs en välfungerande och god relation 

mellan arbetsgivarna och arbetstagarna. En bra relation mellan arbetsgivare och 
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arbetstagare är även viktig för att den påverkar både arbetstagarnas motivation och 

arbetstillfredsställelse (Ahmed & Rafiq, 2003, s. 1181). Detta är något som flertalet 

arbetstagare belyste som viktigt.  

 

6.2.3 Hur förklarar kommunikationen skillnader och likheter i syn på 
utvecklingsmöjligheter   

Enligt vår bedömning belyser resultatet från vår empiriska undersökning att 

kommunikation är viktig; den bygger upp relationen mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. En välfungerande kommunikation ligger inte bara till grund för en bra 

dialog, den påverkar även hur motiverade arbetstagarna är och hur bra de trivs på 

arbetsplatsen. Både arbetsgivarna och arbetstagarna uttrycker att de anser att 

kommunikationen, på ett eller annat sätt, bygger upp relationer (se mer ingående i figur 

7). Den spontana kommunikationen, vilken ges uttryck genom att chefen exempelvis 

säger god morgon när hen kommer in på kontoret eller att chefen är närvarande under 

fika- eller lunchraster, förefaller därtill vara viktig för att kunna bygga upp en 

välfungerande relation. Folke och Bos medarbetare förklarar att de hellre vänder sig till 

någon annan än sina chefer när de har frågor och funderingar. Vidare understryker både 

Bo och Folkes medarbetare att deras chefer är relativt dåliga på att ge spontan feedback 

samt spontan kommunikation, vilket enligt vår värdering är en indikation på att den 

spontana kommunikationen och feedbacken ligger till grund för att medarbetarna ska 

känna att de kan samspråka om uppriktiga funderingar med sina respektive chefer. Både 

Bo och Folke förklarar att de, om inte annat, försöker kommunicera med de anställda, 

men Folke förklarar att han önskar att han var bättre på att säga god morgon till alla, av 

den orsaken att den spontana kommunikationen, är en angelägenhet vilken inte ska 

nonchaleras. Kontrasterande mot Bo och Folkes situation, uttrycker Lars medarbetare 

att de alltid kan vända sig till honom med sina funderingar. Karls anställda framhäver 

att Karls dörr alltid är öppen och att de vet att han alltid lyssnar på dem. Karl markerar 

att det är betydelsefullt att lyssna på de anställda och Lars poängterar att han alltid går 

runt och säger god morgon när han kommer till kontoret, något som majoriteten av hans 

medarbetare uttryckligen tar upp som positivt och att det är något som de värdesätter.

   

Vi kan urskilja att Lars och Karl arbetar aktivt med att förbättra kommunikationen samt 

skapa en bra relation till sina arbetstagare. Utifrån medarbetares svar kan vi se att Lars 

och Karls sätt att kommunicera leder till att deras arbetstagare har lättare att komma in 

till dem spontant och berätta vilka behov de har. Folke och Bo, vilka inte förefaller 

arbeta lika aktivt med att skapa en öppen dialog via spontan kommunikation och 

feedback, har däremot medarbetare som oftast vänder sig till någon annan än cheferna 

när de ska förklara vilka behov av utvecklingsmöjligheter de har. Kommunikationen 

ligger med andra ord till grund för att skapa en öppen dialog. För att arbetsgivarna ska 

identifiera vilka behov arbetstagarna har, är det således fördelaktigt med en såväl 

spontan som mottaglig kommunikation vilken överskrider maktordningar. Såsom 

förklarat i avsnitt 6.1.3, såg vi likheter i arbetsgivarnas och arbetstagarnas syn på vilka 

behov av utvecklingsmöjligheter arbetstagarna har. Dessa likheter tror vi till stor del 

beror på kommunikationen, av den anledningen att den möjliggör för arbetsgivarna att 

kunna identifiera vilka behov av utvecklingsmöjligheter deras medarbetare har. Vi såg 

likväl vissa skillnader i vilka behov som faktiskt blev möjliggjorda, varvid vi anser att 

denna skillnad beror på brister i kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Lars och Karl, vilka förde öppna dialoger med sina anställda om vilka 

utvecklingsmöjligheter de kunde möjliggöra, hade medarbetare som uttryckte att de 

arbetade mer i samverkan med organisationens behov och mål, samt att de försökte få 
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dem att passa ihop med sina egna behov. Kommunikationen skapade dels en större 

förståelse för organisationens behov från ett arbetstagarperspektiv, dels en större 

förståelse för arbetstagarnas behov ur ett arbetsgivarperspektiv (se figur 7).    

 

Vi ser även ett samband i det faktum att arbetstagarna, vilka upplever att deras 

arbetsgivare tar sig tid att kommunicera med dem, förefaller trivas bättre på 

arbetsplatsen samt att det även influerar motivationen på ett positivt sätt. Arbetsgivarna 

kräver feedback, och gärna “ansikte mot ansikte-feedback”. Mishra et al. (2014, s. 199) 

uttrycker att det är betydelsefullt med en "ansikte mot ansikte-kommunikation" och att 

anpassa kommunikationen efter varje enskild individ, något som flera arbetstagare 

uttrycker att deras chefer inte gör. Vissa arbetstagare förklarar att om chefen vill något 

så kontaktar han oftast dem via mail, något som de inte alltid uppskattar. Stina och Elin 

förklarar att de gärna skulle vilja att kommunikationen och feedbacken snarare gick från 

ansikte till ansikte och inte via mail, då det påverkar motivationen samt trivsel negativt. 

Folkes medarbetare uttrycker att de inte får så mycket feedback de är i behov av och de 

förklarar att detta påverkar både deras motivation och arbetstillfredsställelse negativt.  

 

 
 

Figur 7. Kommunikationens påverkan på arbetsgivarnas och arbetstagarnas lika 

syn på arbetstagarnas behov av utvecklingsmöjligheter  

 

6.3 Motivation   
I det här avsnittet förklarar vi arbetsgivarnas och arbetstagarnas syn på motivation. 

Vidare förklarar vi även hur synen på motivation hos dessa parter påverkar likheter eller 

skillnader i synsätt av vilka behov arbetstagarna har av utvecklingsmöjligheter samt 

vilka som blir möjliggjorda. Detta ingår i block 2 i figur 1.    

6.3.1 Arbetsgivare  

Alla arbetsgivare uttryckte att utvecklingsmöjligheter var en motivationshöjande faktor. 

Detta stämmer överens med Herzbergs teori (1993, s. 117) om att möjlighet till 

utveckling samt till att växa på arbetsplatsen ökar de anställdas motivation och trivsel. 

Vidare menar Herzberg (1993, s. 118) att om möjlighet till utveckling inte existerar, 

kommer de anställdas motivation och arbetstillfredsställelse försämras. Lars instämmer 

med detta och förklarar att hans arbetstagare som fick möjlighet till utveckling var mer 

motiverade. Även Karl instämmer, och han förklarar att han måste veta vad som 

motiverar varje enskild individ, för att kunna möjliggöra dessa motivationsfaktorer och 
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behov. Haslam et al., (2000, s. 320) hävdar att människor motiveras av att kunna uppnå 

sina egna otillfredsställda behov och därför måste Karl veta vad som motiverar varje 

enskild individ, för att sedan kunna möjliggöra för dessa behov. För att identifiera vilka 

behov varje enskild arbetstagare har, tillämpar Karl en öppen kommunikation. Vidare 

förklarar Lars, Bo och Folke att de är av samma åsikt som Karl, det vill säga att de 

måste se identifiera varje enskild arbetstagares behov av utveckling samt vilka 

arbetsuppgifter som motiverar dem, för att kunna möjliggöra för dessa behov.  

 

Dock förklarar alla arbetsgivare att det inte går att möjliggöra alla medarbetares behov, 

detta då organisationens mål och behov tillgodoses i första hand. Vidare klargör alla 

arbetsgivare att de upplever att deras arbetstagare vill utvecklas snabbare än de kan 

möjliggöra. Detta problem försöker Karl och Lars lösa genom att föra en öppen och 

nära dialog angående vilka utvecklingsmöjligheter de kan möjliggöra för med sina 

anställda. De är även ärliga med sina anställda och förklarar vilka behov 

organisationens har. Folke förklarar att han försöker lyssna på hans medarbetares 

önskningar och om organisationen har ett behov av dessa, försöker han möjliggöra för 

dem. Dock uttrycker alla arbetsgivare att de upplever det svårt att tillgodose sina 

karriärstörstiga medarbetare med stora behov av utvecklingsmöjligheter, de behov de 

kräver. Alla arbetstagare anser att det är svårt att skapa en balans mellan arbetstagarnas 

och organisationens behov, något som Kaliprasad (2006, s. 23) förklarar som viktigt för 

att kunna motivera de anställda.   

 

Bo och Folke upplevde även att varierande arbetsuppgifter motiverade arbetstagare. 

Vidare anser alla arbetsgivare att det är mötet med andra människor som motiverar 

deras anställda. Att människor strävar efter att känna samhörighet förklarar Broeck et 

al., (2000, s. 983) genom att människor har ett inneboende behov av att känna 

samhörighet med andra. Karl nämner att om människor får bekräftelse via sitt arbete 

ökar motivationen, vilket vi härleder till Maslows behovshierarki där Karl ser att deras 

motivation ökar genom att medarbetarna träffar andra människor samt att de upplever 

en gemenskap på arbetet, vilket är det tredje steget (Maslow, 1943, s. 380-381). Det 

fjärde steget i trappan självkänsla (Maslow, 1943, s. 380-381) tolkar vi att Karl anser att 

hans medarbetare uppnår genom att införskaffa bekräftelse genom arbetet. Ingen av 

arbetsgivarna erfar att sina anställda motiveras av det femte steget i behovstrappan, 

självförverkligande, vilket steg innebär att de anställda skulle uppleva att de kan uppnå 

sin fulla potential (Maslow, 1943, s. 381). Vi anser att detta kan bero på att alla 

arbetsgivare tror att deras medarbetare vill utvecklas snabbare än de kan möjliggöra för 

och därmed kan inte medarbetarna uppnå sin fulla potential. Luthans & Doh (2012, s. 

425) menar att människor som inte får möjlighet att uppfylla sina behov, inte blir 

motiverade eller engagerade i organisationen. Vilket vi tolkar som att Bo försöker 

motverka genom att låta hans medarbetare Adam vara delaktig i hans målsättningar.

          

Jamrog (2004, s. 28-29) beskriver att chefen spelar en viktig roll i medarbetarnas 

motivation, något som även stämmer överens med det Karl säger. Karl menar att hans 

roll som chef har stor inverkan på de anställda och att han försöker ha en positiv 

utstrålning gentemot dem. Även Lars uttrycker att det är viktigt att arbeta med de 

anställdas motivation. Lars förklarar att han upplever att de yngre medarbetarna med en 

akademisk bakgrund har stora behov av att utvecklas och motiveras, vilket ger stöd till 

vår problembakgrund och teoretiska referensram, där vi förklarar att det främst är unga 

med en akademisk bakgrund som har stora behov av utvecklingsmöjligheter. Kaliprasad 

(2006, s. 22) förklarar att det är viktigt att arbetstagarna inte bara arbetar, utan att de 
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även vill arbeta. Vidare förklarar författare att det är viktigt att de anställda vet vad 

arbetsgivaren kräver av dem, samt att det är viktigt att arbetsgivarna vet vad 

arbetstagarna har för behov. Lars uttrycker att det ibland kan bli för mycket fokus på 

organisationens behov, vilket han upplever påverkar arbetstagarnas motivation negativt. 

Bo förklarar att organisationens behov alltid går i första hand, något som även Karl och 

Folke instämmer med. Vi tror att detta kan var en bidragande faktor till att arbetsgivarna 

upplever att arbetstagarna har större behov av utvecklingsmöjligheter än de kan 

möjliggöra för. Med andra ord tolkar vi arbetsgivarnas svar om att de är medvetna om 

vilka behov deras medarbetare har, då alla förklarar att de på ett eller annat sätt försöker 

ta reda på dessa. Detta stämmer även överens med likheter vi sett i synen på behov av 

utvecklingsmöjligheter, vilka är presenterade i avsnitt 6.1.3. Skillnaderna vi sett är dock 

att arbetstagarnas behov inte alltid blir möjliggjorda, då organisationens behov gå före. 

Att arbetsgivarna aktivt arbetar med att identifiera vilka behov och vilka faktorer det är 

som påverkar arbetstagarnas motivation tror vi är en bidragande faktor till att vi sett 

likheter i vilka behov av utvecklingsmöjligheter arbetstagarna har och vilka 

arbetsgivarna tror att de har.   

 

Alla arbetsgivare förklarar att de försöker engagera sig i sina anställda, vilket stöds av 

Noe & Wilks (1993, s. 301) som hävdar att ledare bör engagera sig i sina anställda för 

att på så vis öka deras motivation och engagemang. Folke säger bland annat att han 

försöker visa intresse i de anställda och att han försöker vara en inspirerande ledare, 

Lars anser han tycker att det är viktigt att engagera sig i de anställda, Karl uttrycker att 

han försöker skapa en relation med sina anställda och Bo uttrycker att han försöker lära 

känna sina anställda så att han vet hur han ska anpassa feedbacken och 

kommunikationen efter deras behov. Vi ser det positivt att alla arbetsgivare försöker 

motivera sina anställda genom att engagera sig i dem, då det kan öka både deras trivsel 

och motivation, vilket stöds av Jamrog (2004, s. 28-29).         

6.3.2 Arbetstagare 

Karin, Klara, My, Adam, Daniel, Stina och Martin är ense om att deras arbetsuppgifter 

är varierande och många av arbetstagarna uttrycker att "ingen dag är den andra lik." De 

upplevde att detta påverkade deras motivation positivt och detta ger stöd till Kugelbergs 

studie (2000, s. 37) som visade på att det är viktigt för motivationen att ha möjlighet att 

påverka arbetet och att arbetet innefattar varierande arbetsuppgifter. I empirin såg vi att 

möjlighet att påverka arbetet och varierande arbetsuppgifter ofta hörde samman. 

Upplevde arbetstagarna att de fick möjlighet att påverka arbetet ansåg de även att de 

hade ett varierande arbete. Daniel poängterade att hans motivation ökar då han får 

möjlighet att planera sina dagar, samt att han får tid till att genomföra de interna 

utbildningar han vill. Elin, Patricia och Inger ansåg att deras arbetsuppgifter inte var 

varierande. Trots bristen på varierande arbetsuppgifter var de motiverade och vi tolkar 

deras svar som att det är andra faktorer som motiverar dem. De som motiverade dem var 

fräst ett intresse i arbetet i sig. Det uppkom även ett mönster i arbetstagarnas svar där vi 

såg att de som hade tydliga direktiv, hade lägre motivation och sämre 

arbetstillfredsställelse.   

 

Ett annat mönster som vi har sett är att flertalet av arbetstagarna anser att 

utvecklingsmöjligheter, samhörigheten och ett intresse i arbetet i sig är de största 

motivationsfaktorerna. Det som var intressant var att många av arbetstagarna upplevde 

att arbetet gav en trygghet. Maslow (1943, s. 376) förklarar andra steget i behovstrappan 

som trygghetsbehovet, vilket ger säkerhet och stabilitet i vardagen. Majoriteten av 
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arbetstagarna svarade att tryggheten var ett av de viktigaste behoven deras arbete 

tillfredsställde. Det som är förvånande med detta är att enligt Luthans & Doh (2012, s. 

425) ska trygghetsbehovet vara uppfyllt i “rika länder”. Sverige är ett industriland och 

det förvånade oss författare att majoriteten av arbetstagarna upplevde att en av de 

motivationsfaktorer arbetet gav dem var trygghet. Vi tror att detta kan bero på dagens 

osäkra arbetsmarknad, vilket även var flertalet arbetstagare uttryckte. Alla arbetstagare 

förklarade vidare att arbetet gav dem samhörighet och gemenskap, vilket innebär att 

arbetet även uppfyllde det tredje steget gemenskap (Maslow, 1943, s. 380-381). 

Flertalet av arbetstagarna ansåg även att arbetet stärkte deras självförtroende, vilket 

innebär att de upplevde att arbetet uppfyllde det fjärde steget i behovstrappan, 

självkänsla (Maslow, 1943, s. 380-381). Det är dock ingen av arbetstagarna som 

upplevde att de kunde uppnå steg fem i behovstrappan, det vill säga uppnå deras fulla 

potential (Maslow, 1943, s. 381). Vi tolkar detta som att arbetsgivarna inte möjliggör 

för alla av arbetstagarnas behov av utvecklingsmöjligheter.   

 

Stina kände sig inte motiverad för tillfället och hon hade svårt att besvara vad 

motivationsbristen berodde på, hon förklarade att hon inte hade tydliga individuella 

målsättningar inför framtiden. Vidare uttryckte Stina att hon inte upplevde att hennes 

chef Folke uppmärksammade henne och hennes behov på ett tillfredsställande sätt. 

Herzberg et al., (1993, s. 117) uttrycker att om chefer inte uppmärksammar sina 

anställda, kommer deras motivation och engagemang gentemot företaget försämras, 

något som vi tror inträffat i Stinas fall. På grund av att Folke inte uppmärksammat vad 

som motiverar henne, har Stina och Folke troligtvis olika syn på vad som faktiskt 

motiverar henne. Vi ser ett mönster i att arbetstagarna som upplever att chefen ser och 

uppmärksammar vad de gör, även upplever att deras chefer är duktig på att ge spontan 

feedback och kommunikation. Majoriteten av arbetstagarna menade även att feedback 

som visare att cheferna uppmärksammat dem ökar deras motivation, vilket stöds av 

Gagné & Deci (2005, s. 332) som menar att positiv feedback som leder till att 

arbetstagarna upplever att de har presterat bra på arbetsplatsen kan främja motivationen. 

Det intressanta var dock, att de yngre medarbetarna som inte arbetat länge på sina 

respektive arbetsplatser, bland andra Inger, Elin, Karin och Klara förklarade att även 

konstruktiv feedback främjade deras vilja till att arbeta. Detta eftersom de då fick 

möjligheten att prestera ännu bättre och visa att de verkligen kunde.  

 

Som tidigare nämnt var det flera av arbetstagarna som menade att arbetskollegorna hade 

en betydande roll till deras motivation. Vilket vi tolkar som att de tycker det är viktigt 

med bra relationer, både med chefer och medarbetare. Flertalet menade att kollegorna 

var en bidragande faktor till trivseln och att det var viktigt att de kände samhörighet 

med sina medarbetare. Enligt Deci & Ryan (2000c, s. 235) är behovet av samhörighet 

tillfredsställt när människor upplever gemenskap samt att de utvecklar relationer med 

andra, något som alla arbetstagare uttryckte att de gjorde. Lars medarbetare Karin, Klara 

och My, samt Karls medarbetare Daniel och Martin var dock de som starkast uttryckte 

att kollegorna var en av de största motivationsfaktorerna för dem och vi tolkar detta som 

att de upplevde en stark gemenskap och samhörighet på arbetsplatsen.   

6.3.3 Hur påverkar likheter och skillnader i vad som motiverar synen 

på utvecklingsmöjligheter  

Arbetsgivarna uttrycker att de främst är utvecklingsmöjligheter som motiverar 

arbetstagarna, något som stämmer väl överens med det arbetstagarna förklarat. 

Möjlighet till utveckling är det som starkast belyses av både arbetsgivare och 
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arbetstagare som en motivationsfaktor. Vidare ansåg både arbetsgivarna och 

arbetstagarna att gemenskapen som skapas på en arbetsplats motiverade arbetstagarna 

att gå till jobbet. Att det existerar likheter i vad arbetsgivarna tror motiverar deras 

arbetstagare och det arbetstagarna faktiskt anser motiverar dem, leder även till likheter i 

synen på behov av utvecklingsmöjligheter. Hur detta görs förklaras nedan.   

 

För att arbetsgivarna ska veta vad som motiverar arbetstagarna måste de identifiera 

deras behov. För att kunna identifiera arbetstagarnas behov måste arbetsgivarna tillämpa 

en välfungerande kommunikation. Lars och Karl arbetar aktivt med att skapa en 

välfungerande dialog (se avsnitt 6.2.1 samt 6.2.3). Deras medarbetare uttryckte att de 

upplevde stor samhörighet med sina kollegor och även med organisationen. En 

välfungerande dialog ligger således till grund för gemenskap. Folkes medarbetare, vilka 

upplevde att arbetsuppgifterna inte var varierande och att Folke inte uppmärksammade 

dem, uttryckte att det främst var ett intresse till arbetet i sig som motiverade dem. 

Vidare arbetar inte Folke lika aktivt som Lars och Karl med att skapa en öppen dialog 

(se avsnitt 6.2.1 samt 6.2.3) vilket leder till att hans medarbetare inte känner lika stor 

samhörighet med Folke som Lars och Karls medarbetare känner gentemot dem. Den 

öppna dialogen ligger således till grund för samhörigheten. Samhörigheten och den 

öppna dialogen påverkar i sin tur hur öppna arbetstagarna är med vilka behov av 

utvecklingsmöjligheter de har samt vad som motiverar dem. Alla arbetsgivare kunde 

urskilja vad som motiverade sina respektive arbetstagare på ett bra sätt, skillnaderna vi 

dock kunde se var hur dessa motivationsfaktorer tillfredsställdes. Folke och Bo arbetade 

inte lika aktivt med att tillgodose arbetstagarnas behov av motivationsfaktorer, något 

som vi tror kan bero på brister i kommunikationen, detta påverkade i sin tur både Folke 

och Bos medarbetares motivation och trivsel negativt. Folkes och Bos medarbetare 

uttryckte att de främst blev motiverade av ett intresse i arbetet i sig. De motiverades inte 

av att känna en samhörighet med de andra medarbetarna i samma utsträckning som Lars 

och Karls medarbetare kände. En av Folkes medarbetare uttryckte även att hon kände 

sig omotiverad, något som inte uppmärksammats av Folke. Vidare såg vi att Folke som 

inte tillämpade en välfungerande kommunikation samt inte uppmärksammade sina 

medarbetare, inte hade lika motiverade medarbetare. Detta tror vi beror på att han på 

grund av bristande kommunikation inte kunde identifiera vad som motiverade hans 

medarbetare, vilket ledde till att Folke och hans medarbetare hade olika syn på 

motivation.   

 

Vi såg även ett samband mellan medarbetarnas motivation och deras trivsel. De som 

hade självständiga arbeten och kunde ha stor inverkan på vilka utbildningar de 

genomförde, uttryckte även att de var mer motiverade och mer tillfredställda med sina 

arbeten än de andra. Detta stöds även av Ryan & Deci (2000b, s. 330) som menar att 

självständighet är en viktig aspekt för att öka människors välmående och 

arbetstillfredsställelse. Vi såg även ett beroendeförhållande mellan kommunikation och 

liknande syn på vad som motiverade de anställda. En välfungerande kommunikation 

skapade en bättre samhörighet, vilket gjorde det enklare för arbetstagarna att förklara 

vilka behov av utvecklingsmöjligheter de hade samt vad som motiverade dem. En 

välfungerande kommunikation ledde även till att arbetsgivarna hade en större förståelse 

för arbetstagarnas behov av utvecklingsmöjligheter, samt för vad det var som 

motiverade dem.      
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6.4 Arbetstillfredsställelse 
I det här avsnittet beskriver vi hur likheter och skillnader i arbetsgivarnas och 

arbetstagare syn på behov och möjliggjorda utvecklingsmöjligheter, motivation och 

kommunikation påverkar arbetstillfredsställelsen. Detta ingår i block 3 i figur 1.  

6.4.1 Arbetsgivare                 
Alla arbetsgivare trodde att deras beteende kunde påverka medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse på arbetsplatsen. Arbetsgivarna hade dock olika sätt att se på det. 

Folke trodde främst att hans eget beteende kunde påverka trivseln. Vidare trodde han 

dock inte att hans roll som chef hade stor inverkan på medarbetarnas trivsel, utan att det 

främst var medarbetarna som påverkade varandras arbetstillfredsställelse. Vi tolkar detta 

som att Folke inte anser att hans roll har stor inverkan på de anställda, vilket inte verkar 

i samverkan med det Jamrog (2004, s. 28-29) presenterar, vilket innebär att chefen 

spelar en stor roll i medarbetarnas motivation, vilket i sin tur påverkar 

arbetstillfredsställelsen.  

 

Karl förklarar att han försöker hjälpa sina medarbetare att hitta en bra balans mellan 

arbetet och privatlivet, detta genom att han hela tiden pratar med sina medarbetare om 

hur de mår. Genom en dialog försöker han därmed se till varje enskild individ och vad 

det är som motiverar dem för att kunna öka trivseln. Vidare förklarar Karl att han tror 

att nyckeln till att öka arbetstillfredsställelsen är att lyssna på sina medarbetare, vilket 

han tror även kan öka deras motivation, som i sin tur påverkar trivseln positivt. Karl ser 

därmed ett beroendeförhållande mellan motivation och trivsel, han uttrycker att hans 

medarbetare måste vara motiverad för att trivas. Baruch (1996, s. 45) förklarar att det är 

viktigt att karriärsplaneringen är individuellt anpassad efter den anställdes egna behov, 

något som Karl uttrycker att han arbetar kontinuerligt med genom att aktivt försöka ta 

reda på vad som motiverar hans medarbetare samtidigt som han lyssnar på dem och vad 

de har att säga. Vidare förklarar Karl att medarbetarnas målsättningar beror på vad de 

själva vill, vilket Janssen & Yperen (2004, s. 368) förklarar är viktigt för att öka de 

anställdas arbetstillfredsställelse. Vi tolkar Karls svar som att han aktivt arbetar med att 

försöka se vad hans medarbetare har för behov av utvecklingsmöjligheter, för att kunna 

öka arbetstrivseln men även för att kunna förbättra motivationen. Karl förklarar att han 

inte bara är medveten om att hans beteende gentemot de anställda påverkar deras 

motivation och trivsel, utan att han även är medveten om vikten av en bra dialog för att 

på så sätt öka medarbetarnas trivsel.   

 

Även Lars arbetar med målsättningar som han och medarbetarna sätter upp tillsammans, 

han är även tydlig med vilka utvecklingsmöjligheter företaget kan erbjuda sina anställda 

och han för en öppen och tydlig dialog med sina medarbetare angående detta. Janssen & 

Yperen (2004, s. 370) förklarar att om medarbetaren får vara med att sätta målen kan 

det påverka både relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren positivt samt deras 

arbetssätt, något som Lars instämmer med. Gerstner & Day (1997, s. 830) förklarar 

vidare att det är viktigt att varje medarbetare bygger upp en unik relation med sin chef, 

då detta kan påverka trivseln positivt, något som alla arbetsgivare instämmer i. Lars 

upplever vidare att om han är ärlig med sina anställa och försöker föra en öppen dialog 

med dem, kan de bygga upp en grundtrygghet som gör att de känner sig stabila i sina 

arbetsroller samt att de känner sig bekväma med att berätta vilka behov de har för 

honom.   
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Då alla arbetsgivare uttrycker att deras medarbetare kommer med idéer som de lyssnar 

på och för vidare inom organisationen, tolkar vi det som att arbetstagarna kan påverka 

och att deras idéer faktiskt har betydelse. Argentis (2003, s. 128) förklarar att det är 

viktigt att de anställda respekteras inom organisationen. Även Deci et al., (1989, s. 588) 

förklarar att de är viktigt att arbetsgivarna tar del av medarbetarnas synpunkter samt 

lyssnar på dem, då det kan främja arbetstillfredsställelsen.   

 

Vidare uttryckte majoriteten av arbetsgivarna att de trodde att samhörigheten 

arbetstagarna upplevde genom arbetet påverkade deras trivsel positivt, något som även 

Theandersson (2000, s. 117-118) förklarar påverkar arbetstillfredsställelsen positivt. 

Detta påverkar enligt arbetsgivarna även deras motivation, vilket stöds av Broeck (200, 

s. 983). Vi tolkar arbetsgivarnas svar som att de ser ett samband mellan en 

välfungerande kommunikation, motivation och arbetstillfredsställelse. 

6.4.2 Arbetstagare          
Den mest framträdande faktorn som påverkade arbetstillfredsställelsen var enligt alla 

arbetstagare möjlighet till utveckling. Theandersson (2000, s. 118) förklarar att yngre 

personer som innehar en akademisk bakgrund har högre förväntningar på arbetet, vilket 

leder till att det är svårare att få dem att trivas på arbetet, än de som inte har en 

akademisk bakgrund. Detta stämmer väl överens med det majoriteten av arbetstagarna 

säger. Alla arbetstagare uttrycker att de kräver stora utvecklingsmöjligheter, både i 

dagsläget och i framtiden för att fortsätta vara motiverade och att trivas med sitt arbete. 

Alla arbetstagare utom Stina uttryckte att de trivdes bra med sina arbetsuppgifter i 

dagsläget. Några arbetstagare menade att det var varierande arbetsuppgifter som var en 

bidragande faktor till trivseln och andra poängterade andra faktorer, såsom 

gemenskapen med arbetskollegorna. My och Daniel förklarade även att de under senaste 

tiden fått mer utvecklande och ansvarsfulla arbetsuppgifter vilket har påverkat 

arbetstillfredsställelsen positivt. My och Daniel menade att möjligheten att själva styra 

sitt arbete var en faktor som påverkade deras trivsel positivt. Det Daniel och My 

beskriver stöds även av Kalleberg (1977, s. 124) som menar att självständighet och 

påverkar arbetstillfredsställelsen positivt.   

 

Majoriteten av arbetstagarna uttrycker att de vill vara delaktiga i att sätta sina enskilda 

målsättningar, då detta ökar deras motivation och trivsel. Tidigare studier har visat att 

det är viktigt att arbetsgivarna ser till varje enskild individs behov, för att förbättra 

arbetsprestationer och arbetstillfredsställelsen (Janssen & Yperen, 2004, s. 368). Vidare 

uttrycker flertalet av arbetstagarna att utvecklande och varierande arbetsuppgifter ligger 

till grund för deras trivsel. My uttrycker att hon inte är fullständigt tillfredsställd med 

sitt arbete i dagsläget, detta trots att arbetsuppgifterna är utvecklande och varierande. 

My uttrycker att hon har högre målsättningar än arbetet i sig kan erbjuda och det leder 

till att hon inte känner sig helt tillfredsställd. Flertalet av arbetstagarna förklarar att 

chefen har en viktig roll för trivseln. My menar att det är viktigt att chefen lyssnar på 

arbetstagarna och att det är fördelaktigt med kontinuerliga uppföljningar. Inger förklarar 

att hon inte anser att hennes chef Folke bidrar till hennes trivsel, då hon inte anser att 

han är tillräckligt närvarande. Inger, Elin, Patricia och Stina uttrycker att de inte har stor 

möjlighet att påverka sina målsättningar eller vilka utbildningar de ska gå på, vilket de 

till viss del tycker påverkar deras trivsel och motivation negativt. Daniel, Martin, Adam, 

Karin, Klara och My uttrycker däremot att de har möjlighet att påverka vilka 

utbildningar de ska gå på, vilket de alla förklarar påverkar trivseln och motivationen 

positivt. Vidare uttrycker de att de även har möjlighet att påverka vilka målsättningar 
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som sätts, detta via samtal med deras respektive chefer Karl, Bo och Lars, vilket de 

upplever påverkar både deras motivation och trivsel positivt. Janssen & Yperen (2004, 

s. 368) beskriver att om arbetstagaren har möjlighet att påverka målsättningar, påverkar 

det i sin tur arbetstagarens trivsel positivt, vilket stämmer överens med resonemanget 

ovan.  

 

Utifrån empirin kan vi även utläsa att om arbetstagarna känner sig nöjda med sina 

arbetsuppgifter och trivs på arbetsplatsen, kommer de även engagera sig mer i 

organisationen. Detta stöds av Tansky & Cohen (2001, s. 288) som hävdar att 

möjligheter till utveckling är väsentligt för att bevara motivation och 

arbetstillfredsställelse. Ett flertal arbetstagare hade lyft idéer som organisationen tagit 

vidare. Detta bidrog till att arbetstagarna kände sig värdefulla för organisationen och 

detta ökade på så sätt deras trivsel. Stina som i dagsläget inte kände sig motiverad 

förklarade att detta i sin tur påverkade hennes trivsel på arbetsplatsen negativt. Vi kunde 

även se ett samband i de fall där arbetstagarna som uttryckte att de kände sig motiverade 

även uttryckte att de trivdes bra på företagen. De arbetsgivare som dock hade en bra 

relation med deras chef upplevde även att chefen hade stor överblick på deras 

målsättningar och även anpassade arbetsuppgifterna så att de skulle bli tillfredsställda 

med sitt arbete.  

6.4.3 Hur påverkar skillnader och likheter arbetstillfredsställelsen?  

En välfungerande kommunikation ligger, som förklarat i avsnitt 6.1.3, 6.2.3 samt 6.3.3, 

till grund för den lika syn på vilka behov av utvecklingsmöjligheter arbetstagarna har. 

Som vi kan utläsa ur figur 8 så skapar kommunikationen en liknande syn på vad som 

motiverar arbetstagarna. I avsnitt 6.1.3 förklarar vi sambandet mellan arbetsgivarnas 

och arbetstagarnas lika syn på vilka behov av utvecklingsmöjligheter arbetstagarna har 

och att dessa likheter beror på en välfungerande kommunikation mellan respektive 

arbetsgivare och deras arbetstagare. Dock ser vi att de arbetsgivare som aktivt arbetar 

med att identifiera behoven genom att skapa tillfällen för arbetstagarna att berätta om 

dessa, har större insyn i vilka behov deras arbetstagare här. Kommunikationen är av stor 

vikt för att skapa förståelse mellan arbetsgivare och arbetstagare och den ligger till 

grund för de lika synerna för både utvecklingsmöjligheterna och för vad som motiverar. 

Vidare presenterade vi i bland annat avsnitt 6.3.3 att det existerar ett 

beroendeförhållande mellan arbetstagarnas motivation och arbetstillfredsställelse, något 

som förklaras ytterligare nedan.   

 

Kommunikationen ligger till grund för arbetsgivarnas och arbetstagarnas lika syn på vad 

som motiverar dem. När arbetsgivarna vet vilka faktorer som motiverar sina 

medarbetare kan de möjliggöra för dessa behov i den mån de går, såsom att möjliggöra 

för arbetstagarnas stora behov av utvecklingsmöjligheter eller skapa en bättre 

samhörighet inom organisationen, faktorer som flertalet arbetstagare uttryckt motiverat 

dem. Kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare ligger även till grund för 

att skapa en förståelse mellan vilka dessa två parter. Då organisationens behov kommer 

i första hand är det viktigt att arbetsgivarna förmedlar detta till arbetstagarna, 

arbetstagarna kan annars uppleva en frustration som påverkar deras motivation och 

arbetstillfredsställelse negativt. De flesta arbetstagarna ansåg att de hade möjlighet att 

utvecklas och att detta påverkade trivseln positivt (se figur 8), dock uttryckte vissa 

arbetstagare såsom My, Klara och Karin att de inte kunde utvecklas i den takt de ville 

men att de inte kände en frustration över detta och det inte påverkade deras motivation 

eller trivsel negativt. Lars förde en välfungerande kommunikation med sina anställda 



 
 

77 

My, Klara och Karin så de var väl medvetna om organisationens behov, vilket ledde till 

att de kände en förståelse gentemot organisationens behov, vilket i sin tur ledde till att 

de trivdes väldigt bra trots att de till viss del ville utvecklas snabbare.   

 

Vidare anser flertalet av arbetstagarna att det är viktigt att de får möjlighet att påverka 

sina målsättningar samt vilka utbildningar de ska delta vid. Lars, Bo och Karls 

medarbetare uttryckte att de hade möjlighet att påverka sina målsättningar och val av 

utbildningar, vilket påverkade både deras motivation och trivsel positivt. Folkes 

medarbetare förklarade att de inte har stor inverkan på sina målsättningar och 

utbildningar och uttryckte att det påverkar deras motivation och trivsel negativt. Folke 

förde inte heller en välfungerande dialog enligt hans medarbetare och detta ledde i sin 

tur till att deras motivation försämrades vilket ledde till att även deras 

arbetstillfredsställelse påverkades negativt. Möjligheten att påverka ledde till ökat 

engagemang.  

 

 
 

Figur 8. Kommunikationens påverkan på lika syn på behov av  

utvecklingsmöjligheter, motivation och trivsel.    

  

6.5 Sammanfattande analys  

Det vi kan utläsa från studiens empiri och analys är att arbetsgivarna och arbetstagarna 

har lika syn på vilka behov av utvecklingsmöjligheter arbetstagarna har. Denna lika syn 

beror främst på en välfungerande kommunikation mellan arbetsgivarna och 

arbetstagarna. Det vi kan se skillnader i är att arbetsgivarna Lars och Karl, vilka aktivt 

arbetar med att tillämpa en välfungerande kommunikation med sina medarbetare, har 

skapat en större förståelse för både arbetstagarnas och organisationens behov. Vidare 

ligger även den välfungerande kommunikationen till grund för deras motiverade och 

tillfredsställda medarbetare. Deras medarbetare är även mer förstående gentemot 

organisationens behov och de förstår varför vissa av deras behov inte kan möjliggöras. 

Även Bos medarbetare Adam känner sig tillfredsställd med sina utvecklingsmöjligheter 

och han uttrycker att han har möjlighet att påverka sina målsättningar och utbildningar, 

vilket leder till att hans behov av utvecklingsmöjligheter kan tillfredsställas. Folke, som 

inte aktivt arbetar med kommunikationen har däremot inte lika motiverade och 

tillfredsställda medarbetare. Hans medarbetare är inte heller lika medvetna om 

organisationens mål och behov, utan de får anpassa sig efter dessa, utan att egentligen 

veta varför. Detta leder till att de inte känner sig lika motiverade och att de heller inte 

trivs lika bra. Utifrån empirin utläser vi att detta beror på brister i kommunikationen 

mellan Folke och hans medarbetare. Kommunikationen är således en central del för att 

skapa förståelse.    
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Vidare har studien visat att om det existerar en välfungerande kommunikation, är 

arbetsgivarna medvetna om vad som motiverar deras arbetstagare och har därmed 

möjlighet att uppfylla dessa. Detta påverkar även arbetstagarnas arbetstillfredsställelse 

positivt. Det existerar således ett beroendeförhållande mellan kommunikation, lika syn 

på vilka behov av utvecklingsmöjligheter arbetstagarna har, motivation samt 

arbetstillfredsställelse. Därmed ligger en välfungerande kommunikation ligger till grund 

för att identifiera vilka behov av utvecklingsmöjligheter och vilka faktorer som 

motiverar de anställda. Om arbetsgivarna och arbetstagarna har liknande syn på 

arbetstagarnas behov av utvecklingsmöjligheter och vad som motiverar dem, kan de 

även möjliggöra för dessa behov och motivationsfaktorer. När dessa behov och faktorer 

är identifierade och möjliggjorda, påverkar det arbetstagarnas motivation positivt vilket 

leder till att deras trivsel ökar. En välfungerande kommunikation ligger även till grund 

för en förståelse från arbetstagarnas sida när arbetsgivarna förklarar vilka behov som 

inte går att möjliggöra, samt att vi har sett ett samband i att exempelvis Lars och Karls 

medarbetare har en större förståelse för organisationens behov på grund av att de 

tillämpar en välfungerande kommunikation.  

 

Kommunikationen ligger till grund för arbetstagarnas och arbetsgivarnas lika syn på 

behov av utveckling. Den ligger även till grund för att arbetsgivarna ska kunna 

identifiera vilka behov arbetstagarna har och på så vis påverka deras motivation positivt 

genom att möjliggöra för dessa, vilket i sin tur påverkar deras arbetstillfredsställelse 

positivt. Om det finns brister i kommunikationen, leder det till att arbetsgivarna inte kan 

identifiera vilka behov arbetstagarna har, vilket leder till olika syn på vad som motiverar 

som påverkar arbetstillfredsställelsen negativt. En välfungerande kommunikationen 

skapar även en bra relation mellan arbetsgivare och arbetstagare, vilket leder till att 

arbetstagarna upplever det enklare att förklara vilka behov av utveckling de har. Lars 

och Karl, vilka aktivt arbetar med att skapa en välfungerande kommunikation har 

medarbetare som uttrycker att de alltid kan förklara sina behov för sina respektive 

chefer. Alla intervjupersoner, både arbetsgivare och arbetstagare förklarar att det är 

arbetstagarens eget ansvar att berätta om dennes behov för arbetsgivaren. När 

arbetstagarna upplever att de kan förklara vilka behov de har, är det även enklare för 

arbetsgivarna att identifiera vilka behov de har. En välfungerande kommunikation leder 

även till att arbetsgivarna enklare kan förklara vilka behov organisationen har för sina 

arbetstagare vilket leder till att arbetstagarna kan arbeta i samband med dessa. En 

välfungerande kommunikation skapar en förståelse mellan arbetstagarna och 

arbetsgivarna.   

 
 

Figur 9. Beroendeförhållandet; mellan kommunikation, lika syn på behov av 

utvecklingsmöjligheter och vad som motiverar dem, vilket i sin tur påverkar 

arbetstillfredsställelsen positivt.   
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7. Studiens slutsatser 

I det här kapitlet kommer studiens problemformulering samt syften att besvaras. På så 

sätt kommer även studiens kunskapsbidrag visas. Studiens övergripande syfte har varit 

att se vilka synsätt arbetsgivarna samt arbetstagarna har på behovet av 

utvecklingsmöjligheter samt om dessa blir möjliggjorda på arbetsplatsen. Vidare var 

syftena att se om skillnader eller likheter kring dessa beror på olika syn av vad som 

motiverar eller kommunikationen, därefter ville vi undersöka hur dessa likheter eller 

skillnader påverkade arbetstillfredsställelsen. Vidare besvarar vi forskningsfrågan, 

”Vilka skillnader eller likheter finns det i arbetsgivarnas och arbetstagarnas syn på 

behov och möjlighet till utveckling på en arbetsplats?” 

 

Studiens resultat visar att arbetsgivarna upplever att deras respektive arbetstagare har 

stora behov av utvecklingsmöjligheter, något som stämmer väl överens med det 

arbetstagarna uttrycker. Dessa likheter beror främst på en välfungerande 

kommunikation. Kommunikationen var således en central del för att skapa förståelse för 

vilka behov av utvecklingsmöjligheter arbetstagarna har. Även den spontana 

kommunikationen visade sig ha stor betydelse för uppbyggnaden av en välfungerande 

kommunikation. Dock hade kommunikationen en häpnadsväckande stor betydelse även 

för arbetstagarnas motivation och arbetstillfredsställelse. Kommunikationen låg till 

grund för en förståelse mellan arbetsgivarna och arbetstagarna, den skapade en god 

relation och dialog mellan dessa, vilken ledde till att arbetstagarna upplevde att de 

kunde dela med sig av sina behov med arbetsgivarna. Arbetsgivarna kunde med hjälp av 

en välfungerande kommunikation identifiera vad som motiverade deras arbetstagare. 

Vidare visade studiens resultat att arbetsgivarna som förde en välfungerande dialog med 

sina arbetstagare, kunde även förklara vilka behov organisationen hade för dem, samt att 

organisationens behov möjliggjordes i första hand.   

 

Den mest framträdande skillnaden studiens resultat visade, var att brister i 

kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare leder till att arbetsgivarna inte 

kan förmedla organisationens behov till arbetstagarna. Detta skapar implikationer för 

dem att arbeta mot gemensamma behov och målsättningar. Alla arbetsgivare förklarade 

att det är organisationens behov som kommer i första hand och att arbetstagarnas 

kommer i andra hand. Detta ledde i sin tur till att arbetstagarnas behov blev förbisedda 

om inte organisationen hade liknande behov. När det existerade brister i 

kommunikationen, var inte arbetstagarna medvetna om vilka behov organisationen 

hade, samt att det var organisationens behov som kom i första hand. Detta resulterade i 

att arbetstagarna kunde uppleva ett missnöje i att deras behov av utvecklingsmöjligheter 

i vissa fall blev förbisedda. Om det existerade en välfungerande kommunikation mellan 

arbetsgivarna och arbetstagarna, var arbetstagarna medvetna om vilka behov 

organisationen hade och vilka som kunde möjliggöras för dem. Den välfungerande 

kommunikationen byggde även upp starka relationer mellan arbetsgivarna och 

arbetstagarna, vilket utmynnade i att arbetstagarna även arbetade mer i samverkan med 

organisationens mål. Studiens resultat visar att om arbetstagarna upplever en 

samhörighet med arbetsgivarna och organisationen i sig, arbetar de även i samverkan 

med organisationens målsättningar och behov. De upplevde inte heller missnöje om 

deras behov av utvecklingsmöjligheter inte möjliggjordes, de förstod att organisationens 

behov prioriterades i första hand. Den välfungerande kommunikationen skapade en 

förståelse mellan arbetsgivarna och arbetstagarna och kommunikationen påverkade även 



 
 

80 

arbetstagarnas engagemang gentemot organisationen positivt.   

 

Vidare visade studien att kontinuerliga utvecklingssamtal var viktiga för att bygga upp 

både kommunikationen och relationen mellan arbetsgivarna och arbetstagarna. Ett annat 

häpnadsväckande resultat var att alla intervjupersoner, arbetsgivare som arbetstagare, 

förklarade att det var arbetstagarens eget ansvar att berätta vilka behov av utveckling 

den hade för sin arbetsgivare. Resultatet visade att utvecklingssamtal kunde främja 

denna kommunikation då arbetstagaren genom utvecklingssamtalen fick möjlighet att 

förklara sina behov för arbetsgivaren. Studiens resultat visade att arbetsgivarna som 

förde kontinuerliga utvecklingssamtal, hade arbetstagare som ansåg att det var enklare 

att förklara vilka behov de hade för sina arbetsgivare. Vidare åskådliggjorde studien 

även att utvecklingssamtal var ett ypperligt tillfälle för arbetsgivarna att berätta vilka 

behov organisationen hade.   

 

En välfungerande kommunikation låg även till grund för att skapa en liknande syn på 

vad som motiverade arbetstagarna. Detta påverkade arbetstagarnas motivation positivt, 

vilket i sin tur påverkade arbetstillfredsställelsen positivt. Studiens resultat påvisade ett 

tydligt samband mellan en välfungerande kommunikation och motiverade arbetstagare. 

Detta var intresseväckande då studien ämnade undersöka om skillnader eller likheter i 

syn på behov samt möjliggjorda utvecklingsmöjligheter, berodde på kommunikationen 

eller olika syn på vad som motiverade arbetstagarna. Resultatet visade dock att 

skillnader och likheter snarare berodde på kommunikationen och att det främst var den 

som låg till grund för lika eller olika syn på behov, möjliggjorda utvecklingsmöjligheter 

och motivation. Kommunikationen ledde till att arbetsgivarna kunde identifiera vad som 

motiverade arbetstagarna, vilket i sin tur resulterade i att de kunde möjliggöra dessa 

behov. Vidare visade studien att det existerade ett samband mellan arbetstagarnas 

motivation och arbetstillfredsställelsen. Var arbetstagarna motiverade, påverkade det 

således deras arbetstillfredsställelse positivt. Kommunikation är med andra ord centralt 

för att bygga upp relationer, liknande syn på behov av utvecklingsmöjligheter, samt 

vilka som möjliggörs, motivation och arbetstillfredsställelse (se figur 9). Det existerar 

således ett beroendeförhållande mellan dessa faktorer.   

 

Vidare visade studiens resultat att arbetsgivarnas sätt att agera har stor inverkan på 

arbetstagarna. Om arbetsgivarna aktivt arbetar med att tillämpa en välfungerande 

kommunikation och identifiera arbetstagarnas behov av utvecklingsmöjligheter samt 

vad som motiverar dem, kunde de även möjliggöra för deras behov av motivation på ett 

tillfredsställande sätt. Detta resulterade i att arbetstagarnas motivation påverkades 

positivt. När arbetstagarna var motiverade, trivdes de även bättre på arbetsplatsen. 

Resultatet har även visat att arbetstagarna anser att deras arbetsgivare har stor inverkan 

på deras motivation och trivsel och att chefens sätt att leda är viktigt för deras 

arbetstillfredsställelse.   

 

7.1 Diskussion om studiens slutsatser   

Studiens huvudsyfte var att se vilka behov arbetsgivarna trodde att arbetstagarna hade 

av utvecklingsmöjligheter samt vilka behov arbetstagarna faktiskt hade. Vidare ämnade 

vi undersöka vilka behov arbetsgivarna ansåg att de möjliggjorde och vilka 

arbetstagarna ansåg blev möjliggjorda. Studiens resultat visade att arbetsgivarna ansåg 

att arbetstagarna hade stora behov av utveckling, vilket stämmer väl överens med 

arbetstagarnas verkliga behov. Alla arbetstagare uttryckte att de hade stora behov av 

möjlighet till utveckling och att de var karriärstörstiga. Problemet som studiens resultat 
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visade var dock att organisationens behov går före arbetstagarnas. Om arbetsgivarna 

aktivt arbetade med att skapa en välfungerande kommunikation med sina anställda, var 

dock inte detta ett problem då den öppna kommunikationen låg till grund för även 

arbetstagarnas behov, då de arbetade mot gemensamma behov och målsättningar. En 

öppen och ärlig kommunikation skapade således en större förståelse från både ett 

arbetsgivar- och ett arbetstagarperspektiv.  

  

Studiens delsyften var att se vad likheter eller skillnader i syn på behov och möjligjorda 

behov berodde på och då undersökte vi främst områdena kommunikation och 

motivation. Resultatet visade att kommunikationen påverkade synen på behov nämnvärt 

och att kommunikationen skapade en förståelse för både arbetstagarnas och 

organisationens behov. Vidare visade studiens resultat att kommunikationen mellan 

arbetsgivarna och arbetstagarna är viktig och att den inte bara påverkar förståelsen, utan 

även arbetstagarnas motivation och arbetstillfredsställelse. Den spontana 

kommunikationen är inte att förglömma då arbetstagarna uttryckte att det förbättrade 

deras relation med deras chefer. Vidare var det intressant att se beroendeförhållandet 

mellan kommunikation, motivation och arbetstillfredsställelsen. Arbetsgivarna som var 

medvetna om detta samband hade mer motiverade och tillfredsställda arbetstagare.

   

Det andra delsyftet var att undersöka hur likheter eller skillnader i syn på behov och 

möjliggjorda utvecklingsmöjligheter påverkade de anställdas arbetstillfredsställelse. Vi 

såg att arbetsgivarna och arbetstagarna hade liknande syn på vilka behov arbetstagarna 

hade och resultatet visade att arbetsgivarna aktivt arbetade med att möjliggöra för dessa, 

eller förklara för arbetstagarna varför vissa behov inte gick att genomföra. Vi såg dock 

att arbetstagarna som hade en starkare relation med sina arbetsgivare samt en öppnare 

dialog hade mer förståelse för organisationens behov och arbetade då i samverkan med 

dessa. Ansvaret att berätta vilka behov arbetstagarna hade låg alltid på dem, något som 

alla intervjupersoner var överens om. Vi såg att den spontana kommunikationen och 

utvecklingssamtal mellan arbetsgivarna och arbetstagarna gjorde det enklare för 

arbetstagarna att förklara vilka behov de hade för sina chefer. Vidare visade studiens 

resultat att det är viktigt att arbetsgivarna är ärliga med sina arbetstagare om vad de kan 

erbjuda dem, då detta gör det enklare att både attrahera samt behålla medarbetare som 

arbetar i samverkan med både organisationens målsättningar och behov. Likheter i syn 

på behov och möjliggjorda utvecklingsmöjligheter påverkade arbetstillfredsställelsen 

positivt och det var viktigt att arbetsgivarna förklarade för sina arbetstagare vilka behov 

de kunde möjliggöra.  

  

Vi ämnade undersöka motivation och kommunikation var för sig, men studiens resultat 

visade att dessa hade ett starkt beroendeförhållande. En öppen och välfungerande 

kommunikation påverkade arbetstagarnas motivation positivt, då denna låg till grund för 

att identifiera vad som motiverade arbetstagarna, vilket i sin tur ledde till att de kunde 

möjliggöra dessa. Om arbetsgivarna möjliggjorde för arbetstagarnas motivation, 

påverkades således även deras arbetstillfredsställelse positivt (se figur 9). 

7.2 Rekommendationer till arbetsgivare  
Studiens resultat visade att arbetsgivarna som arbetade enbart med personalfrågor hade 

en bättre kommunikation med sina medarbetare, vilket ledde i sin tur till att de visste 

vad som motiverade varje enskild medarbetare samt vilka behov de hade. Detta 

medförde att det blev enklare för dem att kunna möjliggöra för dessa samt påverka deras 

arbetstillfredsställelse positivt. Vi såg även att arbetsgivarna som hade regelbundna 



 
 

82 

möten med sina anställda med avseende på deras utveckling, hade mer tillfredsställda 

medarbetare. Vidare såg vi att det var essentiellt att lyssna på medarbetarnas idéer och 

se till deras individuella behov. Våra rekommendationer är därmed att arbetsgivarna ska 

arbeta aktivt med att lyssna på de anställda. Vi rekommenderar även att de bör hålla 

flera inplanerade möten per år med varje enskild medarbetare, där de får möjlighet att 

förklara vilka behov de har. Vidare rekommenderar vi alla arbetsgivare att tillämpa mer 

spontan kommunikation med sina medarbetare, då studiens resultat visade att detta har 

en positiv inverkan på medarbetarnas motivation och trivsel. Spontan kommunikation 

kan ses som banal men som visat sig vara viktig för medarbetarna, är när chefen går 

runt och säger god morgon till alla.   

 

Vidare vill vi rekommendera att arbetsgivarna ska vara ärliga med sina arbetstagare, 

gärna redan i jobbannonsen. Detta därför att arbetstagarna då får möjlighet att välja 

arbeten som synkroniserar med deras behov och krav. Vi ser det även viktigt att 

arbetsgivarna är ärliga med att det är organisationens behov som går först och att de ska 

förklara detta för medarbetarna. Vidare ser vi det viktigt att arbetsgivarna ser till de 

anställdas behov och att de försöker ge dem möjlighet att förklarar vilka behov de har, 

så att de inte negligeras.   

 

Konkreta förslag till arbetsgivare är att införa månatliga samtal med varje enskild 

medarbetare. Vi har sett indikationer på att det kan vara av fördel för arbetsgivaren och 

arbetstagaren att tillsammans skriva upp vilka mål arbetstagaren har, vilka behov de har 

av utveckling, vilka eventuella utbildningar som de vill genomföra samt att de förklarar 

vad organisationen har för behov. Under mötena och även vid spontana tillfällen ser vi 

det även lämpligt att lämna positiv och konstruktiv feedback så de anställda är 

medvetna om vad de gjort bra och vad som eventuellt kan förbättras.  

 

Resultatet från studien visade även att det är viktigt att arbetsgivarna respekterar de 

anställdas önskemål och att de aktivt arbetar för att skapa en god arbetsmiljö, något som 

vi rekommenderar alla arbetsgivare att arbeta aktivt med genom att införa kontorsmöten 

där arbetsgivarna och arbetstagarna diskuterar eventuella förändringar, visa intresse i de 

anställda samt försöka få arbetstagarna att inse att deras behov respekteras och att 

arbetsgivarna arbetar med att förverkliga dem, i den mån det går.   

 

7.3 Samhälleliga effekter av studiens resultat  

Efter att ha genomfört studien har vi främst reflekterat över vad studiens praktiska 

rekommendationer kan innebära ur ett samhälleligt perspektiv. En samhällelig effekt av 

studien är att den belyser vikten av utvecklingsmöjligheter. Vidare visade studiens 

resultat att organisationens behov kommer i första hand och arbetstagarnas i andra hand, 

något som kan påverka arbetstagares syn på deras egna behov av utvecklingsmöjligheter 

samt vilka deras arbetsgivare möjliggör för. I och med att arbetstagarna genom studien 

kan få en insyn i att organisationens behov kommer först, skulle det kunna leda till ett 

missnöje hos arbetstagarna. Vilket i sin tur skulle kunna leda till minskad motivation att 

arbeta samt att arbetstillfredsställelsen påverkas negativt.   

 

Vidare skulle resultatet, vilket visade att kommunikationen har en central roll för lika 

syn på behov och möjliggjorda utvecklingsmöjligheter, kunna leda till att arbetsgivarna 

blev mer medvetna om deras sätt att kommunicera med sina arbetstagare. Detta skulle 

kunna bidra till att arbetsgivare omvärderade sitt sätt att kommunicera med sina 

arbetstagare.  
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8. Förslag till fortsatt forskning 

Som belyst tidigare har vi inte sett någon existerande forskning om 

utvecklingsmöjligheter på arbetsplatser och främst då ur både arbetsgivarnas och 

arbetstagarnas perspektiv. Det existerar riklig forskning om de olika temana som vi valt 

att undersöka, men inte angående om dessa påverkar utvecklingsmöjligheter. Då alla 

chefer i denna studie var födda tidigare än år 1980 hade det även varit intressant att 

fortsättningsvis undersöka hur yngre chefer ser på utvecklingsmöjligheter, då vi hävdar 

att de kan ha ett liknande synsätt som de nyutexaminerade som medverkade i vår studie 

hade. På grund att de yngre cheferna har växt upp i den nya globaliserade 

arbetsmarknaden kan de implementera en annan ledarskapsstil än cheferna i vår studie, 

därav hade det varit intressant att se hur generationstillhörighet påverkar synen på 

utvecklingsmöjligheter. En annan aspekt som hade varit intressant att undersöka är ifall 

kön hade haft betydelse. Det vill säga göra en jämförelse mellan kvinnliga och manliga 

chefer och se om deras ledarskapsstilar hade haft en stor inverkan på synen av 

utvecklingsmöjligheter och hur de möjliggör för dem. Det hade även varit intressant att 

se om arbetstagarens kön hade haft någon betydelse på synen av 

utvecklingsmöjligheter. I vår studie tog vi inte hänsyn till detta vilket gör det intressant 

att forska vidare om.   

 

Det hade även varit intresseväckande att göra en jämförelse mellan företag inom samma 

bransch. Nu har vi valt att endast se det utifrån varje enskilt individs synsätt men det 

hade även varit möjligt att göra samma studie, men istället gjort en jämförelse mellan de 

olika företagen. På så sätt hade det troligtvis varit lättare att urskilja vilka faktorer det är 

som är mest framträdande. Vidare hade det även blivit lättare att urskilja en djupare 

förståelse för arbetsgivarnas inverkan på arbetstagarna.  

 

Då vi valt att studera utvecklingsmöjligheter och begränsat oss vid valda teorier 

eftersöker vi en djupare studie om vad människor på arbetsmarknaden förväntar sig av 

sin arbetsplats och även se hur arbetsgivarna väljer att marknadsföra sig själva gentemot 

nyutexaminerade, i exempelvis platsannonser. Då vi hade begränsat oss till faktorer som 

påverkar hade det också varit anmärkningsvärt att undersöka ifall personalomsättningen 

på företag blir influerade av hur stora möjligheter företagen har till utveckling. 

Avslutningsvis hade det även varit intressant att undersöka andra faktorer, exempelvis 

gemenskapen på arbetsplatsen, arbetsmiljön och löneutvecklingen.  
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9. Sanningskriterier 

I och med att vi vår kunskapssyn anses vara hermeneutisk innebär det att syftet med 

studien har varit att skapa förståelse för det fenomen vi studerar, i stället för att avbilda 

verkligheten. Därav har vi även genomfört en kvalitativ studie. Enligt Patel & Davidson 

(2003, s. 102) har inte de traditionella bedömningskriterierna, reliabilitet och validitet 

samma innebörd i en kvalitativ studie som i en kvantitativ. Vi kommer därför nedan, i 

studiens avslutande kapitel, redogöra får hur vår studie förhåller sig dessa alternativa 

sanningskriterier som benämns tillförlitlighet och äkthet.   

9.1 Tillförlitlighet  
För att ha möjlighet att bedöma hur väl vårt resultat överensstämmer med den verklighet 

vi har undersökt kommer vi nedan att diskutera studiens tillförlitlighet. Detta även för 

att utvärdera studiens kvalitet. Enligt Bryman (2011, s. 354-356) existerar det fyra 

delkriterier för att mäta tillförlitlighet i kvalitativ forskning och dessa är trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet, samt möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Trovärdighet: I och med att vi har en kvalitativ metod innebär det att vi tolkar 

verkligheten och då är det av stor betydelse att vi kan bekräfta att vi uppfattat 

verkligheten på ett sanningsenligt sätt (Bryman, 2011, s. 354). För att säkerställa att vi 

uppnått trovärdighet i studien har vi spelat in och transkriberat varje intervju. Vi har 

även fört sammanfattningar under intervjuprocessens gång för att inte riskera förlora 

viktig information. I de fall vi inte uppfattade vad intervjupersonen menade under 

intervjuerna, beskrev vi vår tolkning av svaren och frågade intervjupersonen om vi 

förstått rätt. Genom att noga redogöra tillvägagångssätten vid datainsamling, empiri- 

samt analysframställning anser vi att läsaren själv kan tolka och bilda sig en uppfattning 

om trovärdigheten i studien. Utifrån ovanstående resonemang anser vi att vårt 

tillvägagångssätt medför att studien kan anses vara trovärdig.  

 

Överförbarhet: Eftersom vi genomfört en kvalitativ studie där fokus inte ligger på att 

generalisera resultatet till en större population, fokuserar vi istället på begreppet 

överförbarhet. Vilket innebär att bedöma om studiens resultat går att överföra till en 

annan kontext eller situation (Bryman & Bell, 2005, s. 307). För att kunna uppnå 

överförbarhet har vi redogjort för vilken kontext studien appliceras i, därmed kan 

studien anses vara överförbar till liknande arbetsmiljöer där möjlighet till utveckling 

existerar. Genom en utförlig beskrivning av bakgrunden, samt våra val i studien ämnar 

vi ge information till andra personer för att de själva ska kunna bedöma överförbarheten 

av våra resultat till en annan kontext.  

 

Pålitlighet: För att stödja pålitlighet måste samtliga faser av forskningsprocessen 

redogöras (Bryman, 2011, s. 355). Genom att tydligt beskriva våra val och 

tillvägagångssätt har vi låtit forskningsprocessen vara transparent för att ge läsaren 

möjlighet att med ett kritiskt öga granska vår studies pålitlighet. Även vår handledare 

har kontinuerligt under arbetets gång granskat studien för att ge sin synpunkt på studien 

och dess pålitlighet, vilket har bidragit till att studien kan anses vara pålitlig.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera: I och med att våra tolkningar inte kan anses som 

helt objektiva, är det enligt Bryman (2011, s. 355) viktigt att författarna agerar i god tro 

för att styrka tillförlitligheten av studien. Vi har under hela arbetsprocessen varit 

noggranna med att inte inblanda våra personliga värderingar och eftersom vi har använt 
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oss av en deduktiv ansats finns det därmed en stark koppling mellan den teoretiska 

referensramen och det som undersökts i den empiriska studien. Vi är dock medvetna om 

att det alltid finns en risk för att subjektiva tolkningar kan ha gjorts under 

forskningsprocessen, men vårt mål har varit att aldrig låta våra personliga åsikter 

påverka våra val vi gjort, utan vi har istället försökt stödja alla ställningstaganden med 

befintligt teori. Med detta i beaktning under studiens gång anser vi har kunnat 

förminska risken för subjektiva tolkningar, och med det detta som bakgrund bedömer vi 

att studien kan anses som möjlig att styrka och konfirmera.  

9.2 Äkthet  
Enligt Bryman (2011, s. 357) är det andra sanningskriteriet att beakta äkthet som i 

allmänhet rör frågor av forskningspolitisk karaktär. Det första äkthetskriteriet är rättvis 

bild, som innebär om studien ger en rättvis bild av olika uppfattningar som kan finnas 

bland de människor som deltar i vår studie (Bryman, 2011, s. 357). För att hålla en så 

rättvisande bild som möjligt har vår deduktiva ansats skapat ett ramverk för studiens 

genomförande, vilket även har bidragit till hur resultaten har sammanställts. Därmed 

finns en stark koppling mellan teori och data som samlats in, vilken även legat till grund 

för analysen. Genom att i största möjliga mån använda oss av citering (då vi tagit 

hänsyn till att citaten presenterats i sin rätta kontext, så att de inte blivit förvrängda) i 

vår empiriframställning och även använd oss av fiktiva namn menar vi att vi lyckas göra 

våra respondenter "levande" och framhävt deras åsikter på ett starkare sätt än om vi 

endast byggt empirin på sammanfattningar. Intervjuerna har bidragit med olika mängd 

av värdefull data, vilket medför att vissa intervjupersoners åsikter i vissa fall framhävs 

mer än andra. Dock har vi reflekterat över detta, och försökt så långt som möjligt att 

återge samtliga intervjupersoners åsikter, samt skapa en helhetsbild av varje enskild 

individ. För att minimera risken för misstolkning har även båda författarna granskat allt 

råmaterial och som nämnt tidigare, deltog båda författarna vid 13 av 14 intervjuer.  

 

Det andra, och tredje kriteriet benämns som ontologisk och pedagogisk autenticitet och 

innebär om undersökningen hjälper de som personer som deltagit i att den kommer fram 

till en bättre förståelse av sin sociala situation och även den sociala verklighet som de 

lever i, samt om studien har bidragit till att intervjupersonerna fått en bättre bild av hur 

andra personer upplever olika företeelser (Bryman, 2011, s. 357).  Detta menar vi att vår 

studie gör då den dels belyser två olika perspektiv och ger en inblick för arbetsgivarna 

om hur arbetstagarna ser på deras behov av utvecklingsmöjligheter. Vidare anser vi att 

studien visar betydelsen av utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen och vilka 

kopplingar det har för främst motivationen och arbetstrivseln och hur arbetsgivarna via 

kommunikation kan främja arbetstagarnas trivsel och vilja att nå sina målsättningar. I 

studien presenteras 14 intervjupersoner som alla har åsikter och kunskap om det studien 

avser att undersöka. Därmed anser vi att intervjupersonerna vilka medverkade i vår 

studie, med största sannolikhet kan erhålla större förståelse för den sociala miljö de 

verkar i. Genom våra intervjuer med intervjupersonerna antar vi att de fått en ökad 

förståelse av betydelsen av utvecklingsmöjligheter och konsekvenserna ifall de 

negligeras. Med bakomliggande resonemang hävdar vi att studien uppfyller kriterierna 

ontologisk samt pedagogisk autenticitet.  

 

Katalytisk autenticitet är det fjärde kriteriet och innebär om studien bidragit med att de 

som deltagit i den kan förändra sin situation (Bryman, 2011, s. 357). Studiens 

rekommendationer till chefer och arbetsgivare anser vi kan ligga till grund för hur de 

kan identifiera sina arbetstagares behov av utvecklingsmöjligheter, samt vikten av 
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kommunikation vilken ligger till grund för arbetstagarnas motivation och 

arbetstillfredsställelse. Vi har förhoppningar om utvecklingsmöjligheter i fortsättningen 

kommer uppmärksammas mer och inte negligeras av arbetsgivare. Vad gäller det sista 

kriteriet, taktisk autenticitet, vilket nämns som huruvida undersökningen har skapat 

möjligheter för att genomföra de åtgärder som krävs för att förändra situationen 

(Bryman, 2011, s. 357) anser vi är relativt svårbedömt. Vi menar att det snarare handlar 

om huruvida arbetsgivarna väljer att lyssna och ta till sig våra rekommendationer eller 

inte.  



87 
 

10. Källförteckning  
 

Ahmed, P.K., & Rafiq, M. (2000) Advances in the internal marketing concept: 

definition, synthesis and extension. Journal of Services Marketing, 14 (6), 449-462.  

Ahmed, P.K. & Rafiq, M. (2003). Commentary, Internal marketing issues and 

challenges. European Journal of Marketing, 37 (9), 1177-1186. 

 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. 

 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2000) Reflexive Methodology - Qualitative Research. 

London: SAGE Publications Ltd. 

 

Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G., & Lundberg, U. (2006). 

Gränslöst arbete - socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber. 

 

Angelöw, B. (2006). Arbetsglädje - att skapa större arbetslust. Lund: Studentlitteratur. 

 

Argenti, P.A. (2003). Corporate Communication. 3:e uppl. New York: McGraw-Hill.  

 

Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M & Torbiörn, I. 

(2012). Arbets- & organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel. 1:a uppl. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Barrow, S., & Mosley, R. (2005) The Employer Brand. London: Wiley. 

 

Baruch, Y. (1996). Organizational career planning and management techniques and 

activities in use in high-tech organizations. Career Development International, 1, 40-49. 

 

Blais, M.R. & Brière, N.M. (2002). On the mediational role of feelings of self-

determination in the workplace: Further evidence and generalization. CIRANO Working 

Papers, 3-29.  

 

Bovée, C.L. & Thill, J.V. (2000). Business Communication Today, 6:e uppl. New 

Jersey: Prentice-Hall, Upper Saddle River.  

 

Broeck, A., Vansteenkiste, M., Witte, H., Soenens, B., & Lens, W. (2010). Capturing 

autonomy, competence, and relatedness at work: Construction and initial validation of 

the work‐related basic need satisfaction scale. Journal of Occupational and 

Organizational Psychology, 83 (4), 981-1002. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Bryman, A. (2012). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska Forskningsmetoder. Malmö: Liber. 



 
 

88 

Bryman, A., & Bell, E. (2011). Business Research Methods. 3:e uppl. Oxford: 

University Press. 

 

Cambrè, B., Kippers, E., Veldhoven, M.V., & Witte, H.D. (2012). Job and 

organisations. Explaining group level differences in job satisfaction in the banking 

sector. Personnel Review, 41 (2), 200-215. 

 

Darden, W.R., Hampton, R., Howell, R.D. (1989). Career Versus Organizational 

Commitment: Antecedents and Consequences of Retail Salespeoples’ Commitment. 

Journal of Retailing, 65 (1), 80-106. 

 

Deci, E.L., Connell, J.P. & Ryan, R.M.(1989). Self-determination in a work 

organization. Journal of Applied Psychology,74 (4), 580-590. 

 

Deci, E.L., Eghrari, H., Patrick, B.C., & Leone, D.R. (1994). Facilitating 

internalization: The self‐determination theory perspective. Journal of personality, 62 

(1), 119-142. 

 

Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000c). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs 

and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11 (4), 227-268. 

 

Fackförbundet ST 2008-04-09. Fler drömjobb i staten! Ungas krav – STs förslag. 

 

FAR. (2014). Därför ska du välja revisions- och rådgivningsbranschen. FAR. 

http://www.far.se/Din-karriar/Darfor-ska-du-valja-revisions--och-

radgivningsbranschen/. [Hämtad 2014-03-22].  

 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

 

Feldman, D. C. (1996). Managing Careers in Downsizing Firms. Human Resource 

Management, 35 (2), 145-161. 

 

Ferdous, A.S. (2008) Integrated Internal Marketing Communication. The marketing 

review, 8 (3), 223-235.  

 

Finney, S., & Scherrebeck-Hansen, M. (2010) Internal marketing as a change 

management tool: A case study in re-branding, Journal of Marketing Communications, 

16 (5), 325-344. 

 

Gagné, M., & Deci, E.L.  (2005). Self‐determination theory and work motivation. 

Journal of organizational Behavior, 26 (4), 331-362. 

 

Granberg, O. (2009). Lära eller läras: Om kompetens och utbildningsplanering i 

arbetslivet. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gerstner, C. R., & Day, D. V. (1997). Meta-analytic review of leader-member exchange 

theory: Correlates and construct issues. Journal of Applied Psychology, 82, 827–844. 

 

Griffin, C. (2002) Strategic planning for the internal marketing and communication of 

facilities management. Journal of Facilities Management, 1 (3), 237-246. 

http://www.far.se/Din-karriar/Darfor-ska-du-valja-revisions--och-radgivningsbranschen/
http://www.far.se/Din-karriar/Darfor-ska-du-valja-revisions--och-radgivningsbranschen/


 
 

89 

 

Gutteridge, T. G., Leibowitz, Z. B., & Shore, J. E. (1993). When careers flower, 

organizations flourish. Training and Development Journal, 47, 24–29. 

 

Görensson, R. (2011) Finansbranschen i Umeå visade upp sina karriärvägar. Umeå, 

Online 23 maj. Tillgänglig via;  

http://www.umea.se/arkiv/toppnyhetsarkiv/toppartiklar/finansbranscheniumeavisadeupp

sinakarriarvagar.5.f24c96812fe4b2303480002576.html. [Hämtad 16 maj 2014] 

 

Hallqvist, A. (2005). Arbetsliv och mobilitet - en forskningsöversikt. Stockholm: 

Arbetslivsinstitutet. 

 

Haslam, S.A., Powell, C., & Turner, J.C. (2000) Social Identity, Self-categorization, and 

Work Motivation: Rethinking the contribution of the Group to Positive and Sustainable 

Organisational Outcomes. Applied Psychology: An International Review, 49 (3),  

319-339. 

 

Helldahl, P. (2008) Hopp-Jerkas återkomst? Synen på arbetskraftens rörlighet från 

1940-talet till idag.  Studies in Social Sciences: Forskningsrapport, 2008:1. Västerås: 

Mälardalens högskola.   

 

Herzberg, F., Mausner, B. & Snyderman, B.B. (1993). The motivation to work.  

([New ed.]). New Brunswick, NJ: Transaction.       

 

Horwitz, F.M., Heng, C.T., & Quazi, H.A. (2003). Finders, Keepers? Attracting, 

motivating, and retaining knowledge workers. Human Resource Management Journal, 

13 (4), 23-44. 

 

Hultin, M. (1996). Arbetstillfredsställelse bland svenska arbetstagare: Hur inverkar 

arbetsförhållanden, kön, ålder och utbildning? Arbetsmarknad och arbetsliv, 2 (4), 235-

245. 

 

Ichniowski, C., Shaw, K., & Prennushi, G. (1997). The Effects of Human Resource 

Management Practices on Productivity: A Study of Steel Finishing Lines. American 

Economic Review, 87, 291-313.  
 

Irving, J.A., & Williams, D. I. (1999). Personal growth and personal development: 

concepts clarified. British Journal of Guidance & Counselling, 27 (4), 517-526. 

                                                                        

Jacobsen, D.I. (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur.       

 

Jamrog, J. (2004) The Perfect Storm: The Future of Retention and Engagement. Human 

Resource Planning, 27 (3) 26-33.   

 

Janssen, O., & Yperen, N.W.V. (2004). Employees’ goal orientations, the quality of 

leader-member exchange, and the outcomes of job performance and job satisfaction. 

Academy of Management Journal, 43 (3), 368-384. 

 

 

http://www.umea.se/arkiv/toppnyhetsarkiv/toppartiklar/finansbranscheniumeavisadeuppsinakarriarvagar.5.f24c96812fe4b2303480002576.html
http://www.umea.se/arkiv/toppnyhetsarkiv/toppartiklar/finansbranscheniumeavisadeuppsinakarriarvagar.5.f24c96812fe4b2303480002576.html


 
 

90 

Jayasingam, S., & Yong, J. R. (2013). Affective commitment among knowledge 

workers: the role of pay satisfaction and organization career management. The 

International Journal of Human Resourse Management, 24 (20), 3903-3920.   

 

Johansson-Lindfors, M.-B. (1993). Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Johns, T., & Gratton, L. (2013). The Third Wave of Virtual Work. Harvard Business 

Review, 91 (1), 66-73.  

 

Jusek, 2011a. Synen på karriären. Jusek: Stockholm. Tillgänglig via: 

http://www.jusek.se/Documents/PDF/rapporter_remisser/rapport_synen_pa_karriaren.p

df [Hämtad: 2014-04-21].  

 

Jusek, 2011b. Kompetensutveckla rätt! Jusek: Stockholm 

Tillgänglig via: http://www.jusek.se/upload/PDF/Rapport_kompetensutveckling3.pdf 

[Hämtad: 2014-04-21].  

 

Kaliprasad, M. (2006). The Human Factor 1: Attracting, Retaining, and Motivating 

Capable People. Cost Engineering, 48 (6), 20-26.   

 

Kalla, H.K. (2005). Integrated internal communications: a multidisciplinary perspective. 

Corporate Communications: An International Journal, 10 (4), 302-314.  

 

Kalleberg, A. (1977). Work values and job rewards: A theory of job satisfaction. 

American Sociological Review, 42 (2), 124-143. 

 

Kalleberg, A.L., & Rognes, J. (2000). Employment relation in Norway: some 

dimensions and correlates. Journal of Organizational Behavior, 21. 315-335. 

 

Kugelberg, C. (2000). Young adult life with and without limits. Different discourses 

around becoming adult among Swedish young people. Young, 8. 36-53 

 

Latham, G.P., & Pinder, CC. (2005). Work Motivation Theory and Research at the 

Dawn of the Twenty-first Century.  Annu. Rev. Psychol, 56, 485-516.             

 

Lee, C.H., & Bruvold, N.T. (2003). Creating value for employees: investment in 

employee development. The International Journal of Human Resource Management, 14 

(6), 981-1000. 

 

Lindgren, B. (2009, juli). Uppgivenhetens bryderi. Svenskt Näringsliv. 

<http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00018/Uppgivenhetens_bryde_18

655a.pdf> [Hämtad 2014-02-06]. 

 

Lipman, V. (2013). Why Employee Development is Important, Neglected and Cost You 

Talent. Forbes, [Online] 29 januari. Tillgänglig via; 

<http://www.forbes.com/sites/victorlipman/2013/01/29/why-development-planning-is-

important-neglected-and-can-cost-you-young-talent/.> [Hämtad 2014-02-12].         

 

http://www.jusek.se/Documents/PDF/rapporter_remisser/rapport_synen_pa_karriaren.pdf
http://www.jusek.se/Documents/PDF/rapporter_remisser/rapport_synen_pa_karriaren.pdf
http://www.jusek.se/upload/PDF/Rapport_kompetensutveckling3.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00018/Uppgivenhetens_bryde_18655a.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00018/Uppgivenhetens_bryde_18655a.pdf
http://www.forbes.com/sites/victorlipman/2013/01/29/why-development-planning-is-important-neglected-and-can-cost-you-young-talent/
http://www.forbes.com/sites/victorlipman/2013/01/29/why-development-planning-is-important-neglected-and-can-cost-you-young-talent/


 
 

91 

Lund, B. D. (2003). Organizational culture and job satisfaction. Journal of business & 

industrial marketing, 18 (3), 219-236.             

 

Lundberg, C., Gudmundson, A. & Andersson, T.D. (2009) Herzberg’s Two-Factor 

Theory of work motivation tested empirically on sesonal workers in hospitality and 

tourism. Tourism Management, 30. 890-899. 

 

Lundgren, K. (1996). Livslångt lärande - Praktiskt teori om lärandets ekonomi. 

Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag. 

                                                                        

Luthans, F., & Doh, J.P. (2012). International Management. Culture, Strategy and 

Behavior. Uppl. 8. New York: McGraw-Hill.       

       

Magne-Holme, I., & Krohn-Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik- Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Maslow, A.H. (1943). A Theory of Human Motivation. Brooklyn College. 370-396. 

 

Mishra, Boynton & Mishra. (2014). Driving Employee Engagement: The Expanded 

Role of Internal Communications. International Journal of Business Communication, 

51 (2), 183-202.   

 

Mumford, E. (1991). Job Satisfaction: A method of Analysis. Personnel Review, 20 (3), 

11-19. 

 

Niemiec, C.P., Lynch, M.F., Vansteenkiste, M., Bernstein, J., Deci, E.L., &Ryan, R.M. 

(2006). The antecedents and consequences of autonomous self-regulation for college: A 

selfdetermination theory perspective on socialization. Journal of adolescence, 29 

(5), 761-775. 

 

Noe, R.A., & Wilk, S.L. (1993). Investigation of the Factors That Influence Employees’ 

Participation in Development Activities. Journal of Applied Psychology, 78 (2), 291-

302. 

 

Oliver, S. (1997). Corporate Communication: Principles, Techniques and Strategies. 

London: Kogan Page. 

 

Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder - Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder - Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.           

 

Paterson, J.G. (2007).  Professional development opportunities in changing times. 

Nursing Standard, 21 (25), 29-33.   

 

Pinder, CC. (1998) Work Motivation in Organizational Behaviour. Upper Sadle River, 

NJ: Prentice Hall.          

 

 



 
 

92 

PwC. (2011). Generation Y önskar ett flexibelt arbete och utvecklingsmöjligheter. 

<http://www.pwc.se/sv/managing-people/publikationer/generation-y.jhtml> [Hämtad 

2014-03-13] 

 

Pyszczynski, T., Greenberg, J., & Solomon, S. (2000). Toward a dialectical analysis of 

growth and defensive motives. Psychological inquiry, 11 (4), 301-305. 

 

Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000a). Self-determination theory and the Facilitation of 

Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-being. American psychological 

Association, 55, 68-78.  

 

Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000b). The darker and brighter sides of human existence: 

Basic psychological needs as a unifying concept. Psychological Inquiry, 11 (4), s. 319-

338. 

 

Ryan, R. M., Kuhl, J., & Deci, E. L. (1997). Nature and autonomy: Organizational view 

of social and neurobiological aspects of self-regulation in behavior and development. 

Development and Psychopathology, 9, 701-728.  

 

Ryan, R.M., Stiller, J.D., & Lynch, J.H. (1994). Representations of Relationships to 

Teachers, Parents, and Friends as Predictors of Academic Motivation and Self-Esteem. 

The Journal of Early Adolescence, 14. 226-249.  

 

Ryen, A. (2004). Kvalitiativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. 1:a uppl. 

Malmö: Liber. 

 

Saari, L.M., Judge, T.A. (2004). Employee attitudes and job satisfaction. Human 

Resource Management, 43 (4), 395-407.  

 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2003). Research Methods for Business 

Students. 3:uppl. Harlow: Pearson Education Limited. 

 

Schneier, C.E., MacCoy, D., & Burchman, S. (1988). Unlocking employee potential: 

Developing skills. Management Solutions. 9-15.       

 

Shipley, D. & Kiely, J. (1988). Motivation and Dissatisfaction of Industrial Salespeople 

- How relevant is Herzberg´s Theory? European Journal of Marketing, 22 (1), 17-30. 

   

Singh Sengupta, S. (2011). Growth in Human Motivation: Beyond Maslow. The Indian 

Journal of Industrial Relations, 47 (1), 102-116. 

 

Spector, P. E. (1997). Job satisfaction. Thousand Oaks: SAGE. 

 

Stockfeldt, S. (1988). Arbetslivets pedagogik – om kompetensutveckling i arbetet och 

näringsliv. Stockholm: Timbro/Affärsledaren. 

 

Svenskt Näringsliv (2012). 10. Arbetsmarknadens struktur. Svenskt Näringsliv. 

<http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta_om_loner_och_arbetstid/fola2013/10-

arbetsmarknadens-struktur_194189.html> [Hämtad 2014-02-06] 

 

http://www.pwc.se/sv/managing-people/publikationer/generation-y.jhtml
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta_om_loner_och_arbetstid/fola2013/10-arbetsmarknadens-struktur_194189.html
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/fakta_om_loner_och_arbetstid/fola2013/10-arbetsmarknadens-struktur_194189.html


 
 

93 

Svenning, C. (2003). Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: klassiska och 

nya metoder i informationssamhället: källkritik på internet. Eslöv: Lorentz.  

 

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO). (2003). Akademikerrapport 2003. 

 

Tansky, J. W., & Cohen, D. J. (2001). The Relationship Between Organizational 

Support, Employee Development, and Organizational Commitment: An Empirical 

Study. Human Resource Development Quarterly, 12 (3), 285-300. 

 

Theandersson, C. (2000). Jobbet - för lön, lust eller andra värden. Doktoravhandling. 

Göteborg: Göteborg universitet. 

 

Thurén, T. (2013). Källkritik. 3:e uppl. Stockholm: Liber.  

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Verčič, A.K., Verčič, D. & Sriramesh, K. (2012) Internal communication: Definition, 

parameters, and the future. Public Relations Review, 38, 223-230. 

 

Widerberg, K. (2002) Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ödman, P-J. (2007) Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag.   



 

  

 
 

Appendix 1 – Arbetsgivare  
 

Intervjuguide 

Checklista att informera på förhand 

 

 Inleder med en kort presentation om oss och att vi skriver vårt examensarbete 

om utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Förklarar syftet med studien. 

 Fråga om godkännande till att spela in intervjun. 

 Fråga om det är möjligt att vi får personens kontaktuppgifter ifall komplettering 

krävs 

 Alla svar är anonyma, vid citering kommer vi använda fiktiva namn och 

företagets namn kommer inte nämnas. 

 Svaren kommer endast att användas som data i vår analys till vår uppsats. 

 Är det någon fråga som känns otydlig eller ni inte vill svara på så säg gärna till 

så försöker vi förklara vad vi menar alternativt går vidare till nästa fråga. 

 Intervjupersonen kan när som helst välja att avbryta intervjun. 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Befattning på företaget 

 

2. Hur många anställda är du ansvarig för? 

 

Motivation & utvecklingsmöjligheter 

3. Vad tror du motiverar dina medarbetare? 

 

4. Vilka behov av möjlighet till utveckling tror du att de anställda har? Med utveckling 

menar vi hur ni ser till de anställdas behov av att arbeta framåt och utvecklas personligt? 

         Följdfråga: Hur möjliggör du för dessa? 

         Följdfråga: Hut tar du reda på vilka behov de har, om du gör det? 

5. Tror du att de anställda vill utvecklas snabbare än ni kan möjliggöra för? 

 

6. Hur anpassar du de anställdas utveckling på individnivå? Det vill säga utifrån deras 

individuella behov av utveckling. 

 

7. Prioriterar du att låta de anställda arbeta självständigt eller ger du dem tydliga 

direktiv? 

 

8. Ger du tydliga förklaringar eller en ingående beskrivning av de anställdas 

arbetsuppgifter? 

 

9. Hur visar du intresse i dina anställda? Försöker du visa att du är intresserad av dina 

anställda om hur de mår och vilka mål de har med arbetet? 

Följdfråga: Hur tror du att detta påverkar de anställda? 

 

10. Gör du en uppföljning i dina medarbetares arbete, exempelvis ger dem feedback? 

Följdfråga: På vilket sätt ger du dem feedback? Spontant? 

 

11. Har ni utvecklingssamtal med de anställda? 



 

  

 
 

Följdfråga: Hur ofta? 

 

Intern marknadsföring & kommunikation 

12. Vad tänker du på när du pratar med dina anställda? 

        Följdfråga: Upplever du att de anställda vill/vågar komma till dig och prata? 

14. När du kommunicerar med dina medarbetare, anpassar du då kommunikationen 

efter den du pratar med? 

         Följdfråga: Om ja, hur och varför? 

       Följdfråga: Om nej, varför inte? Tror du att det påverkar relationen mellan er 

negativt? Tror du att meddelandet du sänder går fram? 

 

15. Kommunicerar du via olika kommunikationskanaler beroende på vem av dina 

medarbetare du pratar med? 

   Följdfråga: Om ja, hur vet du via vilket kommunikationsmedel du ska använda? 

 

16. Tar du hänsyn till de anställdas behov och känslor när du pratar med dem? Hur tar 

du reda på vilka behov de har? 

 

17. Anser du att det är viktigt att du vet vilka behov av utveckling de anställda har? 

    Följdfråga: Om ja, varför och på vilket sätt? 

    Följdfråga: Om nej, varför inte? 

 

Arbetstillfredsställelse 

18. Anser du att ditt beteende gentemot de anställda kan påverka deras trivsel på jobbet? 

 

19. Tror du att möjlighet till utveckling hos de anställda påverkar deras trivsel på 

jobbet? 

            Följdfråga: Om ja, hur och varför? 

            Följdfråga: Om nej, varför inte och hur vet du det? 

 

20. Om dina medarbetare känner sig nöjda med sina arbetsuppgifter, hur tror du det 

påverkar deras engagemang gentemot företaget? 

Följdfråga: Att de vågar komma med idéer som kan utveckla organisationer i säg och 

att de kan prata med dig som chef om detta. 

 

Övrigt 

21. Hur du något övrigt att tillägga? 

 

Tack för att du tagit dig tid att medverka i vår studie! 

 

 

  



 

  

 
 

Appendix 2 - Arbetstagare 

 

Intervjuguide  
Checklista att informera på förhand 

 

 Inleder med en kort presentation om oss och att vi skriver vårt examensarbete 

om utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Förklarar syftet med studien.  
 Fråga om godkännande till att spela in intervjun. 
 Fråga om det är möjligt att vi får personens kontaktuppgifter om eventuell 

komplettering krävs. 
 Alla svar är anonyma, vid citering kommer vi använda fiktiva namn både på 

intervjupersonen och företaget denne arbetar på. 
 Frågorna kommer beröra hur ni uppfattar tillgängligheten av 

utvecklingsmöjligheter på er arbetsplats och vilka behov av 

utvecklingsmöjligheter ni har, svaren kommer endast användas som data i 

analysen till vår t uppsats. Informationen kommer således inte användas till 

annat än vår studie.   
 Är det någon fråga som känns otydlig eller intervjupersonen inte vill svara på så 

säg gärna till så försöker vi förklara vad vi menar alternativt går vidare till nästa 

fråga. 

Intervjupersonen har när som helst rätt att avsluta intervjun. 

 

Bakgrundsfrågor  
1. Ålder 

2. Akademisk bakgrund 

3. Hur länge har du arbetat här?  

 

Utvecklingsmöjligheter 
4. Berätta kort om din roll på arbetet och dina arbetsuppgifter. 

Följdfråga: arbetssituationen, varierande arbetsuppgifter, görs det någon uppföljning 

på ditt arbete (feedback)? 

 

5. Hur upplever du att dina arbetsuppgifter uppfyller din kompetens?  

Följdfråga: Upplever du att du är överkvalificerad för ditt arbete?  

 

6. Hur ser ditt behov av personlig utveckling ut i ditt arbete? 

Följdfråga: Hur uppnår du personlig utveckling idag på din arbetsplats? 

 

7. Upplever du att du har goda möjligheter att lära dig nya saker i ditt arbete?    

Följdfråga: Är de tillräckliga eller vill du ha mer möjligheter till att lära dig mer? 

 

8. Påverkar möjligheten till att lära dig nya saker hur motiverad du känner dig att 

arbeta?  

 

9. Känner du att din chef bidrar till din personliga utveckling? 

Följdfråga: På vilket sätt? Utveckla.  

Följdfråga: Skulle du önska att det fungerade på annat sätt än det görs? 

 



 

  

 
 

10. Har ni några utvecklingssamtal? 

Följdfråga: Hur ofta har ni utvecklingssamtal? 

 

Intern marknadsföring & kommunikation 
11. Hur upplever du att din chef pratar med dig? Hur ofta träffas ni?  

 

12. Hur viktigt anser du det är att det finns en dialog mellan dig och din chef? 

Följdfråga: Om du anser det viktigt, varför? 

Följdfråga: Om du inte anser det viktigt, varför inte?   

 

13. På vilket sätt påverkar chefens sätt att prata med dig din motivation och trivsel på 

din arbetsplats? 

 

14. Upplever du att din chef tar hänsyn till dina känslor och behov av utveckling i ditt 

arbete? 

Följdfråga: Tycker du att det är viktigt att chefen tar hänsyn till dina behov och 

känslor? Påverkar det dig positivt eller negativt? 

     

15. Känner du att din chef stöttar dig i ditt arbete? 

Följdfråga: Om ja, hur? Ser chefen till dina personliga behov av utveckling? 

Följdfråga: Om nej, påverkar det dig och din motivation eller trivsel på arbetsplatsen?  

 

Motivation 
16. Hur motiverad känner du dig till att gå till jobbet? 

Följdfråga: Vad motiverar dig? Är det att känna att du kan lära dig nya saker? Är det 

att utvecklas både som människa och i din arbetsroll?   

 

17. Upplever du att du kan uppnå dina personliga mål genom ditt arbete? 

Följdfråga: Om ja, hur? 

Följdfråga: Om nej, varför inte? 

 

18. Vad upplever du att ditt arbete ger dig?  

Förklaring: Upplever du att du känner en säkerhet av att ha ett jobb? Ökar ditt arbete din 

självkänsla? Känner du att ditt arbete ger dig möjlighet till självförverkligande (det vill 

säga att vara "ditt bästa" jag, eller uppnå din fulla potential)? 

 

19. Känner du att du får möjlighet till att arbeta själständigt på ditt jobb?  

Följdfråga: Har du möjlighet att påverka dina arbetesuppgifter?  

 

20. Känner du att du får feedback av din chef angående ditt arbete? 

Följdfråga: Om ja, påverkar det din motivation på något sätt? 

Följdfråga: Om nej, hur påverkar det din motivation? Vill du ha feedback? Varför?  

 

Arbetstillfredsställelse 
21. Hur nöjd är du med dina nuvarande arbetsuppgifter?  

Följdfråga: Upplever du att du kan påverka dessa?  

 

22. Har du och din chef en bra relation? 



 

  

 
 

Följdfråga: Påverkar det din trivsel? I så fall hur? 

 

23. Har du tydliga mål att arbeta mot?  

Följdfråga: Påverkar det din trivsel? Hur?  

 

24. Upplever du att du blir mer engagerad i ditt arbete om du får möjlighet att påverka 

dina arbetsgifter? 

Följdfråga: Om ja, hur påverkar det din trivsel på arbetsplatsen? 

Följdfråga: Om nej, varför inte?  

 

25. Upplever du att din chef arbetar för att öka din trivsel på arbetsplatsen?  

Följdfråga: Om ja, hur? Hur vet din chef vad som ökar din trivsel egentligen? 

 

Övrigt 
26. Hur du något övrigt att tillägga? 

 

Tack för att du tagit dig tid att medverka i vår studie!
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