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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- 
och bemanningsföretag upplever att olika faktorer påverkar deras arbetsmotivation. För att precisera 
syftet har följande frågeställningar formulerats: ”Hur upplever studenter som arbetar deltid på ett 
rekrytering- och bemanningsföretag att yttre faktorer påverkar deras arbetsmotivation?”, ”Hur 
upplever studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och bemanningsföretag att inre faktorer 
påverkar deras arbetsmotivation?” samt ”Hur upplever studenterna att olika faktorer påverkar deras 
vilja att fortsätta att lära och utvecklas inom yrket?”. En metod av kvalitativ karaktär har använts i 
form av semistrukturerade intervjuer. Deltagarna i studien var åtta stycken personalvetarstudenter vid 
Uppsala universitet, som samtliga jobbar deltid på rekrytering- och bemanningsföretag. Intervjuerna 
analyserades utifrån studiens valda teoretiska utgångspunkt, Herzbergs motivation-hygienteori. 
Slutsatsen av studien är att både yttre och inre faktorer behöver uppfyllas, för att deltidsarbetande 
studenter ska kunna känna att de motiveras till att arbeta. Resultatet påvisade att de yttre faktorer som 
var särskilt utmärkande vad gäller påverkan på arbetsmotivationen var en tillfredsställande status, ett 
gott ledarskap och goda relationer. Vidare visade resultatet att de inre faktorer som var särskilt 
utmärkande vad gäller påverkan på arbetsmotivationen var utvecklande arbetsuppgifter, bekräftelse 
och ansvarstagande.  
 
Nyckelord: motivation, studenter, yttre faktorer, inre faktorer, motivation-hygienteori  
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Abstract 
The aim of this study is to contribute with knowledge about how students who’s working part-time at a 
recruitment and staffing company experience that different factors affect their work motivation. To 
concretize the purpose, the following questions have been formulated: "How do students who work 
part-time at a recruitment and staffing company experience that extrinsic factors affect their work 
motivation?” "How do students working part-time at a recruitment and staffing company experience 
that intrinsic factors affect their work motivation?" "How do the students experience that different 
factors affect their will to continue to learn and develop within their profession?” By a qualitative 
method, with semi-structured interviews, eight students from Uppsala University participated. They all 
worked part time at a recruitment and staffing company. The analyses of the interviews were based on 
Herzberg’s motivation-hygiene theory. The conclusion of the study is that both extrinsic and intrinsic 
factors need to be fulfilled, in order for part-time students to feel that they are motivated to work. The 
results displayed that the extrinsic factors that were particularly characteristic regarding the impact on 
job motivation, were a satisfactory status, good leadership and good relationships. Furthermore, the 
results showed that the intrinsic factors that were particularly characteristic regarding the impact on job 
motivation, were developing tasks, feedback and responsibility.  
 
Keywords: motivation, students, extrinsic factors, intrinsic factors, motivation-hygiene theory  
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Förord 
Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Stina Hallsén som givit oss stöd och vägledning i vårt 
uppsatsskrivande. Vi vill också uttrycka stor tacksamhet till samtliga respondenter som medverkat i 
vår studie, vilka genom sitt deltagande gjort den möjlig.  
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1. Inledning 
 “Följ de tio hetaste tipsen för hur du kan motivera ditt team!” – så lyder en av många rubriker i dagens 
debatt om arbetslivet (Chef, 2008). Motiverade medarbetare anses vara en stark bidragande faktor till 
ett företags framgång och lönsamhet. Det uttrycks vara en ytterst aktuell fråga för både chefer och 
medarbetare att finna tillvägagångssätt för att skapa motivation och drivkraft på arbetsplatsen. För 
organisationer idag så krävs det därför att ständigt vara på tå för att hitta motivationsfaktorer som 
matchar det humana kapitalets skiftande förväntningar (Chef, 2008). Vad är det då som motiverar en 
medarbetare till att göra bra ifrån sig på arbetet, samt att fortsätta att lära och utvecklas inom det? 
Några motivationsfaktorer som lyfts upp i mediedebatten om arbetslivet och som ansetts ha genererat 
goda resultat på motivationen är behovet av att få bekräftelse på arbetsplatsen, samt möjligheten att 
påverka sin egen arbetssituation (Hr-bloggen, 2013).   
   
“Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett visst beteende 
gentemot ett givet mål” (Hein, 2012, s.13). Enligt Hein (2012) skulle ytterst få ledare hävda att 
organisationer kan nå bästa möjliga resultat med omotiverade medarbetare. Utifrån citatet ovan kan 
motivation hos medarbetare förstås genom att faktorer väcks och bibehålls, vilket i sin tur leder till ett 
beteende som för dem mot företagets mål. Dessa mål kan exempelvis vara ekonomiska eller 
marknadsmässiga mål. 
 
Att motivera sina medarbetare, genom att exempelvis ge dem bekräftelse, är något som ledare med 
fördel kan välja att prioritera tid åt under en arbetsvecka. Men det finns också de medarbetare som inte 
befinner sig på arbetsplatsen måndag till fredag. Alla personalbehov utgörs inte av heltid och i dagens 
flexibla arbetssamhälle så behöver företag ibland bara hjälp några timmar eller några dagar i veckan av 
extra arbetskraft. Detta har gjort att det blivit vanligt att ta hjälp av deltidsbemanning. 
Deltidsbemanning är både ett effektivt och smart sätt att stärka den ordinarie personalstyrkan. Det kan 
också vara ett sätt att upptäcka framtida talanger tidigt, genom att anställa studenter som studerar inom 
samma bransch som de ska senare ska arbeta inom. På samma sätt kan det för studenter vara ett sätt att 
få in en fot i arbetslivet, samtidigt som de drygar ut studentkassan. Företag bör därför se på 
deltidsmedarbetaren som en tänkbar framtida arbetspartner som de kan rekrytera till heltid framöver, 
vilket både är smidigt och ekonomiskt då de bevarar kompetensen inom företaget (Academic Work, 
2018). Men hur ska företag och ledare lyckas motivera någon som endast arbetar några timmar eller 
dagar i veckan? Och vilka faktorer motiverar dem som har en annan sysselsättning på sidan av? Om 
företag ska lyckas med att spara tid och pengar på att ta in deltidsarbetare, måste de också kunna 
motivera dem, för att båda parter ska uppnå största möjliga nytta av varandra.   
 
För att kunna motivera deltidsarbetare måste företag först veta vad som motiverar dem. Thorsteinson 
(2003) tar upp i sin forskning att det finns skillnader mellan deltids- och heltidsanställdas attityder vad 
gäller arbetsnöjdhet och organisatoriskt engagemang. Vi vill därför bidra med fördjupad kunskap om 
vad som motiverar deltidsarbetande studenter, i och med att de skiljer sig från heltidsanställda på så vis 
att de har en annan heltidssysselsättning på sidan av. Detta vill vi göra genom att undersöka hur 
deltidsarbetande studenter som arbetar på rekrytering- och bemanningsföretag uppfattar att olika inre 
och yttre faktorer påverkar deras arbetsmotivation. Inre motivationsfaktorer skapas inifrån medan yttre 
faktorer är externa från själva individen och ligger utom dennes kontroll. Inre motivationsfaktorer kan 
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exempelvis vara att få bekräftelse, uppmärksamhet och utvecklingsmöjligheter medan yttre 
motivationsfaktorer kan vara lön och förmåner. 
 
Denna studie skrivs inom området för pedagogik, ett område som berör de processer som vi människor 
formas och förändras genom. Detta kan vara i olika sammanhang, exempelvis arbetslivet, vilket är det 
sammanhang som denna studie utgår ifrån. Pedagogik handlar vidare om olika aspekter av bland annat 
lärande och de villkor som finns för lärande. Det vill säga människors utveckling av kunskaper, 
kompetens, förhållningssätt och uppfattningar. Frågor som behandlas inom området är exempelvis hur 
olika kunskaper och färdigheter uppstår, bevaras och förändras (Uppsala Universitet, 2018). För att 
lära måste det först finnas villkor för lärande, bland annat motivation. Att motivera sina medarbetare är 
därför en av de viktigaste uppgifterna för en organisation, men för att lyckas göra detta krävs kunskap 
om hur deras motivation fungerar (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Vår studie är relevant inom området 
pedagogik, då den bidrar med kunskap om motivation som en förutsättning för hur lärande, kunskaper 
och färdigheter ska kunna uppstå och bevaras.  
 

1.1 Syfte & frågeställningar  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och 
bemanningsföretag upplever att olika faktorer påverkar deras arbetsmotivation.  
 
För att precisera syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 
 
Hur upplever studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och bemanningsföretag att yttre faktorer 
påverkar deras arbetsmotivation?  
  
Hur upplever studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och bemanningsföretag att inre faktorer 
påverkar deras arbetsmotivation?  
 
Som följd till detta har vi för avsikt att särskilt fördjupa oss inom:  
 
Hur upplever studenterna att olika faktorer påverkar deras vilja att fortsätta att lära och utvecklas 
inom yrket?  
 
Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med åtta studenter som alla arbetar deltid 
på rekrytering- och bemanningsföretag. Samtliga studenter studerar på personalvetarprogrammet vid 
Uppsala universitet. Studien tar sin utgångspunkt i Herzbergs motivation-hygienteori, även kallad 
tvåfaktorteorin. Teorin utgår ifrån att det finns två grupper av faktorer, hygienfaktorer respektive 
motivationsfaktorer, eller ofta uttryckt i termerna yttre och inre motivationsfaktorer (Woods & West, 
2010). Denna teori har valts då den har fokus på motivation i arbetslivet och inte bara motivation 
generellt, samt då den behandlar inre och yttre motivationsfaktorer. Detta är av relevans för att tolka 
och förklara studiens resultat utifrån studiens valda syfte.  
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1.2 Studiens avgränsning 

1.2.1 Rekrytering- och bemanningsföretag  
De som arbetar på rekryteringsföretag arbetar med processer som avser att söka, attrahera och anställa 
personal. Detta kan vara för både korta och långsiktiga anställningar. Arbetsuppgifterna för någon som 
arbetar med rekrytering kan vara bland annat annonsering av vakanta tjänster, CV-granskning, 
headhunting och intervjuprocesser. Det är vanligt att arbetsgivare anlitar ett rekryteringsföretag och 
låter dem sköta delar av, eller hela rekryteringsprocessen när de är i behov av nya medarbetare. 
Anställda som har sin sysselsättning på ett bemanningsföretag arbetar med att hyra ut personalstyrka 
till andra företag. Detta kan antingen innebära att en person hoppar in och arbetar som konsult på ett 
företag som är i behov av personal, men är anställd av bemanningsföretaget, eller att 
bemanningsföretaget tar över en hel verksamhet åt en kund. Behovet av personal kan komma plötsligt 
och då är ett bra sätt att kunna hyra in personal till sin verksamhet, antingen en tidsbegränsad period 
eller för en längre tid. Arbetsuppgifterna på bemanningsföretag liknar de på rekryteringsföretagen, det 
vill säga CV-granskning, intervjuprocesser etc. (Randstad, 2016).  
 
1.2.2 Studieobjekten   
Studieobjekten som valts för denna studie studerar programmet med inriktning mot personal- och 
arbetslivsfrågor vid ett av Sveriges största universitet, Uppsala universitet. Programmet omfattar tre års 
studier och bygger på en beteendevetenskaplig grund. De första två åren består av en obligatorisk del 
där studenterna läser kurser inom sociologi, pedagogik, psykologi, arbetsrätt och ekonomi. Det sista 
året läser de en valfri del där de väljer att fördjupa sig inom ett ämne som antingen är sociologi, 
pedagogik eller psykologi (Uppsala Universitet, 2018). Vi har själva erfarenheter från det aktuella 
programmet vid detta universitet och även en förförståelse för dessa studenters studie- respektive 
arbetssituation. Detta gör att vi bland annat har vetskap om att det är vanligt förekommande med 
deltidsarbete på rekrytering- och bemanningsföretag bland studenter som studerar på detta program.  
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera den tidigare forskning som studien utgår ifrån. Den forskning 
som presenteras belyser arbetsmotivation och då med särskilt fokus på hur tidigare forskning lyft fram 
motivation hos deltidsarbetande studenter. Vidare följer forskning om inre och yttre 
motivationsfaktorer, för att ge en inblick i vad tidigare studier sett att de har haft för inverkan på 
motivation och individens utveckling och lärande.  
 

2.1 Sökprocess 

I vår sökning efter tidigare forskning använde vi oss av databaserna EBSCO (Education Research 
Complete), ERIC (Educational Resources Information Center) och SwePub. Dessa hade vi tillgång till 
via Uppsala universitetsbibliotek och genom ämnesguiden utbildningsvetenskap och pedagogik. De 
sökord som användes för att finna tidigare forskning var “motivation + workplace”, “employee 
motivation”, “part-time job + motivation + college students”, “extrinsic and intrinsic + motivation”, 
“extrinsic and intrinsic + factors” och motsvarande ord på svenska när vi använde Swepub. När vi 
började söka fick vi upp mot 1500 resultat på vissa sökkombinationer, vilket gjorde att vi behövde 
avgränsa oss. Detta gjordes genom en avancerad sökning där vi begränsade oss till att våra sökord 
skulle finnas med i endast nyckelorden hos tidigare forskning, vilket gjorde att antalet resultat 
reducerades till runt 100 istället. Av dessa valde vi ut de artiklar som hade en rubrik som verkade 
relevant för vår studie, för att sedan selektera ytterligare genom att läsa igenom sammanfattningen på 
dessa. Därigenom fann vi de artiklar som vi slutligen såg som mest intressanta. På vissa 
sökkombinationer blev begränsningen dock alltför stor då vi endast fick fram några få resultat. Detta 
gjorde att vi i vissa sökningar utökade till att sökorden skulle finnas med i abstract, det vill säga 
sammanfattningen, istället för endast i nyckelorden. Vidare har vi på samtliga artiklar gjort 
avgränsningen att vi haft Scholarly (Peer Reviewed) Journals markerat för att endast få fram forskning 
som blivit vetenskapligt granskad innan den har publicerats.  
 

2.2 Arbetsmotivation 

Arbetsmotivation har genom åren varit ett av det mest undersökta ämnena inom arbetslivsforskning 
(Osterloh & Frey, 2000). Det är en utmaning för organisationer att lyckas uppfylla företagets mål för 
effektivitet och produktivitet, samtidigt som de ska uppfylla de anställdas behov för motivation, 
belöning och tillfredsställelse (Baard, Deci & Ryan, 2006). Enligt Amabile (1993) har medarbetares 
motivation och tillfredsställelse alltid varit centrala frågor för organisationer. Tidigare empiriska 
studier (Deci, Connell & Ryan 1989; Poole & Jenkins 1998) har bland annat lämnat stöd för 
påståendet om att motivation och arbetstillfredsställelse leder till högre prestanda hos medarbetarna.  
 
Det är svårt att finna en allmängiltig förklaring av arbetsmotivation, då det är en komplex process som 
korsar många olika gränser. Exempel på dessa är gränser är ekonomi, psykologi, 
organisationsutveckling, personalhantering och sociologi (Manolopoulos, 2008). Under åren har 
många definitioner av arbetsmotivation utvecklats, men de flesta har samstämmighet med Perry och 
Porters (1982) definition. De menade att arbetsmotivation vanligtvis står för mängden, kvaliteten och 
riktningen av medarbetarnas arbetsinsats och vad som stimulerar deras beteende inom arbetsmiljön.  
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Inom arbetslivsforskning beskrivs ofta en individs motivation som “inre” eller “yttre” till sin natur. 
Yttre behov, eller yttre faktorer som de också kallas, är de som motiverar en individ till att indirekt 
kunna tillgodose sina behov, framför allt genom monetär kompensation. Det kan innehålla allt som 
kommer från en extern källa och som syftar till att förbättra medarbetarnas prestation (Osterloh, Frey 
& Frost, 2000). I motsats till detta så är inre behov, även kallat inre faktorer, sådant som härletts från 
genomförandet av en aktivitet utan att ta emot någon uppenbar belöning, förutom att det är 
tillfredsställande att utföra själva aktiviteten. Inre faktorer främjas av engagemang för arbetet, att det är 
tillfredsställande och att det är uppfyllande för den anställde (Osterloh, Frey & Frost, 2000).  
 

2.2.1 Arbetsmotivation hos deltidsarbetande studenter 
Studenter som arbetar deltid är inget nytt fenomen, men de har fått ett ökat intresse från forskare sedan 
början av 1990-talet och de är idag en stor del av arbetsmarknaden. I vissa länder är det till och med 
snarare en norm än ett undantag och förekomsten av deltidsanställda som är studerande fortsätter att 
växa (Robotham, 2012). Deltidsanställda skiljer sig ofta från heltidsanställda till deras organisatoriska 
kunskaper, engagemang och arbetstillfredsställelse. En av anledningarna till detta är att man som 
deltidsanställd får mindre uppmärksamhet än de traditionella heltidsanställda, vilket gör 
att  organisationer måste vara extra medvetna om den potential som deltidsanställda har för att bidra 
till organisationens verksamhet (Sollitto et al., 2016). Vidare tar Thorsteinson (2003) upp att det finns 
skillnader mellan deltids- och heltidsanställdas attityder vad gäller arbetsnöjdhet och organisatoriskt 
engagemang. Thorsteinson menar att heltidsanställda är mer engagerade i arbetet än vad 
deltidsanställda är och tror att detta kan bero på att deltidsanställda har mindre behov av 
organisatoriskt engagemang.  
 
Studenter som arbetar deltid gör detta av många olika skäl, bland annat för att det ger förbättrad 
ekonomi, kompetensförbättring, utveckling av nätverk, personlig tillfredsställelse och ökat 
självförtroende. Robotham (2012) belyser att de främsta anledningarna dock tycks vara förbättrad 
ekonomi och att utveckla sina färdigheter. Detta då studenter ser förbättrad ekonomi som ett sätt att 
möta sina grundläggande levnadskostnader och finansiera sina sociala liv. Vidare ser de utvecklade 
färdigheter som ett sätt att komplettera sina studier för att kunna visa upp större erfarenhet inför deras 
kommande arbetsliv (Robotham, 2012). När studenter som arbetar deltid jobbar med något som de kan 
ha användning för i sina framtida yrken, tenderar de att vara mer motiverade till att prestera bra på 
arbetet (Manolopoulos, 2008). Vidare har Sollitto et al., (2016) sett att en god relation och 
kommunikation med sin handledare har en inverkan på deltidsmedarbetarnas motivation och 
effektivitet för att utföra sitt arbete. Martin och Hafer (1995) har också funnit att deltidsanställda som 
känner sig mer involverade i sitt jobb visar mer organisatoriskt engagemang och att deltidsanställda 
som tycker sina arbeten är roliga också är mer motiverade.  
 
En ytterligare studie som studerat deltidsarbetande studenter och vad som motiverar dem har gjorts av 
Richardson, Evans & Gbadamosi (2009). Studien är gjord i England, där studenterna får finansiera 
sina terminsavgifter med egna medel, till skillnad från i Sverige. De tar i sin studie upp att en 
anledning till att deltidsarbetande studenter har ökat så kraftigt är att studenter behöver kunna täcka 
sina levnadskostnader och studiekostnader. I deras studie svarade 215 deltidsarbetande studenter på en 
enkät om deras arbetsmotivation och resultatet visade att hela 81,3% av studenterna hävdade att ett 
motiv till att de arbetade deltid var för att kunna finansiera sina studentliv. Vidare uppgav drygt 
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hälften, 52,1 % att de ville få praktiskt erfarenhet som kunde stödja deras studier och öka deras 
anställningsbarhet som anledning till deras deltidsarbetande. Andra motivationsfaktorer till att arbeta 
deltid hos studenterna var att förbättra sitt CV, att utveckla sin praktiska kunskap och att få en inblick i 
vad man vill arbeta med i sin framtida karriär.      
      

2.3 Inre och yttre motivationsfaktorer  
Nedan följer forskning om yttre och inre motivationsfaktorer, för att ge en inblick i vad tidigare studier 
sett att de har haft för inverkan på motivation och individens utveckling och lärande.  
 
Ur ett funktionalistiskt företagsekonomiskt perspektiv är det av stor vikt att medarbetare är motiverade 
på arbetet. Osterloh och Frey (2000) talar i detta sammanhang om vikten av att medarbetare är 
motiverade för att kunskapsöverföring ska kunna ske medarbetarna emellan. Om medarbetarna inte är 
motiverade att överföra sin kunskap mellan varandra så försvinner värdefull kunskap och 
konkurrenskraft ur företaget och resurser måste läggas på att återinvestera i detta. Trots att många 
arbetsgivare medger att de är medvetna om vikten av inre motivation hos medarbetarna så 
undermineras satsningen på att skapa inre motivation av satsning på yttre motivationsskapande. 
Osterloh och Frey (2000) menar att anledningen till detta är för att yttre motivationsfaktorer, såsom 
monetära belöningar, är enklare att kontrollera och analysera än inre motivationsfaktorer. De tar vidare 
upp att det ideala incitamentsystemet finns inbäddat i själva arbetets innehåll, exempelvis genom 
utmanande arbetsuppgifter, vilket i sin tur genererar inre motivation hos medarbetarna. 
 
Att satsa på medarbetarens inre motivation är inte alltid till fördel för arbetsgivaren, menar Osterloh 
och Frey (2000). De tar upp att arbetsgivaren först och främst måste jämföra fördelarna mot 
kostnaderna som relateras till satsningen på inre respektive yttre motivationsfaktorer. Därefter 
förklarar de problemen som uppstår då man satsar på och förlitar sig på inre motivationsfaktorer. Det 
första problemet är att det är svårare och mer komplext att förstå sig på de inre faktorer som motiverar 
den enskilda medarbetaren, vilket gör att det också blir svårare att påverka dem. Utfallet av dessa 
förändringar är också oförutsägbart. Det är lättare att förlita sig på att en yttre faktor, en “morot”, 
kommer att fungera, åtminstone kortsiktigt. Med denna vetskap är det många arbetsgivare som 
föredrar att satsa på en “belöningskultur” istället, där medarbetarna ges förmåner för deras prestationer 
(Osterloh & Frey, 2000).   
 
Även om satsning på inre motivationsfaktorer har nackdelar så finns det fördelar som i olika lägen gör 
att satsningen på yttre motivationsfaktorer undermineras. För det första så är inre motivation en 
förutsättning för att medarbetaren ska kunna prestera med hög kreativitet. Till skillnad från inre 
motiverade personer så tenderar personer som drivs av yttre faktorer att producera stereotypiska 
repetitioner av vad som egentligen redan fungerar (Amabile, 1993). En undersökning visar att 
inlärningshastigheten och förmågan att förstå nya situationer minskar när medarbetare känner sig 
övervakade av en arbetsgivare som förser medarbetaren med exempelvis belöningar. Hos medarbetare 
som drivs av yttre motivationsfaktorer leder därmed oron för sanktioner och eventuella tillbakadragna 
förmåner till lägre inlärningsförmåga (Baard, Deci & Ryan, 2006). Medarbetare som istället drivs av 
inre faktorer har lättare att komma över det som kallas för “multiple task problem”. Detta innebär att 
de har förmågan att tänka och handla utanför de för givet tagna arbetsuppgifterna. Med det menas att 
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de är villiga och drivna att “hugga i” där det behövs, även om det inte står som en arbetsuppgift på 
anställningsavtalet. Till skillnad från detta så tenderar en medarbetare som drivs av yttre faktorer att 
endast göra det som den får belöning för och inte gå utanför de ramarna (Bilouk, 2015).  
 
Singh (2016) tar upp att yttre faktorer kan vara uppmuntrande belöningar som i sig genererar 
tillfredsställelse och som erhålls när en arbetsuppgift genomförts. Fokus läggs således på att 
tillfredsställelse ska uppstå av belöningen och uppstår inte från själva arbetsuppgiften i sig. Singh 
belyser också att yttre motivationsfaktorer ofta beskrivs vara av ekonomisk karaktär, i form av 
exempelvis lön och bonusar, men att de också kan vara exempelvis anställningstrygghet och flexibla 
arbetstider. De kallas yttre faktorer eftersom de är externa från själva arbetsuppgifterna och då andra 
parter, såsom chefer, kontrollerar huruvida dessa delas eller ej. Singh (2016) menar att yttre 
motivationsfaktorer förflyttar fokus från att göra arbetsuppgiften noggrant till att endast göra den 
minsta nödvändiga ansträngningen för att få ta del av belöningen. Han tar också upp att det har visat 
sig att inre motivationsfaktorer tycks generera högre tillfredsställelse på arbetet än yttre faktorer. Han 
menar i sin studie att pengar som är en en yttre motivationsfaktor, anses generera mycket hög 
motivation när en extra dollar om dagen avgör om medarbetaren kan köpa tillräckligt med mat för 
dagen. “Without enough to live on, other motivations don’t matter” (Singh, 2016, s. 202) resonerade 
respondenterna i hans studie. När medarbetarens grundläggande behov är uppfyllda så spelar däremot 
en sådan faktor mindre roll. Med anledning av detta blir det värdefullt för arbetsgivaren att ta reda på 
vad som motiverar medarbetaren på insidan, istället för att dra slutsatsen om att en belöning, såsom lön 
ska bidra till produktivitet och utveckling hos medarbetaren (Singh, 2016).  
 
Redan år 1970 ställde Edmund Boe (1970) yttre respektive inre motivationsfaktorer med en skiljelinje 
mellan, där de inre faktorerna har en direkt påverkan på medarbetarens vilja att prestera bättre och 
utvecklas inom yrket, medan de yttre faktorerna verkar för att förhindra missnöje på arbetsplatsen. Han 
tar upp att det finns en huvudsaklig slutsats inom forskning kring yttre faktorer, vilket är att de inte är 
direkt bidragande till psykologisk utveckling (Boe, 1970). I en studie gjord av Bilouk (2015) visas 
däremot att yttre faktorer indirekt kan vara bidragande till psykologisk utveckling hos individen. Då 
han genomförde en studie på en grupp studenter som skulle lära sig ett nytt språk, adderade man en 
prestationsbaserad belöning som gavs till de studenter som uppnådde uppsatta mål. Man gjorde en 
jämförelse mellan resultaten hos en grupp studenter som erhöll en belöning för sin prestation, samt en 
grupp studenter som inte erhöll någon speciell belöning. Resultaten visade att gruppen som belönades 
visade sig ha högre resultat på testet, samt att de arbetade mer intensivt och klarade testet snabbare än 
gruppen som inte fick någon belöning (Bilouk, 2015).  
 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
Den tidigare forskning som presenterats är relevant för studiens syfte då den tar upp och belyser det 
som tidigare studier sett motiverar deltidsarbetande studenter. Inom detta område kunde vi se att 
deltidsarbetare tenderar att känna ett lägre organisatoriskt engagemang än heltidsanställda och att detta 
kan ha grund i att de inte har samma behov som dem. Vidare kunde vi se att det som främst påvisats 
motivera studenter till att arbeta extra har varit att få en förbättrad ekonomi och att utveckla sina 
färdigheter. Tidigare forskning belyser också att när studenterna tycker att arbetet är roligt, när de får 
vara involverade i arbetet och när de kan ha användning för arbetet i sina framtida yrken, så tenderar 
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de att vara mer motiverade till att prestera bra på arbetet. Vidare är den tidigare forskningen som 
presenteras om inre och yttre faktorer relevant för studiens syfte då den tar upp hur olika faktorer kan 
påverka arbetsmotivation. Inre faktorer har visats motivera medarbetare till att ha förmåga att tänka 
och handla utanför det givna, medan yttre faktorer har påvisats motivera medarbetare till att endast 
göra det som de får belöning för, men på ett mer effektivt sätt. Då vi sett att de flesta studier som gjorts 
inom detta område är gjorda utanför Sverige, vill vi bidra med kunskap om hur arbetsmotivationen ser 
ut hos studenter som studerar på svenska universitet. Detta blir särskilt intressant då vi får vår 
utbildning betald och inte behöver stå för kostnaderna själva, som är fallet i många andra länder.  
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3. Teoretiskt perspektiv  
I avsnittet som följer redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkt. Avsikten med teorin är att den 
ska fungera som ett stöd i förklaringen och förståelsen av resultaten som framkommer genom vår 
studie. Vi har valt att utgå från Herzbergs tvåfaktorteori för att tillgodose studiens syfte som är att 
bidra med kunskap om hur studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och bemanningsföretag 
upplever att olika faktorer påverkar deras arbetsmotivation. Teorin är även kallad motivation-
hygienteori, vilken är den benämning av teorin som vi har använt oss av i denna studie. 
 
Herzberg (1959) utgick från teorier av hans föregångare, såsom Abraham Maslow, kring hur individer 
uppnår motivation genom att olika yttre och inre behov uppfylls. Till skillnad från de tidigare teorierna 
rörande motivation, där motivationen inte applicerades i någon specifik kontext, så betonade Herzberg 
motivation hos individen på arbetsplatsen som avgränsning. Hans teori utvecklades genom forskning 
kring huruvida olika faktorer antingen främjar tillfredsställelse på arbetet, eller orsakar missnöje. Han 
gjorde en distinktion mellan dessa två grupper av faktorer utefter vad som bidrar till en individs 
välmående på jobbet eller till känslan av missnöje. Han namngav de som motivation- respektive 
hygienfaktorer (Woods & West, 2010).  
 
Till uppsättningen av faktorer som Herzberg (1959) kallade hygienfaktorer, även kallade yttre faktorer, 
finns exempelvis lön, förmåner, fysiska arbetsförhållanden, företagskultur, företagspolicy, 
anställningstrygghet samt status på jobbet. Dessa är faktorer som kommer från en extern källa. Den 
andra uppsättningen faktorer, motivationsfaktorerna eller även kallade inre faktorerna, är kopplade till 
en individs inre behov och inre tillfredsställelse. Dessa faktorer är exempelvis möjlighet till 
avancemang, erkännande och bekräftelse från andra, ansvarstagande och möjlighet att påverka och ha 
inflytande över sin arbetssituation.  
   
Tabell 1, Vår egen sammanställning av uppdelningen av faktorer utifrån Herzbergs (1959) motivation- 
och hygienteori.  
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Enligt Herzbergs (1959) motivation-hygienteori så är konsekvenserna av att eliminera hygienfaktorer 
att missnöje uppstår, men att hygienfaktorerna uppfylls betyder inte att tillfredsställelse och motivation 
på arbetsplatsen skapas. För att generera tillfredsställelse och motivation kan alltså inte bara 
otillfredsställande faktorer avlägsnas, utan arbetsgivaren måste dessutom erbjuda möjligheter för 
medarbetaren att uppfylla de inre behoven, det vill säga motivationsfaktorerna. Herzberg menar därför 
att det är avgörande med en balans mellan motivation- och hygienfaktorer för att motivation hos 
medarbetarna ska uppstå.  
 
Herzberg var genom sin forskning angelägen om att finna tillvägagångssätt som gjorde att missnöje 
och ohälsa förebyggs, innan ett problem i själva verket fanns att behandla. En viktigt beståndsdel i 
Herzbergs teori om motivation blev därför hur missbelåtenhet och psykisk ohälsa kan förhindras med 
hjälp av hygienfaktorer likaväl som hur tillfredsställelse framkallas till följd av uppfyllda 
motivationsfaktorer (Hein, 2012).  
 
Hur skapar en arbetsgivare motivation hos medarbetaren för att lära och utvecklas? Herzberg utvecklar 
denna frågeställning med en funktionell förklaring utifrån företagets perspektiv. Det är starkt 
ekonomisk fördelaktigt att frambringa motivation från medarbetarens inre källa, än att spendera pengar 
och tid på att få medarbetaren att göra önskade uppgifter. Att endast investera i yttre 
motivationsfaktorer blir för företaget ofta i längden en kostsam och negativ spiral eftersom det krävs 
att insatsen ökar med tiden för att inte missnöje ska uppstå. Herzberg menar därför att yttre 
motivationsfaktorer såsom löneförhöjning och förmåner endast bidrar till kortvariga förändringar av 
beteendet hos medarbetaren, men inte till motivation hos denne (Hein, 2012).   
 

3.1 En föråldrad teori? 

Herzbergs motivation-hygienteori har fått stort genomslag, men har också kritiserats.  
Miner (2015) menar att denna kritik främst handlar om att teorin är utdaterad, inte så användbar som 
Herzberg menat, samt att det inte finns tillräckligt med fortsatt forskning av teorin. Med syfte att 
bemöta denna kritik, har vi sökt tidigare forskning om detta för ta reda på i vilken omfattning 
Herzbergs teori används idag, 60 år efter att den började utvecklas. I den vetenskapliga artikeln “Does 
Herzberg's motivation theory have staying power?” av Nigel Bassett‐Jones och Lloyd (2005) 
behandlas just detta. En stor enkätstudie med 3209 respondenter genomfördes och den handlade om 
huruvida medarbetare hade bidragit till nya idéer och tillvägagångssätt på arbetsplatsen och vad som i 
så fall motiverade dem till att göra det. Motiven till att bidra med nya idéer visade sig vara att: 
 

1. Medarbetaren ville ha bekräftelse och erkännande från chefen. 
2. Medarbetaren ville ha bekräftelse och erkännande från kollegor.  
3. Att se att kollegors idéer implementeras utgör en uppmuntrande faktor att ens egna idéer också 

kan implementeras.  
4. Ekonomisk belöning.  

 
Dessa svarsmönster visar på att motivation uppstår genom en uppfyllelse av både inre faktorer, såsom 
tillfredsställelse och en känsla av att uppnå något för egen vinning, samt från yttre faktorer såsom 
ekonomisk belöning. Detta stödjer Herzbergs motivation-hygienteori då han menar att både 
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motivations- och hygienfaktorer måste vara uppfyllda för att medarbetare ska kunna känna sig 
motiverade. Det dras i artikeln därför slutsatsen om att teorin fortfarande är av nytta trots kritik mot att 
den skulle vara utdaterad (Basset-Jones & Lloyd, 2005).   
 
3.2 Sammanfattning av teori 

För att generera arbetstillfredsställelse och motivation så måste arbetsgivaren enligt Herzbergs teori 
erbjuda möjligheter för medarbetaren att uppfylla både sina inre och yttre behov, det vill säga 
motivation- och hygienfaktorerna. Att endast satsa på hygienfaktorer bidrar inte till mer än att 
motverka missnöje och att förändra medarbetarens beteende under en kortvarig period. Vi har använt 
oss av Herzbergs teori om motivation och hygienfaktorer som utgångspunkt i vår studie, för att 
förklara och förstå de resultat som framkommit och för att underlätta förståelsen för hur studenter 
upplever att bränsle i form av motivation driver dem. Vi finner denna teori relevant för vår studie då 
den belyser inre och yttre faktorer för motivation, vilket är det vi i denna studie har som syfte att 
undersöka. Dessutom ligger fokus på motivation inom just arbetslivet, vilket är den kontext som vi för 
denna studie valt.  
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4. Metod 
I följande avsnitt beskriver vi hur studiens forskningsprocess har gått till. Vi kommer att redogöra för 
metoden vi valt, hur urvalet har gått till och hur vi planerat samt genomfört vår studie. Vidare kommer 
vi att belysa hur vi bearbetat och analyserat det insamlade materialet, studiens kvalitet, vilka etiska 
aspekter vi tagit hänsyn till, samt avslutningsvis en metoddiskussion.    
   

4.1 Metodansats  

Enligt Åsberg (2001) är det endast insamlad data som kan speglas av kvalitativa eller kvantitativa 
egenskaper och att själva metoden i sig därför inte kan sägas vara det ena eller det andra. Han menar 
att hur man gestaltar något, exempelvis ett fenomen, är data som speglas av kvalitativa egenskaper. 
Han tar också upp att det i kvalitativ data finns en djuphet som inte kan påträffas inom kvantitativ data. 
Vidare tar Trost (2010) upp att om syftet är att försöka förstå människor och deras handlings- och 
tankemönster, så är det en kvalitativ studie som passar bäst. Då vår studies syfte är att bidra med 
kunskap om hur studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och bemanningsföretag upplever att 
olika faktorer påverkar deras arbetsmotivation, anser vi att vår studie är av kvalitativ karaktär. Detta 
eftersom att vårt fokus på upplevelser omfattas av att på ett djupare sätt försöka förstå respondenternas 
tankemönster.   
 
Alvehus (2013) tar upp att för att få en så nyanserad och detaljerad uppfattning som möjligt om vad 
människor känner och tänker, så är intervjuer den datainsamlingsmetod som är mest fördelaktig. Han 
tar också upp att intervjuer är den vanligaste metoden inom kvalitativ forskning. Vår studie är inget 
undantag från detta, då vi ser intervjuer som en chans att få interagera med respondenterna och på så 
vis kunna ställa följdfrågor utifrån svaren och reaktionerna från våra respondenter. Alvehus (2013) tar 
också upp att intervjuer går att genomföra med olika grad av strukturering, de kan vara helt 
strukturerade, helt ostrukturerade eller semistrukturerade. Då en helt strukturerad intervju har en tydlig 
ram med förutbestämda frågor och svarsalternativ, är en helt ostrukturerad intervju mer som ett öppet 
samtal. Semistrukturerade intervjuer kan ses som ett mellanting mellan dessa två och det är denna typ 
av intervjuer vi har använt oss av (jfr. Alvehus, 2013). Vi har i våra intervjuer därför utgått ifrån ett 
formulär med ett antal öppna frågor för att få en viss struktur, men inte låtit dessa frågor styra helt. På 
så vis har vi kunnat vara flexibla och anpassa innehållet och följdfrågor i intervjuerna utefter 
respondenternas svar. Detta ledde till att vi på ett avslappnat tillvägagångssätt kunde få ut maximalt 
med information oavsett hur konversabel respondenten var. Hur frågeformuläret utformades redogörs 
närmare för under stycket planering och genomförande.  
 

4.2 Urval   

Den forskningsfråga som är central i en studie är avgörande för vilka människor som är av intresse att 
intervjua (Ahrne & Svensson, 2015). I vår studie är syftet att undersöka hur personer som studerar 
samtidigt som de arbetar deltid vid sidan av, upplever att olika faktorer påverkar deras motivation. 
Detta syfte innebär att vi inriktar oss på personer med specifika erfarenheter, i vårt fall 
personalvetarstudenter som studerar vid Uppsala Universitet och som arbetar deltid på ett rekrytering- 
och bemanningsföretag. Detta innebär att vi har använt oss av de som Alvehus (2013) benämner som 
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ett strategiskt urval. Vi vet att det är vanligt att arbeta deltid vid sidan av studierna som 
personalvetarstudent på rekrytering- och bemanningsföretag, då vi själva studerar inom programmet. 
Detta gjorde det möjligt för oss att skicka ut information med vår studies syfte till ett antal studenter vi 
vet har denna arbetslivserfarenhet. Vi valde sedan ut åtta personer av de som svarade till att utgöra 
studiens urval. De som valdes ut var fyra stycken män och fyra stycken kvinnor, alla från skilda 
arbetsplatser, med varierande ålder, anställningstid och från varierande terminer på programmet. Detta 
har vi gjort för att få ett urval av mer heterogen karaktär, då det kännetecknas av större nyans och mer 
omfattande insikt än vad ett homogent urval gör. Om urvalet är av heterogen karaktär så ökar 
dessutom chansen att resultatet blir generaliserbart (Bryman, 2011). Efter att ha intervjuat dessa åtta 
intervjupersoner så upplevde vi en uppnådd mättnad. Denna mättnad i vår kvalitativa undersökning 
innebar att vi upplevde att samma svarsmönster började återkomma i flera intervjuer (jfr. Ahrne & 
Svensson, 2015). Vi tog därav besultet om att åtta informanter var tillräckligt många för denna studie, 
men vid möjlighet till mer tid hade det varit intressant att intervjua fler för att uppnå ett mer 
generaliserbart resultat. 
 

4.3 Planering och genomförande  
Valet av semistrukturerade intervjuer baserades på, som tidigare nämnt under avsnittet metodansats, 
att det är en flexibel intervjuprocess. Detta innebär att vi som forskare använt oss av en intervjuguide. 
Bryman (2011) menar att en intervjuguide fördelaktigt kan utformas som en kort minneslista över 
vilka områden som ska innefattas av intervjun. Det är av betydelse att frågorna inte formuleras så 
specifikt att risken finns att alternativa uppfattningar eller idéer utesluts under intervjutillfället. 
Bryman (2011) lyfter också vikten av att fråga respondenten om generell bakgrundsinformation, 
eftersom att det betydelsefullt för att kunna sätta in personens svar i ett sammanhang.  
 
När intervjuguiden utformades så valde vi först ut de huvudsakliga teman som vi ville beröra under 
intervjuerna. Vi utgick från vårt syfte och våra teman blev då inre faktorer, yttre faktorer samt lärande 
och utveckling. För att finna relevanta frågor till dessa teman så utgick vi ifrån vår teori och vår 
sammanställning av Herzbergs faktorer, se tabell 1 under teoriavsnittet. Vi utformade sedan ett antal 
frågeställningar och lade stor vikt vid att formulera öppna och inte ledande frågor för att undvika att 
påverka respondentens svar. Vi hade inställningen att under intervjuns gång vara flexibla nog att kunna 
ändra frågornas ordningsföljd, samt att följa upp svaren om behovet skulle uppstå. Generell 
bakgrundsinformation samlades även in om intervjudeltagarnas ålder, hur många terminer de studerat 
samt hur länge de deltidsarbetat på ett rekrytering- och bemanningsföretag.  
 
När intervjuguiden var färdigställd så bokade vi grupprum på Blåsenhus vid Uppsala universitet, där 
samtliga intervjuer ägde rum. Trost (2010) poängterar att det är viktigt att välja en plats för 
intervjuerna där intervjudeltagarna känner sig trygga och bekväma, för att svaren ska bli så 
sanningsenliga som möjligt och inte påverkas av eventuella distraktioner (Trost, 2010). Med detta i 
åtanke valde vi Blåsenhus lokaler eftersom att alla intervjudeltagare studerar där, samt eftersom att 
intervjuerna där kunde ske bakom stängd dörr för att skapa en mer trygg miljö.  
 
För att säkerställa att intervjufrågorna fungerade som de syftade till, så genomfördes en 
pilotundersökning. Denna gjordes med två personer som är bekanta med oss författare, men utom 
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urvalet för den riktiga studien. Dessa personer studerar till personalvetare samt deltidsarbetar på ett 
rekrytering- och bemanningsföretag och hade därför relevant bakgrund för undersökningen. Bryman 
(2011) menar att en pilotundersökning kan bidra till att problem med frågorna synliggörs och då kan 
man åtgärda dessa problem, exempelvis klargöra en fråga som är svår att förstå. Vi omarbetade några 
av frågorna som var svåra för pilotdeltagarna att förstå, samt eliminerade några frågor som vi insåg 
inte fyllde någon funktion för vårt syfte.  
 
Vid varje intervjutillfälle deltog en intervjudeltagare samt vi båda som är ansvariga för studien, varav 
en hade ansvaret att ställa frågorna medan den andra hade ansvar för att komplettera med följdfrågor 
om behovet uppstod. Fördelar med att vara två som intervjuar är, enligt Trost (2010), att dessa två kan 
stötta och hjälpa varandra under intervjutillfället. En annan fördel är att de kan lyckas få ut mer 
information ur intervjudeltagaren än om en ensam person hade hållit i intervjun, eftersom två personer 
kan komplettera varandras styrkor och svagheter. En nackdel menar Trost (2010) är att den som blir 
intervjuad kan känna sig i underläge och det finns risk att svaren blir påverkade av det. Trots detta så 
tog vi beslutet om att fördelarna väger tyngre och att det är värdefullt att vi båda får vara med och ta 
del av det fullständiga materialet. Dessutom visade inte pilotundersökningarna något tecken på att 
intervjudeltagarna kände sig obekväma på grund av att vi var två stycken, vilket vi dock är medvetna 
om kan ha berott på att personerna i fråga var bekanta till oss sedan innan.  
 
Samtliga intervjuer spelades in på en mobiltelefon, dels för att vi inte skulle bli distraherade av 
behovet att ta anteckningar, men även för att vi var intresserade av att veta både vad och hur 
intervjupersonerna sade saker inför analysen. Ett samtyckesformulär delades ut till samtliga 
intervjudeltagare vid intervjutillfället med full information om studiens syfte och utformning. Genom 
att frivilligt ge sin underskrift gav de sitt medgivande till att delta i intervjun samt att låta sina svar bli 
inspelade. Genom detta ville vi säkra att vi uppfyllt samtyckeskravet (jfr. Bryman, 2011).  
    

4.4 Bearbetning och analys  
När samtliga intervjuer var genomförda så påbörjades transkribering av materialet, vilket innebär att 
man omvandlar tal till text (Alvehus, 2013). Som vi tidigare nämnt så valde vi att spela in våra 
intervjuer och samlade totalt in 224 minuter inspelat material. Allt material transkriberades i sin helhet 
och sedan påbörjades arbetet med att bearbeta och analysera materialet. Vi valde att använda oss av 
kodning och kategorisering, vilket innebär att vi först läste igenom vårt transkriberade material ett 
flertal gånger, för att sedan knyta delar av materialet till vissa nyckelord. Utifrån dessa nyckelord 
kunde vi sedan utveckla de kategorier som vi bäst ansåg fångade de studerade erfarenheterna och 
handlingarna, vilket sedan la grund för våra teman (Kvale & Brinkmann, 2009). Då studiens 
frågeställningar berör hur olika faktorer påverkar arbetsmotivation, så knöts materialet till nyckelord 
som var kopplade till just olika faktorer. Exempel på nyckelord som togs fram var arbetsuppgifter, lön 
och bekräftelse. Det material som inte kunde kopplas till något av nyckelorden sorterades bort, då det 
materialet inte var av relevans för studiens syfte. När alla nyckelord tagits fram kunde vi sedan se olika 
utmärkande mönster, vilket blev till våra kategorier. Exempel på dessa är behovet av känna sig sedd 
och bekräftad och lön och förmåner som en underminerad motivationsfaktor. När samtliga kategorier 
var framtagna så delades dessa in under tre huvudteman, inre faktorers påverkan, yttre faktorers 
påverkan, samt utmärkande faktorer för att vilja fortsätta lära och utvecklas inom yrket. Varje 
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huvudtema berör varsin av våra tre frågeställningar, för att på så vis försäkra oss om att de blir 
besvarade. De framtagna kategorierna till varje tema fick sedan utgöra dess underteman. 
 
När vi utifrån våra frågeställningar valt våra huvudteman med tillhörande underteman så började vi att 
utforma resultat- och analysdelen. Nästa fas innebar att bli mer detaljerat inriktad på vad som framträtt 
inom varje underteman som vi formulerat. Trost (2010) betonar vikten av att ha med bokstavliga citat i 
denna del av en uppsats, om det är relevant för förståelsen hos läsaren att kunna utläsa den exakta 
formuleringen av citatet. Med detta i vetskap har vi valt att redovisa bokstavliga citat från 
intervjutillfällena i resultat- och analysdelen eftersom dessa har varit viktiga för tolkningen av 
materialet. Vi vill lyfta att de citat som redovisas i resultat- och analysdelen är ett urval av samtliga 
citat som transkriberades fram ur det empiriska materialet. Valet att redovisa citat var för att stärka 
återberättelserna från intervjuerna och gjordes vidare av anledningen att vi ville skapa transparens i 
studien (jfr. Trost, 2010). Detta skapas genom att läsaren själv kan utläsa de citat som vi som författare 
av studien har baserat vår tolkning av materialet på. Studiens teoretiska perspektiv, Herzbergs 
motivation-hygienteori, genomsyrar hela resultat- och analysdelen då huvudteman och underteman har 
baserats på den sammanställningen av faktorer som ingår i teorin. Det finns många olika sätt att bygga 
upp den här delen av uppsatsen på och Trost (2010) menar att en hopslagning av resultat- och 
analysdel är ett tillvägagångssätt för att skapa ett flyt i texten, vilket vi tagit fasta på.  
 

4.5 Studiens kvalitet 
Vanliga begrepp när det kommer till att diskutera kvalitén i en vetenskaplig studie är validitet och 
reliabilitet. Validitet står för om en studie faktiskt mäter det som forskaren avser att mäta och 
reliabilitet står för följdriktningen, överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp. 
Definitionerna av dessa två begrepp handlar om mätning, något som blir svårt när det kommer till just 
kvalitativ forskning, då intresset ofta ligger i individers upplevelser av något. Detta har gjort att 
kvalitativa forskare ibland väljer att byta ut dessa ord till alternativa kriterier för bedömning (Bryman, 
2011). Då vi i denna studie är intresserade av att studera individers upplevelser, har vi valt att byta ut 
begreppen validitet och reliabilitet. Vi har istället utgått ifrån tillförlitlighet, som har fyra delkriterier, 
som är ett begrepp som Bryman (2011) tar upp att Lincoln och Guba (1985, 1994) lyft fram som ett 
grundkriterium för bedömning av kvalitativ forskning.  
 
Det första kriteriet motsvarar intern validitet och innebär att studien ska vara trovärdig, vilket den blir 
genom ett kritiskt förhållningssätt till den egna studien och genom att transparens finns (Bryman, 
2011). Detta har vi försökt uppfylla genom att under uppsatsens gång lyfta upp kritik, bland annat i 
metoddiskussionen. Vi har även försökt ha hög transparens genom att så tydligt som möjligt försökt 
beskriva hur studien gått till, bland annat genom att bifoga vår intervjuguide för att den ska kunna 
granskas, samt ha med ordagranna citat.  
 
Vidare motsvarar det andra delkriteriet extern validitet och handlar om att studien ska vara överförbar, 
det vill säga att det ska finnas en detaljerad och tät beskrivning av hur studien har genomförts, så att 
andra själva kan avgöra hur pass överförbara resultaten är i en annan kontext (Bryman, 2011). På 
grund av konfidentialiteten har vi inte kunnat redogöra för vilka företag våra respondenter arbetar på, 
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men vi har försökt vara så detaljerade som möjligt i våra beskrivningar trots detta, genom att redogöra 
för vilken bransch de arbetar inom och vilket område de studerar inom.  
 
Det tredje kriteriet, pålitlighet, kan jämföras med reliabilitet och handlar om att det ska finnas en 
fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av forskningsprocessen, såsom beslut rörande 
analysen och val av undersökningspersoner (Bryman, 2011). Detta har eftersträvas genom att i 
metoddelen noga redogöra för alla steg i forskningsprocessen.  
 
Det fjärde och sista kriteriet som Bryman (2011) tar upp är möjlighet att styrka och konfirmera, vilket 
motsvarar objektivitet och handlar om att forskaren måste försöka säkerställa att hen agerat i god tro. 
Detta innebär bland annat att forskare inte medvetet får ha låtit personliga värderingar påverka 
utförandet av och slutsatserna från en studie. Vi är medvetna om att detta är något som är svårt att helt 
utesluta, men att vi varit två forskare istället för en har gjort att vi kunnat ifrågasätta varandras 
tolkningar. Genom flertalet diskussioner med varandra och genom ett kritiskt förhållningssätt till vår 
egna text, har vi på så vis försökt att inte låta våra subjektiva föreställningar styra resultatet. I avsnittet 
4.7 Metoddiskussion, så ges en mer utförlig beskrivning av på vilket sätt vi försökt motverka att våra 
personliga värderingar ska ha påverkat studien. Där redogörs för de centrala överväganden som gjorts, 
samt så förs en diskussion kring hur dessa överväganden påverkat studiens genomförande.  
 

4.6 Generaliserbarhet  
Ahrne och Svensson (2015) tar upp att en studies generaliserbarhet handlar om huruvida det går att 
säga något om en större population eller en annan miljö än den som studerats. De menar att det sällan 
är tillräckligt att intervjua en eller ett par personer för att få ett generaliserbart resultat av sin studie. 
Detta beror på att resultatet då kan påverkas mycket av de enskilda respondenternas personliga 
uppfattningar i intervjufrågorna. Om sex till åtta personer intervjuas så minskar risken att resultaten 
blir påverkade av extrema uppfattningar (Ahrne & Svensson, 2015). Vårt beslut om att intervjua åtta 
personer har grundats i detta faktum och i förhoppningen om att åtta informanter ska utesluta att 
extrema uppfattningar spelar in. Vidare tar Larsson (2009) upp att desto större variation det finns bland 
en studiens respondenter, desto mer ökar generaliserbarheten och att det därför är av vikt att välja sitt 
urval utifrån individer med olika bakgrund. Detta har vi tagit hänsyn till i förhållande till att välja 
respondenter med olika ålder, kön, arbetad tid och från olika terminer på programmet. Vi är dock 
medvetna om att för att få ett mer generaliserbart resultat, hade vi behövt ett urval som skiljer sig ännu 
mer sett till bakgrund. Detta hade exempelvis kunnat vara genom att välja respondenter som studerar 
på olika program och som arbetar inom olika branscher. Detta är något som hade kunnat bli möjligt 
genom en enkätundersökning, i och med att vi då skulle kunnat nå ut till ett större urval, vilket hade 
gjort resultatet mer generaliserbart. Vi är därmed medvetna om att vårt val av att göra en kvalitativ 
undersökning med åtta respondenter, endast bidrar med fördjupad kunskap om ett fåtal personers 
upplevelser. Vidare bidrar vi endast med kunskap om hur arbetsmotivationen ser ut hos studenter som 
studerar personalvetarprogrammet samt arbetar på rekrytering- och bemanningsföretag. Detta gör att 
det blir svårt att överföra resultatet till andra personer, platser eller tidpunkter än just de som studerats 
(jfr. Ahrne & Svensson, 2011).  
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4.7 Etiska överväganden 

Det är av stor betydelse att ta hänsyn till etiska riktlinjer och överväganden vid forskning. Detta för att 
säkerställa att forskningsprocessen genomförs på ett ansvarsfullt sätt. I vår studie har vi tagit 
Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer i beaktande för att uppfylla de krav som finns. Det 
grundläggande individskyddskravet kan preciseras i fyra huvudkrav. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
 
Informationskravet kan konkretiseras på så vis att forskaren har en skyldighet att informera deltagarna 
i studien om vad syftet är och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarna ska bli 
informerade om att det är frivilligt att delta samt att de när som helst får avbryta deltagandet. 
Sammantaget kan sägas att allt som kan påverka deltagarens villighet att delta ska komma denne till 
vetskap (Vetenskapsrådet, 2017). För att uppfylla informationskravet så skickade vi ut ett meddelande 
med denna information till de som tillfrågades att medverka i studien, det vill säga syfte, villkor och 
övrig information. De fick således skriftligt ta del av informationen samt att vi i meddelandet 
välkomnade frågor och funderingar. Vi upprepade även informationen vid intervjutillfället, eftersom vi 
inte kunde garantera att samtliga blivit införstådda med informationen.  
 
Nästa krav, samtyckeskravet, innebär att forskaren måste inhämta samtycke från deltagarna till studien. 
Om någon deltagare är under 15 år så måste samtycke inhämtas från vårdnadshavaren. I en studie där 
deltagaren aktivt deltar så ska samtycke alltid inhämtas, medan studier där information om individen 
inhämtas via exempelvis myndighetsregister så behöver samtycke ej efterfrågas (Vetenskapsrådet, 
2017). Vi har tagit hänsyn till samtyckeskravet genom att medta ett samtyckesformulär till 
intervjutillfällena där intervjudeltagarna frivillig fick skriva under formuläret. På formuläret framgår 
studiens syfte, vad resultaten ska användas till, att de deltar frivilligt och att de får avbryta sin 
medverkan när som helst. I och med att alla deltagare var över 15 år behövde vi inte samtycke från 
någons vårdnadshavare, däremot behövde vi samtycke från samtliga deltagare eftersom detta är en 
studie som kräver ett aktivt deltagande av de som medverkar.  
 
Det tredje kravet att ta hänsyn till är konfidentialitetskravet. Det här kravet innebär att alla deltagare i 
en forskningsstudie ska ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den (Vetenskapsrådet, 2017). Med detta i beaktande så 
valde vi att skapa fingerade namn då vi transkriberade materialet. I resultatdelen i studien finns således 
inte deltagarnas verkliga namn med, för att säkerställa konfidentialitet för deltagarna. I övrigt förvaras 
ljudfilerna i låsta mobiltelefoner.  
 
Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Det innebär att uppgifter som insamlats i forskningssyfte 
inte får användas eller utlånas i kommersiellt syfte eller annat syfte som inte är vetenskapligt 
(Vetenskapsrådet, 2017). Vi tydliggjorde både i meddelandet som skickades ut samt i 
samtyckesformuläret vad resultatet kommer att användas till. Informationen som vi delgivit våra 
deltagare är att resultatet kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på seminarier och 
i uppsatsdatabasen DiVA - digitala vetenskapliga arkivet. Vi har också informerat om att alla 
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personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 
konfidentiellt och under tystnadsplikt.  
 
En rekommendation som Vetenskapsrådet (2017) gör utöver de fyra kraven ovan är att deltagarna i en 
forskningsstudie ska få ta del av den fullständiga studien. Detta har vi tagit hänsyn till genom att både i 
meddelandet med information samt i samtyckesformuläret delgivit deltagarna om att studien kommer 
att publiceras i databasen DiVA, där de kan ta del av studien i sin helhet.  
 

4.8 Metoddiskussion  
Intervju som metod har gjort det möjligt för oss att få fram mycket material och nyanserade 
beskrivningar av respondenternas upplevelser av hur olika faktorer påverkar deras arbetsmotivation. 
En enkätundersökning som komplement till våra intervjuer hade dock, om vi hade haft möjlighet i 
form av mer tid, varit intressant att genomföra för att även kunna se i vilken utsträckning varje faktor 
påverkar arbetsmotivation.  
 
Att respondenternas deltagande samt vilket företag de arbetar på har behandlas konfidentiellt, har 
gjorts i förhoppning att öka tryggheten för dem och på så vis främja uppriktiga svar. Vidare har vi 
förhoppningen att det faktum att vi höll intervjuerna i ett lugnt avskilt rum på en plats som är trygg för 
respondenterna, ska ha påverkat att de vågat vara öppna i sina svar. Vi är dock medvetna om att vår 
närvaro som forskare trots detta kan ha spelat in och påverkat studiens resultat, särskilt eftersom vi är 
bekanta för respondenterna på så vis att vi studerar på samma program. Vi är därför införstådda med 
att vissa aspekter av undersökningens kvalitet kan ha kommit att påverkas. 
 
Då vi som utfört studien studerar på Personalvetarprogrammet och arbetar på rekrytering- och 
bemanningsföretag, liksom våra respondenter, är vi medvetna om att vi har en förförsåelse för det 
fenomen som studien avser undersöka och bidra med kunskap om. Eftersom vi också läser samma 
utbildningsprogram som våra informanter och därmed har en relation till dem, kan vi sägas ha studerat 
vår egen praktik i två avseenden: dels i förhållande till arbetsplatsen och anställningsformen, och dels i 
förhållande till utbildningen. På så vis kan våra personliga erfarenheter och värderingar ha spelat in, 
något som vi därför ständigt haft i åtanke och fört kritiska diskussioner med varandra om för att 
försöka motverka.  
 
Gilje och Grimen (2007) menar att en förförståelse för det som studeras kan innebära både positiva och 
negativa effekter för studiens genomförande. Forskarens subjektiva föreställningar kring det 
undersökta fenomenet kan göra att uppfattningar som framkommer genom studien försummas av 
forskaren om dessa inte stämmer överens med förförståelsen. Följden kan bli att resultatet blir 
missvisande från verkligheten. En positiv effekt av att forskaren har en förförståelse är att det kan 
underlätta arbetet i att avgränsa området som undersöks, genom att exempelvis finna informanter med 
relevant erfarenhet. Förförståelsen kan också göra det lättare att förstå resultatet.   
  
Under studiens gång har vi försökt behålla ett kritiskt förhållningssätt genom att föra diskussioner 
sinsemellan för att motverka att studiens genomförande skulle bli påverkat av våra subjektiva 
uppfattningar. Vid genomförande av studiens provintervju uppmärksammade vi att vi som intervjuare 
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lät följdfrågorna präglas av personliga uppfattningar som var styrande för dessa frågor. Ett exempel på 
detta var när vi frågade hur lön inverkar på informantens motivation, varpå personen svarade ett 
förhållandevis neutralt svar. Vi forskare, som anser att lönen inte inverkar särskilt mycket på 
motivationen utan att andra faktorer påverkar mer, ställde då en ledande följdfråga som var: ”Förstår vi 
dig rätt i att du inte tycker att lönen påverkar din motivation?”. Vi förde en diskussion rörande detta 
efter provintervjun och vi pratade om att det är lätt att ställa ledande frågor utifrån vår förförståelse, 
men att det är av stor vikt att vi sätter våra egna uppfattningar inom parantes och endast ställer öppna 
frågor vid kommande intervjusituationer. Detta för att informantens personliga upplevelser ska 
åskådliggöras och att den inte ska falla in i vad vi anser i frågorna, för att få ett så sanningsenligt 
resultat som möjligt. 
  
Ett annat exempel på sådant som vi fört diskussioner kring är att urvalet för denna studie utgjordes av 
bekanta till oss då vi studerar på samma utbildningsprogram. Detta har inneburit att vi under skoltiden, 
utanför uppsatsskrivandets tid, har hört några av studiens deltagare berätta om sina arbetssituationer 
och sin motivation. Detta skapade i vissa av intervjusituationerna utmaningar då det framkallat en 
förförståelse hos oss forskare om informantens upplevelser. Utmaningen låg i att hålla det som sagts 
utom intervjusammanhanget utanför studiens material och endast lyssna till vad informanten säger just 
i intervjun. Vi diskuterade hur vi skulle gå tillväga för att inte låta vår förförståelse ha inverkan på 
resultatet. Vi kom fram till att låta resultat- och analysdelen genomsyras av ordagranna citat, för att 
motverka att egna tolkningar fick ta plats.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

26 

5. Resultat och Analys 

I följande avsnitt kommer studiens resultat att redovisas och analyseras. Detta kommer att göras 
genom citat och återberättelser från intervjuerna och med hjälp av Herzbergs motivation-hygienteori. 
Detta avsnitt består av tre stycken huvudteman som alla är indelade i ett antal underteman. Varje 
huvudtema behandlar varsin av studiens frågeställningar och är indelade i underteman som utgår från 
faktorerna i Herzbergs motivation-hygienteori.   
 

5.1 Studiens respondenter  
Som tidigare nämnts under metodavsnittet har vi intervjuat åtta personer som studerar heltid på 
personalvetarprogrammet i Uppsala och samtidigt arbetar deltid vid sidan om sina studier på ett 
rekrytering- och bemanningsföretag. För att skydda respondenternas identitet har vi valt att använda 
oss av fingerade namn. Följande respondenter har medverkat i studien:  
  
Mattias: Student 26 år - Termin 5 - Arbetat deltid i 2 terminer. 
Lilly: Student 23 år - Termin 5 - Arbetat deltid i 3 terminer. 
Arvid: Student 25 år - Termin 4 - Arbetat deltid i 4 terminer. 
Lova: Student 21 år - Termin 4 - Arbetat deltid i 2 terminer. 
Filippa: Student 23 år - Termin 6 - Arbetat deltid i 4 terminer. 
Sam: Student 24 år - Termin 4 - Arbetat deltid i 3 terminer. 
Emir: Student 24 år - Termin 6 - Arbetat deltid i 4 terminer. 
Hanna: Student 26 år - Termin 6 - Arbetat deltid i 3 terminer. 
     

5.2 Yttre faktorers påverkan 

Vårt första huvudtema är yttre faktorer, motsvarande Herzbergs hygienfaktorer och kommer att 
behandla vår första frågeställning: Hur upplever studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och 
bemanningsföretag att yttre faktorer påverkar deras arbetsmotivation?. Följande tema delas upp i sju 
stycken underteman som var och ett belyser olika utmärkande yttre faktorer. Herzberg (1959) menar 
att en yttre faktor är något som kommer från en extern källa och vars närvaro motverkar missnöje, men 
inte kan skapa arbetstillfredsställelse utan att de inre behoven också uppfylls. 
 

5.2.1 Lön och förmåner som en underminerad motivationsfaktor  
Ett tema som blev väldigt framträdande under intervjuerna var att lön och förmåner inte tycktes ha 
någon större inverkan på motivationen. Vad gäller just förmåner så fick majoriteten av respondenterna 
inte ta del av några sådana, detta trots att de som arbetade heltid på deras arbetsplats fick ta del av flera 
stycken. Respondenterna kände i många fall till förmånerna och ofta också exakt vilka de var. Flertalet 
menade dock att det faktum att inte hade några förmåner inte hade en direkt negativ påverkan på 
motivationen, men att de skulle uppskatta om de hade fått några. Lilly berättar:  
 
Lilly: “jag har inga förmåner överhuvudtaget, så just förmåner är inget som inverkar på min 
motivation, men jag hade uppskattat om jag hade haft några”  
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Då många av studenterna arbetar extra i Stockholm, tog de upp att det la ut stora summor pengar på ett 
pendlarkort varje månad, samt att de la flertalet timmar om dagen på att just pendla. Flertalet 
respondenter upplevde därför att lön var långt ifrån det som motiverade dem till att arbeta, då de ändå 
inte blev särskilt mycket pengar för den tid de la ner. Majoriteten tog upp att de knappt tänkte på 
pengarna som en motivationsfaktor och att om de hade arbetat deltid för pengarna så hade de arbetat 
med något annat. Mattias uttrycker sin syn på lön såhär:  
 
Mattias: “jag har alltid arbetat extra för att jag vill få ut mer pengar, men hade det bara varit för 
pengarna hade jag ju suttit på ICA istället liksom, nu lägger jag ändå 1600 kr på ett tågkort och har 
heller inget Ob-tillägg som jag haft på mina tidigare jobb, så jag förlorade pengar på att ta det jobbet 
jag har nu, men det vägs upp av andra saker eller vad man ska säga” 
 
Att lönen skulle ha en direkt påverkan på arbetsmotivationen var därav inget som var framträdande, 
men respondenterna uttryckte att den möjliggjorde att de kunde leva ett rikare liv utöver studentlivet. 
Vi kunde också urskilja att just timlönen hos vissa av respondenterna påverkade att de vill arbeta 
oftare. Emir berättar:  
 
Emir:“[...] lönen påverkar mig till att jobba mer än 16 timmar i veckan för att jag vet att jag får ut 
mer lön i och med att jag har timlön, vill jag jobba mer får jag också mer pengar och kan göra mer 
roliga saker, äta bra mat och så” 
 
Sammanfattningsvis kan koppla lön och förmåner till faktorer som Herzberg (1959) tar upp som 
hygienfaktorer. Vi ser att majoriteten av våra respondenter inte får ta del av några förmåner, men att 
detta inte påverkar deras motivation just nu. Vi kan också se att lön inte hade någon direkt påverkan på 
arbetsmotivationen, men att den möjliggjorde att de kunde leva ett rikare liv utöver studentlivet. På så 
vis kan dessa faktorer ses som hygienfaktorer, då respondenternas svar bekräftar det som Herzberg tar 
upp om att de i sig inte skapa motivation, utan endast motverka missnöje.  
 

5.2.2 Vikten av ett gott ledarskap  
Ett tema som blev märkbart var att beroende på vilken typ av ledarskap som ledarna på arbetsplatsen 
utövar så inverkar det olika på deltidsarbetares motivation. “Typ av ledarskap” är enligt vår mening i 
detta sammanhang exempelvis huruvida ledaren arbetar nära eller distanserat från gruppen, om ledaren 
agerar som en förebild och om ledaren förmedlar tydliga målsättningar till sina anställda. En av våra 
intervjudeltagare, Emir, berättade bland annat att hans chef har en stor grupp under sig och det kan 
upplevas som att denne är distanserad från den enskilde medarbetaren. Detta orsakade i sin tur att inre 
motivationsfaktorer inte blev tillgodosedda, såsom att inte bli sedd av sin ledare och att det var svårt att 
få det stöd som önskades i vissa arbetsuppgifter eller frågor. Detta menar Emir har en negativ inverkan 
på motivationen eftersom behovet av feedback, stöd och bekräftelse ofta uteblir. Emir berättar;   
 
Emir: “[...] vi har tidigare haft en ledare som är HR chef för hela gruppen och då blev det väldigt 
distanserat ledarskap från oss i gruppen för det blev väldigt flängigt, då blir man lite negativt inställd 
till henne eftersom hon inte verkar bry sig så mycket om oss deltidare [...] nu har vi fått en ny chef som 
jobbar mycket närmare oss och har koll på vad vi gör och ger oss feedback och konstruktiv kritik och 
det skapar mycket motivation att bli sedd på det viset” 
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Vidare så fann vi hos en av respondenterna att missnöje uppstår om ledaren inte “lever som hon lär”. 
Detta då hon gärna vill att chefen, eller ledaren, ska agera som en inspirerande förebild. Flertalet ansåg 
även att ledarens engagemang för både arbetsuppgifter och sina medarbetare bör vara stort. Lilly 
berättar om hur detta är något som hon upplever är en brist på hennes nuvarande arbetsplats, men att 
hon önskar att det fanns mer av;  
 
Lilly: “Ledarskapet motiverar mig inte alls, faktiskt, för att jag har en chef som är lite konstig. Just nu 
så säger chefen att man ska göra si och så och förväntar sig mycket av prestation av oss medarbetare 
men hon gör inte många knop själv [...] Jag tycker att hon istället borde verka som ett föredöme för 
oss, och liksom leva som hon lär” 
 
En annan framträdande egenskap som vi upplevde att våra respondenter uppskattar hos sin ledare är att 
den lägger tid och resurser på att skapa förutsättningar för medarbetarens utveckling. Exempelvis 
genom att hålla utvecklingssamtal för att ta reda på var deras anställda ser sig i nästa steg i sin karriär 
och ta reda på vad som krävs för att denne ska nå dit. Hanna, som uppskattar det rådande ledarskapet 
på sina arbetsplats berättar om detta;  
 
Hanna: “Jag har en väldigt bra chef som är väldigt mån om att man ska trivas [...] hon har haft samtal 
med mig tre gånger vilket jag aldrig varit med om innan, att man har målsamtal liksom [...] Jag får 
berätta om jag vill lära mig något mer och så, om jag tycker det är kul och hej o hå [...] det tycker jag 
är motiverande, att hon tycker att jag är så viktig fast jag bara är där två dagar i veckan” 
 
Sammantaget så kan vi se att ett bristande ledarskap leder till missnöje hos respondenterna, vilket 
bekräftar faktorn ledarskap som en av Herzbergs (1959) hygienfaktorer. Ett ledarskap som dock 
innefattas av en ledare som uppfyller inre faktorer hos medarbetarna, såsom behovet av att bli 
bekräftad och få feedback, motiverar dem. Detta stämmer överens med Herzbergs teori om att inre 
faktorer, de han kallar motivationsfaktorer, är de som kan skapa motivation. Vi ser här att yttre 
faktorer kan skapa förutsättningar för att inre faktorer ska kunna uppfyllas och på så vis kan motivation 
uppstå.  
 

5.2.3 Betydelsen av en god arbetsmiljö 
Vad gäller betydelsen av den fysiska arbetsmiljön så fann vi att våra intervjudeltagare i allmänhet 
uppskattar ljusa och fräscha lokaler, då det blir en mer trivsam miljö att arbeta i. En ergonomisk 
arbetsplats är också något som lyfts som positivt, men dock inget som direkt påverkar motivationen 
enligt flertalet av våra respondenter.  
 
Vikten av att ha bestämda arbetsplatser var något som lyftes fram som viktigt hos ett par respondenter, 
istället för att ha exempelvis ett öppet kontorslandskap, där arbetsplats kan variera från dag till dag. 
Detta bidrar till att de har sin plats när de kommer till jobbet, vilket skapar en känsla av tillhörighet och 
trygghet. Lova berättar om detta;  
 
Lova: “Vi har egna platser på jobbet vilket jag tycker skapar en trygghet. Man kommer och har sin 
plats och vet vad man ska göra och var man ska vara. Det är inte alltid en självklarhet när man jobbar 
deltid tror jag, men jag tycker att det skapar tillhörighet” 
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Sammantaget så tycker samtliga respondenter att det är viktigt och trivsamt med ljusa och fräscha 
lokaler att arbeta i, men det är inte något som lyfts som en motivationsfaktor. Här kan vi se att faktorn 
arbetsmiljö därmed fungerar som en hygienfaktor, det vill säga att en god arbetsmiljö kan motverka 
missnöje, men inte kan skapa arbetsmotivation i sig (Herzberg 1959).  
 

5.2.4 Flexibilitetens påverkan på motivationen  
Vikten av flexibilitet vad gäller arbetstider och vilka dagar som man kan välja att arbeta lyfts fram som 
viktigt hos respondenterna. Detta berodde exempelvis på att ett flexibelt arbete möjliggjorde att de 
kunde balansera sina två delar av livet, dels heltidsstudier och dels deltidsarbete. Om kombinationen 
av arbetsliv, privatliv och studier inte skulle gå att balansera på ett bra vis så skulle deltidsarbetet mer 
kännas som en stress än som en möjlighet att öka sin kompetens, menar respondenten Mattias;  
 
Mattias: “jag tycker det är väldigt skönt att de är förstående med att man är student också, det är 
liksom på mina villkor eller vad säger man, jag jobbar så mycket jag kan och har jag mycket i skolan 
kan jag jobba bara en dag om jag vill [...] jag kan komma vilka dagar jag vill och det möjliggör att 
jag kan jobba samtidigt som jag pluggar, annars hade jag nog inte fått det att gå ihop, riktigt” 
 
De flesta av intervjudeltagarna berättade om att de upplever att det finns stor flexibilitet i sina arbeten 
vad gäller tider och dagar som de kan jobba. De beskriver vidare att det är en förutsättning för att de 
ska vilja fortsätta arbeta deltid vid sidan om studierna. En av respondenterna, Hanna, är den enda av 
respondenterna som inte är helt tillfreds med graden av flexibilitet i hennes jobb. Hon berättar att det 
hade varit att föredra om hon kunde få lite mer frihet vad gäller val av arbetstider och dagar.  
 
Hanna: “Alltså jag har inte så jättemycket flexibilitet vad gäller tiderna, jag måste ju komma 08.00 sen 
ska jag ju jobba ja men 8 timmar, så det är inte så flexibelt [...] hade jag kunnat sova lite längre nån 
dag och gå hem lite senare så hade jag ju absolut föredragit det för det hade gjort att jag kan 
bestämma lite mer över min fria tid” 
 
Detta kan vi koppla till Herzbergs (1959) hygienfaktor fysiska arbetsförhållanden, då temat berör 
flexibilitet och arbetstider. Sammanfattningsvis så framhåller nästan samtliga respondenter att 
flexibiliteten i sitt deltidsarbete är en stark bidragande faktor till att de vill fortsätta arbeta vid sidan av 
studierna. Om det råder brist på flexibilitet, som för en av respondenterna, så finns en önskan om att 
det borde finnas mer för att kombinationen av arbetsliv, privatliv och studier skulle gå ännu bättre att 
kombinera tillsammans. Om de fysiska arbetsförhållandena inte skulle vara tillfredsställande så skulle 
missnöje uppstå enligt Herzberg, vilket vi fick intrycket av även hos våra respondenter.   
 

5.2.5 Upplevelsen av vara en deltidsarbetare bland heltidsarbetare 
Ett återkommande inslag i respondenternas upplevelser var att rollen som deltidsarbetare tycktes skilja 
sig på många sätt mot de som arbetar heltid. Deras status, det vill säga deras ställning på arbetet, var 
tydligt förknippad med deras anställningsform. Vissa av de intervjuade upplevde att rollen som 
deltidsarbetande student gjorde att de andra på arbetsplatsen såg dem som mindre erfarna och kunniga. 
Detta i sin tur ledde till känslor som att deltidarna inte ansåg att det förväntades lika mycket av dem 
och att de kändes som att ribban lades väldigt lågt. De fanns också de som upplevde det som att de 
blev utnyttjade till att göra “skitgörat” för väldigt dåligt betalt. Vidare kunde det upplevas som att de 
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inte var lika viktiga och att deras status på arbetsplatsen var mycket låg, vilket väckte missnöje. Arvid 
beskriver sin upplevelse av det på följande vis:  
 
Arvid: “jag är ju ingenting, jag känner mig som en assistent till assistenterna, alltså, det är astråkigt, 
min status är den lägsta. Jag har ju lite motivation i början att försöka höja den statusen, men när man 
märker att inget händer så påverkar det ju en bara negativt liksom, och jag känner ju att motivationen 
till att jobba minskar i takt med att den obefintliga statusen fortsätter [...] jag har liksom helt andra 
arbetsuppgifter, jag är inte lika inkluderad, inte lika insatt i verksamheten” 
 
Detta var dock inte fallet hos alla, utan det fanns också de som upplevde rollen som deltidare som en 
känsla av att vara behövd och viktig. Detta blev tydligt hos dem som arbetat några år och hunnit skaffa 
sig en högre status genom att få högre kvalificerade arbetsuppgifter och genom att ha hög arbetsvana. 
De upplevde att de fick en högre status bland de andra deltidsanställda, eftersom att de heltidsanställda 
visste att saker skulle ske på rätt sätt om de tillfrågade dem. Detta i sin tur hade en positiv inverkan på 
motivationen, då de kände sig viktiga och behövda. Det blev också tydligt att statusen hade en positiv 
inverkan på motivationen hos dem som arbetade på en arbetsplats där det inte fanns så många andra 
deltidsarbetande. Detta då det tycktes bidra till en känsla av att behovet av deras enskilda hjälp blev 
större och därför att de kände en större tacksamhet gentemot dem för den insats de gjorde. Lilly 
berättar:  
 
Lilly: “Jag känner mig betydelsefull, jag känner att utan mig så skulle mycket arbete stanna av 
eftersom att jag är ensam som har just mitt ansvarsområde. Jag känner mig absolut inte mindre sedd 
eller bekräftad för att jag bara jobbar deltid, snarare tvärtom, jag känner mig uppskattad, vilket 
motiverar mig”  
 
Sammanfattningsvis kan vi koppla detta tema till Herzbergs (1959) hygienfaktor status på jobbet. Vi 
kan se att statusen på jobbet är en faktor som kan väcka stort missnöje om den inte är tillfredsställande, 
vilket bekräftar att det är en hygienfaktor. För de som upplever att deras status gör att de känner sig 
extra behövda och uppskattade, inverkar detta istället positivt på motivationen. Här ser vi återigen att 
en yttre faktor skapar förutsättningar för att inre faktorer ska kunna uppfyllas. Detta då det är känslan 
av att vara behövd och uppskattad, kopplat till statusen, som motiverar våra respondenter.  
 

5.2.6 Relevansen av ett företags värderingar och företagskultur   
Vad gäller hur företagets uttryckta värderingar påverkar de som arbetar deltid så kunde vi se att det 
lockade vissa till att söka eller ta en tjänst på en specifik arbetsplats. Det som det hade talats om i 
annonstexter eller på intervjuer var dock något som inte blev lika tydligt när de väl började på sina 
arbetsplatser, då de inte upplevdes att det direkt genomsyrades i det dagliga arbetet. Därav blev det 
inget som påverkade dem direkt i deras arbete, men det var ofta uppskattat att det åtminstone pratades 
om värderingar i organisationen. Filippa berättar:  
 
Filippa: “Vid själva intervjuprocessen fastnade jag mycket för att de sa att de var serviceinriktade och 
passionerade för lalala… just i det skedet kände jag att jag kunde relatera till det, men nu känner jag 
inte att de faktiskt genomsyras när jag väl jobbar här, i det vardagliga arbetet, så det är inte direkt 
något som motiverar mig” 
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Företagskultur var något som uttrycktes påverka desto mer, åtminstone i de fall där deltidarna kunde 
uppleva att det fanns en specifik företagskultur. Hanna beskriver sin upplevelser:  
 
Hanna: “Det är en viss anda typ i mitt team, det är liksom värt att göra bra ifrån sig, det gör att man 
trivs, sen kanske jag inte brinner för ledorden just, det är mer kulturen, det är glädje och så, man firar 
när någon gjort något bra” 
 
Detta tema går att koppla till Herzbergs (1959) hygienfaktorer företagspolicy och företagskultur. Detta 
då vi kan se att företagets uttryckta värderingar inte har någon större inverkan på motivationen i det 
dagliga arbetet, men att en god företagskultur kan påverka att de trivs och på så vis motverkas 
missnöje.   
 

5.2.7 Tillhörighet och gemenskap som utmärkande motivationsfaktor  
Genom intervjuerna lyfte respondenterna återkommande att upplevelsen av goda relationer, en känsla 
av tillhörighet och gemenskap på arbetsplatsen var något som var av stor betydelse för att de skulle 
trivas. Intervjudeltagarna nämnde ofta att relationerna med arbetskollegor är viktiga för att det ska vara 
roligt att vara på jobbet och att det är betydelsefullt för goda samarbeten parterna emellan på 
arbetsplatsen. Alltigenom märkbart i intervjuerna kunde vi se att deltidsarbetarna upplevde att de 
sociala relationerna skapar trivsel, Lova berättar;  
 
Lova: “[...]det tycker jag nog nästan är det som är viktigast för mig, liksom när jag kan tycka att 
arbetsuppgifterna suger och är astråkiga så kan jag tycka att det är kul på jobbet ändå för att jag har 
kompisar där [...] det nog en av de starkaste drivkrafterna till att jag fortsätter jobba där och tycker 
det är kul att komma till jobbet på grund av den gemenskap man har” 
 
Något annat som vi lade märke till var att respondenterna, trots att de redan i nuläget upplevde 
tillhörighet och gemenskap som viktigt, verkade tycka att det blir ännu mer betydelsefullt i framtiden 
när de börjar arbeta heltid. Några av respondenterna berättade i samsyn med varandra att de i nuläget 
inte fullständigt blir inkluderade i alla vardagliga sociala sammanhang på och utanför arbetsplatsen, 
just eftersom de inte tillbringar så mycket tid där. Flertalet framhöll dock att det inte hade någon stor 
inverkan på motivationen i och med att de ändå har sitt sociala liv vid sidan av deltidsjobbet, men att i 
framtiden när de ska arbeta heltid kommer det att vara desto viktigare. Filippa berättar om sin 
upplevelse av detta;  
 
Filippa: “Det är ju roligt att komma till jobbet varje gång för att alla är väldigt trevliga och 
inbjudande, de ser dock på mig som att jag är en yngre känns det som, alltså, att dom är heltidare och 
jag deltidare, lite så känns det som [...] jag blir liksom inte lika inkluderad i vardagliga grejer men jag 
har ju mina vänner på sidan om jobbet, så jag blir inte så ledsen av att det är så just nu liksom, det är 
väl något man mer hade påverkats mer av som heltidare, då är det ju dom man kommer träffa varje 
dag” 
 
Generellt sett verkade samtliga respondenter uppleva de sociala relationerna och gemenskapen som 
viktigt för att de ska trivas på sin arbetsplats. En av respondenterna, Lilly, har möjligheten att arbeta 
hemifrån om önskan och behovet av det finns från hennes sida. Hon berättade att hon upplever att hon 
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känner sig mer motiverad till att jobba om hon är på kontoret, än om hon sitter hemma i sin lägenhet. 
Hon förklarade anledningen till detta med följande citat;  
 
Lilly: “[...] när jag kommer till kontoret så har vi roligt tillsammans och kan diskutera arbetet och 
ventilera kring saker liksom och dessutom peppar vi ju varandra massor, vilket gör att det är roligare 
att åka dit än att sitta hemma ” 
 
Vi kopplar detta undertema till Herzbergs (1959) hygienfaktor relationer. Detta då relationer skapar 
förutsättningar för att gemenskap och tillhörighet ska uppstå. Vår upplevelse är att goda relationer och 
gemenskap på arbetsplatsen är viktigt för att våra respondenter ska trivas, men att det inte är något som 
har direkt inverkan på deras motivation till att arbeta, vilket gör att vi i likhet med Herzberg ser det 
som en hygienfaktor.  
 

5.2.8 Sammanfattande analys av de yttre faktorernas påverkan  
Vi kunde se att det vad gäller de flesta yttre faktorerna inte fanns någon direkt koppling mellan dem 
och arbetsmotivation, vilket styrker Herzbergs (1959) argument vad gäller hygienfaktorer. Exempelvis 
faktorerna lön och förmåner upplevdes av våra respondenter inte ha någon direkt påverkan på deras 
arbetsmotivation, men att lön däremot skapar möjligheter för ett rikare liv. Vidare kunde vi också se att 
missnöje uppstår då hygienfaktorer, såsom en tillfredsställande status och flexibla arbetstider inte 
uppfylls, vilket också stödjer Herzbergs teori. Ett samband mellan yttre och inre faktorer har också 
framträtt, vilket bekräftar Herzbergs motivation-hygienteori om att båda dessa faktorer måste uppfyllas 
för att motivation ska kunna uppstå. Vi såg bland annat den yttre faktorn ledarskap i sin tur påverkar 
inre faktorer såsom bekräftelse och feedback, då det ansågs som viktigt av studenterna att deras ledare 
gav dem detta. Närvaron av yttre faktorer möjliggör på så vis att inre faktorer kan uppfyllas, vilket gör 
att motivation skapas. Samma sak gäller statusen på jobbet, där de respondenter som blev extra sedda 
för att de var deltidare också blev mer motiverade till att göra bra ifrån sig och vice versa.  
 

5.3 Inre faktorers påverkan  
Vårt andra huvudtema är inre faktorer, motsvarande Herzbergs motivationsfaktorer och kommer att 
behandla vår andra frågeställning: Hur upplever studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och 
bemanningsföretag att inre faktorer påverkar deras arbetsmotivation?. Följande tema delas upp i fem 
stycken underteman som belyser olika utmärkande inre faktorer. Som Herzberg (1959) menade så kan 
tillfredsställelse inte uppnås endast genom att otillfredsställande faktorer avlägsnas. Han menade att 
det krävs att arbetsgivare också erbjuder möjligheter för medarbetare att uppfylla de inre behoven, 
motivationsfaktorerna, för att motivation ska kunna uppstå.  
 

5.3.1 Vikten av utvecklande och varierande arbetsuppgifter 
Något som blev tydligt hos våra respondenter när det kom till arbetsuppgifternas påverkan på deras 
motivation, var att de behöver vara utvecklande och varierande. Flertalet respondenter uttryckte att de 
ofta kunde känna att de fick göra de enkla och monotona arbetsuppgifterna på arbetsplatsen på grund 
av att de var deltidsanställda. Detta upplevdes inverka på motivationen negativt. Nedan följer ett citat 
av Arvids upplevelse av detta:  
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Arvid:“[...]jag tycker att arbetsuppgifterna är det som ska motivera en att jobba, men i dagsläget 
motiverar det mig inte alls, det är tråkigt, enformigt, monotont, och på liksom en praoelevs nivå” 
 
Vidare blev det tydligt att när respondenterna får göra mer utvecklade och avancerade arbetsuppgifter 
så inverkar detta positivt på motivationen. Flertalet uttryckte att detta gör att de vill arbeta snabbare 
och göra bättre ifrån sig. Det blev också tydligt att arbetsuppgifterna är något som kan pendla mycket 
från dag till dag och att detta även gör att motivationen kan pendla. Detta kommer fram tydligt i citatet 
nedan.  
 
Lova: “Jag tycker ju, de dagar man gör mycket olika grejer som är ju roligare, och då blir jag mer 
motiverad än om jag sitter en hel dag och searchar efter en omöjlig kravprofil liksom, då är det ju 
svintråkig och jag kan känna att jag hatar jobbet liksom, så det kan ju pendla jättemycket beroende på 
vad man gör, så det är klart arbetsuppgifterna påverkar jättemycket” 
 
Vi har kopplat detta undertema till Herzbergs (1959) motivationsfaktor intressanta arbetsuppgifter. 
Sammantaget kunde vi se att arbetsuppgifterna har en stor inverkan på motivationen hos 
respondenterna och att betydelsen av att ha arbetsuppgifter som är utvecklande och varierande är något 
som majoriteten lägger tonvikt vid. Detta gör att vi ser varierande och utvecklande arbetsuppgifter som 
en motivationsfaktor i likhet med Herzberg, då det är en faktor som kan skapa arbetsmotivation.  
 

5.3.2 Inflytande över arbetssituationen och vikten av att få ta ansvar  
Kopplat till arbetsuppgifterna upplevdes också en önskan om att få ta mer eget ansvar och att få ett 
större inflytande över arbetssituationen. Vi upplevde överlag en stor brist på detta hos de deltidare som 
vi intervjuade och att i de fall som de fick ta större eget ansvar så inverkade detta positivt på 
motivationen. Emir beskriver sin upplevelse:  
 
Emir: “Om mitt företag ger mig ansvar till att testa ett nytt projekt så gör ju det att jag vill göra det så 
bra som möjligt och då ökar det indirekt motivationen för uppgiften, gör man det dåligt så kanske man 
har förbrukat sin chans”  
 
De respondenter som upplevde en brist på inflytande och eget ansvar uttryckte att det påverkar deras 
motivation negativt. Många menade att större ansvar hade gjort att de hade lärt sig mer, vilket i sin tur 
hade bidragit till ökad kunskap inom yrket, något som motiverade många. Det uttrycktes dock också 
en stor förståelse och acceptans i varför situationen såg ut som den gjorde. Många förklarade att det 
aldrig hade funkat om detta var deras heltidsjobb, men att i och med att det endast är deras deltidsjobb 
och att det är tillfälligt så är det lättare att acceptera. Majoriteten antydde att de förstod att det var svårt 
att ge stora utmaningar till någon som så sällan befinner sig på arbetsplatsen och att det därför finns 
förklarliga skäl till varför det är som det är. Filippa berättar:  
 
Filippa: “[...]det är det som är svårt också med att vara deltidare, jag vet ju liksom att jag inte kan ta 
på mig stora projekt för jag hinner inte med det, så det blir liksom att jag får ta lite mindre ansvar och 
det är kanske inte, tycker jag, jättemotiverande, men samtidigt förstår jag ju varför” 
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Vi kan koppla detta till Herzbergs (1959) motivationsfaktorer ansvarstagande och inflytande över 
arbetssituationen. Vi ser dessa som just motivationsfaktorer då respondenterna upplevde att eget 
ansvar och inflytande över arbetssituationen är faktorer som verkar motivationshöjande, men att brist 
på detta gör att deras motivation sänks. De är dock medvetna om att det är svårt att få mer av detta så 
länge de är anställda som deltidsarbetare.  
 

5.3.3 Behovet av känna sig sedd och bekräftad  
Något som majoriteten av intervjudeltagarna lyfte fram som faktorer som bidrar till trivsel och 
drivkraften att vilja prestera på arbetet är bekräftelse och feedback. Det beskrivs att det finns ett behov 
av att bli sedd av dels ledare och chefer men även av andra kollegor. Flera av respondenterna berättar 
hur betydelsefullt de tycker att det är med konstruktiv kritik för sin personliga och professionella 
utvecklings skull. När de får just detta så känner de sig motiverade till att antingen fortsätta i samma 
riktning eller förbättra det som kan förbättras. Sam uttrycker sig kring detta;  
 
Sam: “det är otroligt viktigt och motiverar mig jättemycket när jag får höra om jag är duktig [...] när 
jag fått ha utvecklingssamtal med min chef så har det varit så himla skönt för det betyder så mycket att 
få höra att hon är nöjd med det man gör och att man lever upp till deras förväntningar liksom och man 
stärks lite i sin roll typ”  
 
Samtidigt som många av intervjudeltagarna lyfte bekräftelse och feedback som en faktor som 
genererar en hög grad av motivation när de väl får ta emot det, så lyfte andra hur bristen på dessa 
faktorer har negativ inverkan på motivationen. Genom intervjuerna framkom upplevelsen av att det 
finns ett behov av att få bekräftelse för att upprätthålla en god självkänsla. En av respondenterna 
berättar exempelvis hur hon ofta är väldigt hård mot sig själv, så om hon inte får höra att det hon gör är 
bra emellanåt så känner hon inte att hon duger, vilket inverkar negativt på motivationen enligt henne. 
En annan respondent, Arvid, framhåller att han lider sådan brist på bekräftelse och feedback på sin 
arbetsplats att han känner att hans prestationer näst intill är meningslösa för verksamheten. Följande 
citat belyser hans upplevelse;  
 
Arvid: “Det skulle motivera mig om man fick nån feedback, men jag får ingenting egentligen, det blir 
att jag känner mig likgiltig inför jobbet, det får mig att känna att det jag gör inte är viktigt och det 
påverkar ju motivationen negativt” 
 
För att sammanfatta temat ovan kan vi säga att genom samtliga intervjuer framhävdes behovet av 
bekräftelse och feedback som starkt bidragande till att öka motivationen i arbetet. Bristen på dessa 
faktorer orsakar däremot motsatt effekt och har således en negativ inverkan på motivationen. 
Resultatet av utebliven bekräftelse för den anställdes prestation kan orsaka känslor av att det man gör 
inte är betydelsefullt. Detta kopplar vi till Herzbergs (1959) motivationsfaktorer bekräftelse och 
uppmärksamhet, då det är faktorer som våra respondenter upplevde hade stark påverkan på 
motivationen. 
 

5.3.4 Möjligheterna till kompetensutveckling  
Vi kunde se att möjligheterna till kompetensutveckling påverkade respondenternas motivation av olika 
anledningar. Generellt så verkade inte möjligheter till kompetensutveckling vara en självklarhet, eller 
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ens vanligt förekommande för de deltidsarbetande studenterna. Några av respondenterna berättade att 
de emellanåt fick chansen att delta på kurser och utbildningar för att utveckla sin kompetens. En av 
anledningarna till att motivationen upplevdes påverkas positivt av möjligheten att få utveckla sin 
kompetens är känslan av att företaget vill investera i den anställde och att denne då vill ge tillbaka i 
form av prestation. Emir, som erbjuds möjligheter till kompetensutveckling ibland berättar om detta;  
 
Emir: “det påverkar mig nog på så vis att om jag märker att mitt företag vill lägga ned resurser på att 
utveckla mig så vill ju jag göra ett bättre jobb också, så motivationen i arbetet ökar ju då för att 
matcha deras förväntningar på mig” 
 
Flertalet av respondenterna berättade att de är medvetna om att det finns kurser och utbildningar att 
delta på via företaget både internt och extern, men de flesta hade själva aldrig blivit erbjudna att delta 
på dessa möjligheter för att utveckla sin kompetens. Detta upplevdes av flera respondenter påverka 
motivationen för arbetet negativt, eftersom det kunde ge en känsla av att det inte fanns några 
möjligheter till att avancera inom företaget. Lilly berättar om sin erfarenhet av att inte ha getts chans 
till utbildningar och kurser utöver sina vardagliga arbetsuppgifter;  
 
Lilly: “det skulle motivera mig mycket om jag fick chansen men det är inte något som jag fått ännu 
[...] det gör mig lite omotiverad eftersom att det ger en känsla av att det inte finns så stora möjligheter 
till att utvecklas inom företaget. Jag vill ju kunna lära mig så mycket som möjligt för att kunna 
avancera uppåt sen, oavsett om det är inom samma företag eller ett annat”  
 
I denna fråga kring möjligheten till kompetensutveckling så har det överlag visat sig att många av 
respondenterna ser det vardagliga deltidsarbetet i sig som en kompetensutveckling inför framtiden. Om 
möjligheter till kompetensutveckling ges som är utöver de vardagliga arbetsuppgifterna, det vill säga i 
form av utbildningar och kurser, så upplevs det öka motivationen för arbetet. Brist på möjligheter till 
kompetensutveckling kan orsaka en känsla av att det inte finns någon chans att utvecklas och växa 
inom företaget. Det här bekräftar Herzbergs (1959) faktor kompetensutveckling som en 
motivationsfaktor.  
 

5.3.5 Möjligheten till avancemang som drivkraft  
När det kommer till de deltidsarbetande studenternas möjligheter till avancemang som drivkraft så 
kunde vi se att det kunde variera mycket beroende på vilka framtidsutsikter respondenten hade inom 
företaget. Vissa av respondenterna som läste sin sista termin hade redan tackat ja till en heltidstjänst på 
samma företag som de nu arbetade deltid på. Detta upplevde de som en stor motivationshöjare och 
som något som gav dem ny kraft till att prestera bra. Hanna berättar hur hon upplever sin befordran:  
 
Hanna: “det känner jag bara nu när jag ska bli konsultchef efter sommaren, då har jag ju liksom klivit 
upp en roll, det gör ju att man ändå känner mer motivation liksom, man vill göra ett bra jobb inför det 
och även att liksom jag känner att man kan växa om man vill, att de vägarna finns” 
 
Vad vi också kunde se var att då möjligheten till avancemang inte tycktes motivera var i de fall då 
respondenterna inte kunde identifiera sig med någon tjänst på företaget. Viljan att klättra på den 
befintliga arbetsplatsen fanns inte hos alla, utan strävan efter att få prova på något nytt tycktes större. 
Däremot såg många av dem deras nuvarande tjänst som en språngbräda till att i framtiden kunna få ett 
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bättre första heltidsjobb än vad de hade fått om de inte skulle ha arbetat deltid. Detta tycktes ha 
motiverat majoriteten till varför de i grund och botten valt att ta ett deltidsjobb på sidan om sina 
studier. Mattias beskriver sin möjlighet till avancemang:  
 
Mattias: “[...] jag skulle ju inte vilja jobba heltid med administration som jag gör nu, det tar liksom 
stopp snabbt i utvecklingen känns det som, även om jag vet att möjligheten till avancemang 
förmodligen finns [...] det känns som om jag vill klättra fast inom ett annat företag, en ny roll, men 
mitt jobb nu lägger ju ändå grunden för det tänker jag”  
 
Det uttrycktes även vara vanligt att ta deltidsjobb inom just denna bransch, då respondenterna flertalet 
gånger tog upp hur vanligt det är på just deras program att arbeta deltid. Sam berättar sin syn på det:  
 
Sam: ”[...] jag tänker att personalvetare har ganska låga tankar om sin utbildning, man känner att 
man måste ha meriter i form utav jobb också, för att känna att man kan landa de jobb man vill ha 
framtiden, jag tror att vi liksom i högre mån känner det än vad typ ekonomer gör” 
 
Vi kopplar detta undertema till Herzbergs (1959) motivationsfaktor möjlighet till avancemang. Detta 
då vi kan se att möjligheten till avancemang kan påverka respondenternas motivation på ett positivt 
sätt, i de fall då de ser en framtid inom företaget och själva strävar efter en roll som de skulle vilja inta 
i framtiden. Hos många av dem är detta dock inget som inverkar på motivationen då planen är att byta 
företag i framtiden, utan då är det snarare deltidsjobbet som språngbräda som motiverar dem.  
 
5.3.6 Sammanfattande analys av de inre faktorernas påverkan  
För att motivation ska uppstå menar Herzberg (1959) att inte bara hygienfaktorer behöver vara 
uppfyllda, utan även inre faktorer, det han benämner som motivationsfaktorer, såsom intressanta 
arbetsuppgifter och ansvarstagande. Detta är något som blev väldigt framträdande under detta 
huvudtema, då vi kunnat se att i de fall som de inre behoven inte blir tillfredsställda, så slår detta hårt 
på arbetsmotivationen. Vi ser tydliga exempel på detta när det kommer till exempelvis 
arbetsuppgifterna för de deltidsanställda. Då majoriteten av respondenterna inte fann dessa intressanta 
och utvecklande, upplevde de inte att de kunde motiveras av dem. Vi kan också se att för de 
respondenter som upplever uppfyllda motivationsfaktorer, såsom möjligheter till avancemang, 
ansvarstagande och att bli bekräftad och sedd, så uppstår en tillfredsställelse och förhöjd motivation.  
 

5.4 Utmärkande faktorer för att vilja fortsätta att lära och utvecklas inom yrket  
Som följd till de två huvudteman som vi presenterat ovan har vi haft för avsikt att särskilt fördjupa oss 
inom ett tredje huvudtema som behandlar frågeställningen: Hur upplever studenterna att olika faktorer 
påverkar deras vilja att fortsätta att lära och utvecklas inom yrket?. De underteman som tas upp i 
förhållande till detta tema är “Deltidsarbetet som ett praktiskt komplement till de teoretiska studierna” 
samt “Nödvändiga faktorer inför framtiden inom yrket”.  
 

5.4.1 Deltidsarbetet som ett praktiskt komplement till de teoretiska studierna  
Majoriteten av våra respondenter ville lära och utvecklas inom yrket för att de såg sitt deltidsarbete 
som ett optimalt komplement till de teoretiska studierna. Syftet med att komplettera studierna med 
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praktiskt arbete uttrycktes till stor del vara för att öka deras kompetens och stärka deras CV inför 
framtiden. Förhoppningen med detta tycktes vara att de i framtiden skulle kunna få en större frihet och 
möjlighet att välja och få de roller i arbetslivet som de vill ha. Många uttryckte att de ville och kände 
att de behövde ta ansvar över sin egen utveckling för att kunna möta konkurrensen på arbetsmarknaden 
efter examen. Ett citat av Lilly belyser denna aspekt;  
 
Lilly: “[...] det är hundra procent  för att jag vill bli mer kompetent inom yrket som jag pluggat till i 
snart tre år och för att det ska leda vidare till ett mer kvalificerat jobb och till ett jobb som jag faktiskt 
vill ha [...] jag vill samla på mig kompetens för att nå längre i karriären och uppnå 
självförverkligande, typ” 
 

5.4.2 Nödvändiga faktorer inför framtiden inom yrket 
Vi försökte även finna svar på vilka faktorer som påverkar respondenternas motivation till att fortsätta 
att vilja lära och utvecklas inom yrket i framtiden, när de är klara med sina studier och ska börja arbeta 
heltid. Vi fick svar av varierande karaktär, men vissa mönster var återkommande hos respondenter. 
Detta var bland annat bättre lön och att få ta del av förmånerna på arbetsplatsen, för att känna att de 
faktiskt får något tillbaka för den tid och energi de lägger ned på arbetet. Vidare togs ett gott ledarskap 
upp som viktigt, som bekräftade dem mer ofta och gjorde att de kände sig sedda. En annan mycket 
viktig aspekt var kollegorna och att det skulle finnas en stark tillhörighet till den grupp de skulle arbeta 
i. Hanna berättar:  
 
Hanna: “Den främsta anledningen till att jag kommer stanna på den arbetsplatsen jag är nu och börja 
jobba heltid är för mina kollegor, det är också största anledningen till att jag inte vill sluta, att jag har 
mina kollegor och en så bra arbetsplats, en bra kultur “ 
 
Vikten av att ha kollegor i sin egen ålder var också ett framträdande inslag hos några av 
respondenterna, då detta uttrycktes skapa möjligheter för en starkare gemenskap och samhörighet i och 
med liknande intressen. Slutligen har vi det som uttrycktes starkast hos respondenterna för att vilja 
fortsätta att lära och utvecklas och det vara att få ta ett större ansvar och få mer intressanta 
arbetsuppgifter för att vilja utvecklas och arbeta heltid inom yrket kände de att de behövde få ta 
betydligt större ansvar än vad de idag får som deltidsanställda. De tog upp att detta skulle kunna vara 
exempelvis genom att få ansvara för olika projekt och att få arbetsuppgifter som de kunde se mer som 
utvecklingsmöjligheter.  Filippa berättar:  
 
Filippa: “Det som gjorde att jag valde att skriva på för ett heltidsjobb där jag är nu var att jag vet att 
jag kommer få större ansvarsområden, en möjlighet att klättra uppåt och ta mer ansvar, då vet jag 
liksom att det kommer vara roligt på ett annat sätt, mer utvecklande” 
 
Sammantaget kan vi se att utmärkande faktorer för att vilja fortsätta lära och utvecklas inom yrket som 
kan kopplas till Herzbergs (1959) hygienfaktorer är goda relationer, bättre lön och förmåner och ett 
gott ledarskap. Vi kan vidare koppla andra utmärkande faktorer, såsom att bli mer kompetent, ha 
utvecklande arbetsuppgifter och större ansvar till faktorer som Herzberg benämner som 
motivationsfaktorer.  
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5.4.3 Sammanfattande analys av utmärkande faktorer för att vilja fortsätta att lära och utvecklas inom 
yrket  
Herzbergs (1959) menade med sin motivation-hygienteori att konsekvenserna av att eliminera 
hygienfaktorer är att missnöje uppstår, men att hygienfaktorerna uppfylls betyder inte att 
tillfredsställelse på arbetsplatsen skapas. För att generera tillfredsställelse kan alltså inte bara 
otillfredsställande faktorer avlägsnas, utan arbetsgivaren måste dessutom erbjuda möjligheter för 
medarbetaren att uppfylla de inre behoven, det vill säga motivationsfaktorerna. När vi frågade våra 
respondenter om vilka faktorer som var utmärkande för att vilja fortsätta lära och utvecklas inom yrket 
så blev det tydligt framträdande att det är både yttre och inre faktorer som måste uppfyllas för att 
motivation ska kunna uppstå. Det behövs dels hygienfaktorer, såsom bättre lön och goda relationer för 
att missnöje inte ska uppstå, men också motivationsfaktorer, såsom mer utvecklade arbetsuppgifter och 
större ansvar för att motivation och arbetstillfredsställelse ska uppstå. Detta stödjer Herzbergs (1959) 
teori om att det i längden leder till en kostsam och negativ spiral för företag att endast fokusera på yttre 
faktorer, i och med att de endast verkar för att missnöje inte ska uppstå. Med anledning av detta är det 
av stor vikt att även motivationsfaktorerna uppfylls.  
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6. Diskussion  
I följande avsnitt redogörs och diskuteras vår studies resultat i förhållande till den tidigare 
forskningen som presenterats inom området. Vidare diskuteras studiens bidrag till forskningsfältet, 
samt dess begränsningar. Avslutningsvis följer förslag på framtida forskning inom området.  
 
Vi har i denna studie varit intresserade att bidra med kunskap om arbetsmotivation hos 
deltidsarbetande studenter och utifrån det så har studiens syfte varit att bidra med kunskap om hur 
studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och bemanningsföretag upplever att olika faktorer 
påverkar deras arbetsmotivation. Den tidigare forskning som finns inom detta område är främst gjord i 
länder utanför Sverige. Vårt intresse har därför varit att bidra med kunskap om hur arbetsmotivationen 
fungerar hos studenter som studerar på svenska universitet, då de får sin utbildning betald av staten till 
skillnad från studenter i många andra länder.  
 
I vår studie upplevdes lön som en faktor som inte hade någon direkt inverkan på arbetsmotivationen 
och som långt ifrån en av huvudanledningarna till varför våra respondenter valt att arbeta deltid. 
Majoriteten såg lönen som ett plus, men då ersättningen för det arbete som de utför oftast sågs som 
väldigt låg menade många att om det var för pengarna de arbetade så hade de i så fall tagit ett annat 
arbete. Många arbetade också på annan ort än studierna vilket gjorde att mycket tid och pengar lades 
på att resa, men att detta trots allt var värt det då det inte var lönen som var huvudsyftet med arbetet. 
Här kan vi se att vår studies resultat skiljer sig mot tidigare forskning, då den tar upp förbättrad 
ekonomi som en av de främsta motivationsfaktorerna till att arbeta deltid vid sidan om sina studier. 
Bland annat så tar Robotham (2012) upp att studenter ser förbättrad ekonomi som ett sätt att möta sina 
grundläggande levnadskostnader och finansiera sina studentliv. Vidare tar Richardson, Evans & 
Gbadamosi (2009) att studenter behöver kunna täcka sina studiekostnader och att det därför är en stark 
bidragande faktor till att arbeta deltid vid sidan om sina studier. Detta skulle kunna ha sin grund i att 
studenter som studerar på svenska universitet får sin utbildning betald och därför har större möjlighet 
att möta sina grundläggande levnadskostnader och finansiera sina sociala liv utan en extra inkomst.  
 
Vad vi istället kunde se som en särskilt utmärkande faktor till att våra respondenter valde att arbeta 
deltid var att de såg det som en form av kompetensutveckling inom yrket inför framtiden. 
Förhoppningen med detta tycktes vara att de i framtiden skulle kunna få större frihet och möjlighet att 
välja de roller i arbetslivet som de ville ha. Många uttryckte att de ville och kände att de behövde ta 
ansvar över sin egen utveckling för att kunna möta konkurrensen på arbetsmarknaden efter examen. 
Att utveckla sina färdigheter och förbättra sitt CV är något som även i tidigare forskning tas upp som 
en av huvudanledningarna till att studenter väljer att arbeta deltid. Robotham (2012) tar i likhet med 
respondenterna upp att det är ett sätt för studenter att komplettera sina studier för att kunna visa upp 
större erfarenhet inför sina arbetsliv. Vidare stöds även vårt resultat av det som Richardson, Evans & 
Gbadamosi (2009) sett i sin tidigare forskning om att studenter arbetar extra för att de vill få praktiskt 
erfarenhet som kan stödja deras studier och öka deras anställningsbarhet. De som väljer att arbeta 
deltid vid sidan om sina heltidsstudier tycks därmed anse att för att kunna ha valmöjligheter inför sina 
kommande arbetsliv så räcker inte studierna till, utan mer praktisk kunskap blir nödvändig som 
komplement. Att detta var en så pass utmärkande motivationsfaktor kan också ha ett samband med att 
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studenter som arbetar deltid med något som de kan ha användning för i sina framtida yrken, tenderar 
att vara mer motiverade att prestera bra på arbetet (Stern, Stone, Hopkins, & McMillion, 1990). 
 
Utmärkande för studiens resultat var också att respondenterna i likhet med Herzbergs teori upplevde 
att både yttre och inre faktorer behövde uppfyllas för att få en hög arbetsmotivation. Tidigare forskning 
styrker att inre motivation är viktigt, då Amabile (1996) och Schwartz (1990) menar att det är en 
förutsättning för att medarbetaren ska kunna prestera med hög kreativitet. Vidare tas det i tidigare 
forskning upp att medarbetare som drivs av inre faktorer har lättare att tänka och handla utanför det för 
givet tagna, vilket gör att de är villiga och drivna att “hugga i” där det behövs, även om det inte står 
som en arbetsuppgift på anställningsavtalet (Bilouk, 2015). Vi ser likheter till detta i respondenternas 
svar om inre faktorers påverkan, då utmärkande inre faktorer som behövde vara uppfyllda var 
utvecklande arbetsuppgifter, att få ta ansvar, att bli bekräftad och att få feedback. Dessa faktorer har 
fokus på att det ska vara utvecklande för själva individen i sig och att det är det som 
arbetsmotivationen bottnar i. Vad gäller yttre faktorer så har tidigare forskning lagt stort fokus på 
belöningar. Bland annat så tar Bilouk (2015) upp att medarbetare som drivs av yttre faktorer tenderar 
att endast göra det som den får belöning för, men dock mer effektivt. Singh (2016) tar i likhet med 
detta upp att yttre motivationsfaktorer förflyttar fokus från att göra arbetsuppgiften noggrant, till att 
endast göra den ansträngning som krävs för att få ta del av belöningen. Vi har i vår studie i förhållande 
till yttre faktorer haft ett bredare fokus än att bara rikta in oss på belöningar och därmed sett att yttre 
faktorer kan ha en större betydelse för arbetsmotivationen. Utmärkande yttre faktorer som behövde 
vara uppfyllda enligt våra respondenter var ett gott ledarskap, hög flexibilitet, en tillfredsställande 
status och goda relationer på arbetsplatsen. Detta är faktorer som inte går att koppla till belöningar och 
därmed skiljer sig från det som tidigare forskning belyst inom detta område. Vi ser istället att 
uppfyllda yttre faktorer, tillsammans med uppfyllda inre faktorer, är av stor vikt hos våra respondenter 
för att de sammantaget ska motiveras till att arbeta.  
 
I resultatet från vår studie blev det också framträdande att flera av de deltidsarbetande studenterna 
upplevde att deras status skiljer sig från de som arbetar heltid på samma arbetsplats. Detta kom till 
uttryck på flera vis, bland annat genom att de upplevde att de fick mindre utvecklande arbetsuppgifter 
och mindre ansvar än de heltidsanställda. Vidare lyfter respondenterna att situationen inte inverkar så 
mycket på motivationen just nu, men att det skulle påverka negativt om det var samma situation vid ett 
heltidsarbete. Detta stöds av tidigare forskning av Thorsteinson (2003) som menar att det finns 
skillnader mellan deltids- och heltidsanställdas attityder vad gäller tillfredsställelse och organisatoriskt 
engagemang. Thorsteinson menar att heltidsanställda är mer engagerade i jobbet än vad 
deltidsanställda är och tror att detta kan bero på att deltidsanställda har mindre behov av 
organisatoriskt engagemang. Resultatet i vår studie tyder på att denna skillnad i behov av 
organisatoriskt engagemang verkar bero på att de deltidsarbetande studenterna anser sig ha sin 
huvudsakliga syssla och sitt sociala liv vid sidan av arbetet, vilket dämpar deras behov av 
organisatoriskt engagemang.  
 
Som tidigare nämnts så kan det vara ett sätt att upptäcka framtida talanger tidigt, om företag anställer 
studenter på deltid. Om företag lyckas behålla den deltidsanställda så att denne kan börja arbeta heltid 
efter avslutade studier, så är det ekonomiskt fördelaktigt eftersom de bevarar kompetensen inom 
företaget (Academic Work, 2018). Osterloh och Frey (2000) menar att det ur ett funktionalistiskt 
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företagsekonomiskt perspektiv är värdefullt att medarbetarna är motiverade på arbetet. Detta eftersom 
att de främjar överföringen av kunskap och att arbetskraften behålls inom företaget. Är medarbetarna 
omotiverade så väljer de eventuellt att byta arbetsplats vilket orsakar att kompetens försvinner ur 
företaget och det blir nödvändigt att lägga resurser på att återinvestera i detta. Osterloh och Frey 
(2000) menar vidare att många företag väljer att satsa på yttre motivationsfaktorer såsom monetära 
belöningar eftersom dessa är lättare att kontrollera än satsningen på inre motivationsfaktorer. I vår 
studie framkom det hur betydelsefullt det är för företaget att de satsar på att motivera sina medarbetare 
genom både inre och yttre faktorer. För att vilja fortsätta att utvecklas och lära inom yrket efter 
avslutade studier så krävs, enligt vår studies respondenter, att både faktorer av inre och yttre slag 
uppfylls. Faktorerna är av varierande karaktär, där de mest framträdande är gemenskap, att öka sin 
kompetens, bättre lön och förmåner, ett gott ledarskap, mer utvecklande arbetsuppgifter och större 
ansvar. 
  

6.1 Studiens bidrag 
Syftet med studiens har varit att bidra med kunskap om hur studenter som arbetar deltid på ett 
rekrytering- och bemanningsföretag upplever att olika faktorer påverkar deras arbetsmotivation. Vi 
kom genom studien fram till att både yttre och inre faktorer behöver uppfyllas för att motivation ska 
uppstå och arbetstillfredsställelse ska skapas. Detta är något som arbetsgivare med fördel bör ha i 
beaktande samt rikta sin uppmärksamhet mot för att skapa förutsättningar för medarbetarna att vara så 
produktiva och engagerade som möjligt. Vi såg också att deltidsarbetare i stor utsträckning känner att 
deras status skiljer sig åt från de som arbetar heltid. De känner i många fall att de är mindre bekräftade 
och mindre inkluderade i gruppen. Genom att ha kännedom om detta och satsa resurser på att förändra 
detta, kan en arbetsgivare påverka faktorer som kan öka chansen att deltidsarbetare känner sig 
motiverade att stanna kvar och arbeta heltid efter avslutade studier. Arbetsgivaren kan således bevara 
arbetskraft och kompetens inom företaget, vilket är ekonomiskt fördelaktigt ur företagets perspektiv. 
Framstående faktorer för att vilja fortsätta att lära och utvecklas inom yrket efter avslutade studier är 
att bli mer kompetent, att få en skälig lön, utvecklade arbetsuppgifter samt goda relationer på 
arbetsplatsen. Denna studie har bidragit med kunskap till det pedagogiska fältet om hur motivation kan 
fungera som en förutsättning för att lärande, kunskap och färdigheter ska kunna uppstå och bevaras. Vi 
förhoppning är att denna studie ska kunna vara till användning för arbetsgivare, ledare, forskare och 
andra parter som det kan vara betydelsefullt för att ha kunskap om olika faktorers påverkan på 
motivationen.  
  

6.2 Framtida forskning 
Vi har nu bidragit med kunskap om hur studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och 
bemanningsföretag upplever att olika faktorer påverkar deras arbetsmotivation, men det finns flera 
aspekter som det vidare skulle vara intressant att studera. Framåt skulle forskning kunna göras på ett 
bredare urval eftersom denna studies urval är begränsat. Ett bredare urval skulle dels göra resultatet 
mer representativt, men det skulle även kunna bidra med kunskap om faktorers inverkan på 
motivationen på medarbetaren inom andra branscher.  
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Vår studie har bidragit med forskning om motivation på den svenska arbetsmarknaden och på ett 
svensk universitet. I sökprocessen hade vi svårigheter med att hitta tidigare forskning som var gjord i 
just Sverige, vilket är anledningen till att vi uppmuntrar framtida forskning till att fokusera på 
studieobjekt inom Sverige som inramning.  
 
Något annat som vi vill uppmuntra framtida forskning att avhandla är hur deltidsarbetet i sin tur 
påverkar motivationen för studenter att fortsätta studera, eftersom att vi nu fördjupat oss i det motsatta. 
Frågor att behandla skulle då kunna vara huruvida en student förlorar fokus från den huvudsakliga 
sysslan som är studier och vad följderna blir av detta. Detta skulle vara intressant för att kunna värdera 
om det skulle vara betydelsefullt för institutionen som studierna äger rum vid, att utveckla 
programmets upplägg till att bli mer praktiskt inriktat.  
 
Dagens studenter är framtidens arbetskraft och vår förhoppning är därför att vidare forskning ska bidra 
ytterligare till vad som påverkar deras arbetsmotivation.  
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8. Bilagor  
8.1 Intervjuguide  
1. Bakgrund:  

A) Vilken termin studerar du på personalvetarprogrammet?  
B) Hur länge har du arbetat deltid på ett rekrytering- och bemanningsföretag?  
C) Hur många timmar i veckan arbetar du deltid?  
D) Hur gammal är du?  
 

Yttre faktorer, hygienfaktorer: 
 
2. Ersättning och förmåner  

• Hur upplever du att din ersättning och dina förmåner motiverar dig?  
Fokus på lön, friskvårdsbidrag, aktiviteter etc.  

 
3. Fysiska arbetsförhållanden  

• Hur upplever du att dina fysiska arbetsförhållanden motiverar dig?  
Fokus på arbetstider, flexibilitet, anställningstrygghet och arbetsmiljö.    

 
4. Status på jobbet 

• Hur upplever du rollen som deltidsarbetare på din arbetsplats?  
Fokus på skillnad gentemot heltidskollegor och hur det påverkar motivationen. 

 
5. Ledarskap  

• Hur upplever du att ledarskapet på din arbetsplats motiverar dig? 
Fokus på ledarskapsstil, dvs demokratiskt ledarskap, auktoritärt ledarskap etc.  

 
6. Företagskultur och företagspolicy  

• Hur upplever du att företagskulturen och de normer och värderingar som finns på arbetsplatsen 
motiverar dig?  
Fokus på värderingar, normer, policy, anda etc.  

 
7. Relationer  

• Hur upplever du att dina relationer på arbetsplatsen motiverar dig? 
Fokus på gemenskap, tillhörighet, vänskap.  

 

Inre faktorer, motivationsfaktorer:   
 
8. Möjlighet till avancemang  

• Hur upplever du att dina möjligheter till avancemang motiverar dig? 
Fokus på befordran, möjlighet att klättra inom företaget. 
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9. Bekräftelse och Feedback  

• Hur upplever du att bekräftelse från kollegor och ledare motiverar dig?  
Fokus på uppmuntran, uppmärksamhet, feedback. 

 
10. Kompetensutveckling  

• Hur upplever du att dina möjligheter till kompetensutveckling motiverar dig? 
Fokus på koppling till att man utvecklar sin kompetens inom den bransch man studerar och i 
framtiden ska arbeta inom. 
 

11. Arbetsuppgifter 
• Hur upplever du att dina arbetsuppgifter motiverar dig? 

  Fokus på om de är utvecklande, roliga, varierande, utmanande etc.   
 
12. Lärande och utveckling 
A) Vad är det som gör att du vill lära och utvecklas inom ditt yrke?   
B) Vilka faktorer är avgörande för att du ska vilja stanna kvar inom det företaget du arbetar     på? Mer 
ansvar, mer bekräftelse, högre lön etc…  
 
13. Sammanfattningsvis  
A) Har du något du vill lyfta fram som vi inte har pratat om?   
B) Har du några frågor?  
 

• Har vi förstått dig rätt att...?  
 

Tack för din medverkan!  
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8.2 Samtyckesformulär 
  
Uppsala universitet 
              
Till berörda deltagare 
  
Medgivande för deltagande i en studie om deltidsarbetande studenters motivation 
  
Projekt 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur studenter som arbetar deltid på ett rekrytering- och 
bemanningsföretag upplever att olika faktorer påverkar deras arbetsmotivation. 
  
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras och därefter analyseras. 
Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer det att raderas. 
Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den 
sammantagna analysen av samtliga intervjuer. 
  
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på seminarier 
samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges 
och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som 
möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i 
enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 
  
Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 
undersökningen. 
  
Medverkan är frivillig och deltagaren kan när som helst välja att under intervjun avbryta sin 
medverkan. 

□               Jag vill medverka i studien. 

□               Jag vill inte medverka i studien. 
  
Datum          __________________________________________ 
Underskrift      ___________________________________________________ 

 


