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Sammanfattning	  	  
Människor tenderar att motiveras av olika saker och svarar på så vis olika på motivationsförsök. 

Det är därför viktigt för ledningen inom organisationer att ha kunskap kring dessa olikheter. 

Ekonomer och ingenjörer är två grupper av akademiker som ofta figurerar på samma typer av 

arbetsplatser, därför blir skillnaderna mellan ekonomer och ingenjörer och hur de tenderar att 

motiveras en viktig fråga. En individs prestation är i högsta grad beroende av hur motiverad 

individen är att utföra en arbetsuppgift. För att utföra ett bra arbete behöver därmed individer 

känna sig motiverade i sitt arbete. Studiens syfte är att undersöka vad ekonomer och ingenjörer 

motiveras av och vilka eventuella skillnader som finns mellan de två grupperna. Uppsatsen 

baseras på en enkätstudie. Enkätstudien är utförd på ekonomer och ingenjörer vid ett stort 

internationellt företag som kommer vara anonymt i studien, där många ekonomer och ingenjörer 

är anställda. 

 

Studiens syfte har besvarats genom en enkätstudie med grunder i Maslows behovshierarki, 

Herzbergs tvåfaktorteori och inre och yttre motivation. I undersökningen framkommer det att 

båda grupperna främst tenderar att motiveras av inre motivation och att det inre behovet är störst 

hos respondenterna. Faktorn som är viktigast för ekonomers motivation på arbetsplatsen är 

känslan av att prestera väl och den viktigaste faktorn för ingenjörernas motivation är ett intresse 

i arbetsuppgifterna. Den faktorn som gemensamt för de båda grupperna är den faktorn som är 

mest betydelselös för motivationen är status i min yrkesbefattning. Det har visats i studien att det 

främst är motivationsfaktorerna som är de mest betydelsefulla faktorerna för motivation hos båda 

grupper, även fast vissa hygienfaktorer visat sig mer betydelsefulla än vad Herzberg traditionellt 

förklarade de som. Studien har påvisat att det finns skillnader i hur de två grupperna motiveras. 

Skillnaderna är dock små men det finns tillfällen där det skiljer sig en del. Exempelvis motiveras 

ekonomer i en högre utsträckning av befordringsmöjligheter på arbetsplatsen än vad ingenjörer 

gör. Det är viktigt för ledningen i företag att lägga tyngd i ekonomer och ingenjörers inre 

motivation samt att försöka uppfylla det inre behovet hos individerna. Det finns även en 

betydelse för ledningen att behandla de två grupperna olika när det kommer till motivation för att 

uppnå bästa möjliga resultat för företaget. 
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Abstract	  
Some people tend to become motivated from a certain thing, while others need to be motivated 

and encouraged in other ways. It is therefore important for management within organizations to 

understand these differences in people when trying to motivate them in work, since not all 

employees will respond to the same kind of motivation. Engineers and economists are two 

groups that tend to be employed by the same type of employer. It is therefore crucial for an 

organizations management to distinguish the differences in motivation between these two groups 

of employees. For employee´s to be able to do a great job they need to be motivated into doing 

so. The purpose of this study is to examine what it is that motivate engineers and economists and 

if there is any difference in what they are motivated by. A questionnaire study was conducted on 

engineers and economists employed by an international organization.  

 

Maslow’s hierarchy of needs, Herzberg’s two-factor theory and inner and outer motivation have 

conducted the purpose of this study. The study shows that both groups tend to get motivated by 

inner motivation as a cause of having more inner needs. The factor that was the most important 

for economist’s motivation was the sense of achievement and the most important one for 

engineer’s motivation was to have a interest in their tasks. The factor that the both groups had in 

common was the least meaningful factor, which was status of my job title. 

The study showed that there are differences in how the two groups are motivated at their 

workplace. The difference is small but in specific question the difference can be shown in a 

larger scale. Economists for example are motivated in a much higher sense by promotion 

opportunities than what engineers are. It is therefore important for management in organizations 

to motivate their engineers and economists in line with inner motivation, since they have a 

greater inner need satisfy. This will make them more motivated at work, which will lead to great 

results in work. 
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1.	  Inledning	  
Detta kapitel introducerar läsaren kring ämnet motivation samt kring tidigare studier som 

påvisar hur olika grupper motiveras på olika sätt. Det förklaras vidare varför det kan vara 

intressant att studera och förstå vad det är som motiverar olika individer. 

1.1	  Bakgrund 
De flesta av oss har vetskap kring vad det innebär att vara motiverad. De flesta har även 

medvetenhet kring vad det innebär att vara omotiverad. Ibland har vi viljan att göra en viss 

uppgift, och ibland har vi den inte. Det som det handlar om är i slutändan hur stor 

motivationen hos oss är inför en viss uppgift. (Petri & Govern, 2013)  

 

O'Reilly III och Chatman (1999) förklarar en individs prestation som ett resultat av personens 

förmåga och dess motivation. Det vill säga Prestation = Förmågan x Motivationen. Det kan 

därför påvisas att det är nödvändigt ur ett ledningsperspektiv med en motiverad och 

kompetent personal för att nå en hög prestation totalt sett i företaget. Ehdin (2010) framhäver 

vikten i att individen bör ha ett intresse för arbetsuppgiften för att känna sig motiverad och 

därmed prestera väl, vilket genererar en högre prestation för organisationen i helhet. Om en 

ledare inte kan väcka motivation och intresse hos den enskilde individen får 

motivationsförsöken inget större och långsiktigt resultat. (Ehdin, 2010) 

 

Porter et al (2003) poängterar vikten i att när man studerar motivation så studerar man även 

individuella olikheter. Motivation på individnivå innebär att man bör förstå hur motivationen 

hos en individ påverkas av både inre och yttre faktorer (Petri & Govern, 2013). Individer på 

en arbetsplats kan vara väldigt olika och de svarar därför troligtvis även olika på 

motivationsförsök från ledningens och medarbetarnas sida. På många arbetsplatser arbetar 

anställda med olika bakgrunder. Hur dessa olika individer föredrar att bli motiverade skiljer 

sig ofta åt. (Porter et al, 2003) Badaway (1971) har forskat kring olikheter i 

motivationsfaktorer mellan de två grupperna forskare och ingenjörer. En central punkt i 

Badaways studie behandlar faktumet att de två yrkesgrupperna kräver olika typer av 

orientering i arbetet vilket även innebär att de behöver olika typer av motivation från 

ledningens sida. De två yrkesgrupperna har olika behov då de troligen arbetar mot olika mål 

inom sitt arbete. (Badawy, 1971) Detta innebär att det vore fel att arbeta och behandla de två 

olika grupperna som om de vore en homogen grupp. Det är därför viktigt att vara medveten 

om dessa skillnader för att på bästa sätt orientera och motivera individer i arbetet. (Badaway, 

1971) Kovach (1987) skriver om en situation där arbetsgivaren ofta tror sig veta vad som 

motiverar de anställda, men att detta ofta inte överensstämmer med vad de anställda faktiskt 
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ser som motiverande. Studien understryker även det faktum att olika individer är just olika 

och därför tenderar att bli motiverade av olika saker. Kovach (1987) redogör kring att 

förhållandet mellan de anställdas och ledningens syn på motivation ofta inte stämmer 

överens. I den första studien Kovach genomförde angav de anställda att uppskattning för det 

utförda arbetet var den viktigaste motivationsfaktorn i arbetet. I en liknande studie som 

Kovach utförde 40 år senare angav de anställda intressanta arbetsuppgifter som den mest 

motiverande faktorn på arbetsplatsen. Detta innebär att vad som motiverar individer är i 

ständig förändring och det därför är nödvändigt med en uppdaterad syn på aspekten 

motivation hos de anställda för en ledning. Ledningen angav lön som den faktorn de trodde 

genererar mest motivation hos de anställda. Denna skillnad gör en studie som denna högst 

aktuell. Gapet mellan vad de anställda ser som motiverande och vad ledningen ser som 

motiverande innebär en problematisering då motivation som utförs på ett sätt som inte passar 

individen ibland kan tendera att vara utan verkan eller direkt omotiverade. (Kovach, 1987) 

 

Ehdin (2010) förklarar att yttre motivationsfaktorer såsom monetära belöningar vilket 

traditionellt sett betraktats som motivationshöjande ibland skapar passivitet hos de anställda 

istället för en ökad motivation. Lönehöjningen motsvarar sällan den höjning som de anställda 

väntat sig och oftast ger lönehöjningen endast en tillfällig effekt på motivationen, som sedan 

sjunker igen. Vidare är det istället andra faktorer som har visat sig ha stor betydelse för ökad 

motivation. Fortsättningsvis argumenterar Ehdin (2010) att yttre motivationsförsök från 

ledningens sida inte är verksamma i längden, samt att samhället har förändrats när det 

kommer till synen på motivation på arbetsplatsen. Traditionellt sett har mycket ansvar lagts 

på de ledande i organisationen för att skapa motivation för de anställda. Senare har allt mer 

fokus kommit att läggas på den enskilda individen och den inneboende motivationen som 

finns hos oss. Ledningens roll i motivationsaspekten har istället förflyttats till ansvaret att 

stimulera och uppmuntra ett ökat intresse hos de anställda, vilket istället leder till en ökning 

av de anställdas inre motivation. (Ehdin, 2010) 

1.2	  Problemformulering	  

I tidigare studier kring motivation har det poängterats att det finns en nödvändighet till vidare 

studier inom ämnesområdet. Tidigare forskning har exempelvis studerat om det finns 

olikheter i hur akademiker och icke akademiker motiveras i arbetet (Badaway, 1971). 

Skillnader har påvisats, dock inte vilka typer av skillnader (Eskildsen, 2004). Det finns 

därmed ett behov av att finna likheter och skillnader i motivation mellan olika typer av 

akademiska grupper, men även vilka typer av olikheter som kan identifieras mellan de olika 

grupperna (Badaway, 1971).  
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I Herzbergs studie (1959) “The motivation to work” studerar han motivationen hos anställda 

och ämnar besvara frågan om vad anställda önskar sig i sitt arbete. Herzberg studerar två 

grupper av anställda vilka är just ekonomer och ingenjörer. Valet av just ingenjörer och 

ekonomer gjordes i studien på grund av de likheter som Hertzberg fann i de två 

yrkesgrupperna. Herzberg ansåg att de två grupperna arbetade på ett liknande sätt, vilket gör 

att valet av ekonomer och ingenjörer blir aktuellt i även denna studie. (Herzberg, 1959) 

Studien är äldre vilket gör att det finns en anledning till att utföra en liknande studie vilken 

undersöker vad som motiverar de två grupperna i dagens samhälle. Denna studie 

vidareutvecklas även med en jämförelse då det idag som nämnts ovan figurerar många 

ingenjörer och ekonomer på samma typer av arbetsplatser. (Sveriges mest attraktiva 

arbetsgivare, 2014) 

 

 

 

Figur 1 - Motivations relation till prestation 

 

Som Figur 1 – Motivations relation till prestation visar är resultatet av en individs prestation 

en kombination av individens förmåga och dess motivation (O'Reilly III & Chatman 1999). 

Prestationen i ett företag är summan av de anställdas prestationer. Är prestationen från de 

anställda låg, kommer prestationen i företaget bli låg och presterar istället de anställda högt 

kommer företagets totala prestation bli hög. Denna forskning ämnar studera motivationsbiten 
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i nämnd formel ovan som ett resultat av att motivationen har en stor betydelse för ett företags 

prestation i helhet. När motivationen ökar för de anställda, ökar prestationen i företaget som 

helhet och en högre vinst genereras. Motivationen av de anställda är direkt kopplat till 

produktivitet då de anställda som känner sig utmanade och får tillräckligt med möjligheter 

producerar mer för företaget. När ledningen använder sig av felaktiga motivationsmetoder 

menar Kovach (1987) att detta kan leda till omotiverade anställda, och därmed att de anställda 

inte presterar så bra som de skulle kunna göra. Genom rätt åtgärder i fråga om motivation 

skulle därmed de anställda prestera bättre. Betydelsen av ett flexibelt styrningssätt i 

organisationen betonas av Kovach. (Kovack, 1987) 

 

Motivationsaspekten är särskilt aktuell då olika individer tenderar att svara på ledningens 

motivationsförsök på olika sätt (Porter et al, 2003). Det är vanligt att det förekommer 

individer med olika akademiska bakgrunder på stora företag. Ekonomer och ingenjörer är ett 

exempel på två grupper som ofta återfinns på samma typer av arbetsplatser, och de mest 

attraktiva arbetsgivarna för de två grupperna utgörs av likartade företag (Sveriges mest 

attraktiva arbetsgivare, 2014). Ett företag som anställer många ekonomer och ingenjörer 

globalt sett är det internationella företaget vilket kommer att ingå i undersökningen. Valet av 

just detta specifika företag som underlag för studien gjordes då det fanns möjlighet till access 

till detta företag och att de anställda till stor del utgörs av just ekonomer och ingenjörer. 

Resultatet från företaget ansågs kunna vara representativt för liknande företag där många 

ekonomer och ingenjörer finns anställda. Företaget som ingår i studien är ett internationellt 

företag som anställer en stor mängd ekonomer och ingenjörer över hela världen. En 

problematik uppstår vid en eventuell skillnad i vad som motiverar olika grupper på en 

arbetsplats om motivationsförsöken från ledningens sida är utformade på samma sätt till alla 

anställda på företaget. Behov finns därför att undersöka vad det är som motiverar de två 

grupperna i arbetet, och hur en ledning ska kunna applicera detta i den ekonomiska styrningen 

av företaget.    

1.3	  Syfte	  och	  frågeställning	  

Syftet med forskningen är att undersöka vad det är som motiverar ekonomer respektive 

ingenjörer i det dagliga arbetet. Forskningen kommer även undersöka vad som skiljer de två 

grupperna åt i motivation i arbetet. Skillnaderna i motivationseffekter hos olika individer och 

betydelsen av ledningens vetskap kring dessa olikheter leder oss fram till två frågeställningar: 

• Vad är det som motiverar i det dagliga arbetet för ekonomer respektive ingenjörer? 

• Finns det skillnader i vad som motiverar ekonomer och ingenjörer och vilka typer av 

skillnader är det som skiljer de två grupperna åt? 
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1.4	  Avgränsning	  

Avgränsningen har gjorts genom att forskningen syftar till att undersöka ekonomer och 

ingenjörer anställda vid ett specifikt stort och internationellt företag. Undersökningen har 

utförts vid företagets svenska huvudkontor och alla ekonomer och ingenjörer som har deltagit 

i studien är svenskar. I och med denna avgränsning elimineras riskerna i att vad som 

motiverar de anställda kan bero på skillnader i företagskulturer mellan olika företag. Studien 

kommer även att avgränsas till att diskutera motivationen hos de anställda utifrån det 

teoretiska ramverket som presenteras i nästa kapitel, vilket innebär att enkätstudien är 

utformad för att kunna förklaras med hjälp av olika delar i teorierna. Avgränsningarna görs 

för att möjliggöra att studien genomförs inom den givna tidsramen. Ett större antal variabler 

för studien skulle riskera ett mer osäkert material under denna begränsade tidsperiod. En 

avgränsning till enkätstudier har gjorts på grund av att motivation skiljer sig åt bland 

anställda, vilket gör att det ansågs nödvändigt för studien med ett större antal respondenter i 

undersökningen, för att skapa en verklig bild av motivation hos anställda. En enkätstudie är 

på så vis ett effektivt sätt att under den begränsade tidsperiod samla relevant data för studien. 

(Saunders et al, 2012) 
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2.0	  Teori 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av begreppet motivation, vilket ska ge läsaren 

grundläggande förståelse för resterande presenterad teori. Det teoretiska ramverket 

inkluderar Maslows behovshierarki, inre och yttre motivationsfaktorer samt Herzbergs 

tvåfaktorteori. 

2.1	  Vad	  är	  motivation?	  

Hein (2012) redogör kring att begreppet motivation är svårt att förklara på enbart ett sätt. 

Motivation vid olika tillfällen och för olika personer kan betyda helt skilda saker. Det kan 

handla om vilja, lust eller avsikt att göra något. För att kunna använda motivation som ett 

teoretiskt begrepp så krävs det att de olika antagandena som varierar kring motivation tas i 

åtanke. (Hein, 2012) Den definition av motivation som kommer användas i studien lyder 

“Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett visst 

beteende gentemot ett givet mål” (Weiner, 1992). Definitionen är allmänt erkänd inom 

området och återfinns i många liknande studier kring motivation (Hein, 2012). 

2.2	  Teoretiskt	  Ramverk	  

2.2.1	  Maslows	  behovshierarki	  

Abraham Maslows behovsteori redogör kring individers behov och i vilken ordning dessa 

tenderar att bli tillfredsställda. De fem behoven ordnas i en hierarkisk ordning. De tre första 

nivåerna består av fysiologiska behov, behov av trygghet samt behovet av gemenskap och 

kärlek. Dessa behov innebär de mest grundläggande behoven hos en individ. (Maslow, 2013)  

Det mest basala behovet är det fysiologiska behovet vilket innefattar exempelvis behovet av 

att stilla sin hunger. I denna studie kommer detta behov ej att behandlas, eftersom ett 

antagande har gjorts kring att samtliga enkätrespondenter har möjlighet att stilla sin hunger 

etc. Trygghetsbehovet är steg två i hierarkin. I civiliserade samhällen är trygghetsbehovet 

uppfyllt för de flesta medborgare, men trygghetsbehovet kan även visas som en önskan om att 

bli fast anställd vid en visstidsanställning. (Hein, 2012) Behovet av gemenskap är det tredje 

behovet i hierarkin, här återfinns behovet av att exempelvis tillhöra en grupp. När de 

grundläggande behoven varit uppfyllda under en längre tid slutar dessa behov att vara aktiva 

och starka behov hos individen. (Hein, 2012) Maslow poängterar dock att ett behov inte 

behöver vara fullständigt mättat för att ett högre behov ska existera hos en individ. När lägre 

behov blir allt mer mättade väcks de högre behoven successivt. Dominansen övergår därmed 

mot högre behov allt eftersom de lägre behoven blir mättade. (Petri & Govern, 2013) Det är 

de otillfredsställda behoven som styr individers beteenden. Individer strävar därför efter att 

tillfredsställa otillfredsställda behov. När ett behov varit mättat under en längre tidsperiod 
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försvinner behovet att aktivt finnas hos individen. Olika behov på olika nivåer i hierarkin kan 

existera samtidigt men dominansen finns mot ett specifikt behov. (Hein, 2012) 

 

Den fjärde nivån i Maslows behovshierarki är behovet av uppskattning. Detta behov 

innefattar individens behov av att bygga upp ett självförtroende och en självrespekt. Behovet 

är uppdelat mellan inre och yttre behov. Inre behov kommer från individens önskan om 

exempelvis styrka, kompetens, självsäkerhet, oberoende och frihet. De inre behoven utgörs av 

att individen behöver känna sig stark i sig själv för att hitta en självrespekt. De yttre behoven 

utgörs av exempelvis önskan om att få prestige, status, berömmelse, bekräftelse, 

uppmärksamhet och uppskattning från andra människor. (Hein, 2012) Det är den fjärde nivån 

av Maslows behovshierarki som fokus kommer ligga på i studien. En stor vikt i studien 

kommer att ligga på skillnaden mellan de yttre och de inre behoven som styrande.  

 

Den sista och femte nivån i hierarkin består av behovet av självförverkligande. Detta behov 

innebär att individer strävar efter att finna och uppnå sin fulla potential. Det femte steget kan 

innebära olika saker för olika individer. För vissa individer kan behovet av 

självförverkligande handla om att uppnå sin fulla potential som idrottare och för andra att 

uppnå en framgångsrik karriär inom skådespeleri. Det femte steget i hierarkin är särskilt 

speciellt då det till skillnad från de andra stegen inte försvinner som en motivationskraft hos 

individen när det har blivit uppfyllt. När den sista nivån har blivit uppfylld så önskar och 

eftersträvar individer att kontinuerligt utöka tillfredsställelsen av detta behov istället. (Hein, 

2012) 

2.2.2	  Inre	  och	  yttre	  motivation	  

Indelningen mellan inre och yttre motivation som påverkar motivationen grundas i vilka 

bakomliggande faktorer som orsakar motivationen. De inre och yttre motivationskrafterna har 

sin grund i Self Defination Theory. (Deci & Ryan, 2000) Enligt Deci och Ryan (2000) 

innebär den inre motivationen att en individ motiveras till att agera på ett visst sätt utan att 

denne motiveras till detta på grund av en viss konsekvens som resultat. Den inre motivationen 

återfinns alltså i form av inre tillfredsställelse istället för i en eftersträvan mot en belöning, 

såsom exempelvis en monetär ersättning för prestationen. Belöningen för det man utför som 

följd av en inre motivation finns istället i arbetet i sig. Studier har visat på att exempelvis 

positiv feedback triggar den inre motivationen. En stor del av det vi gör i arbetslivet styrs 

dock inte av inre motivationsfaktorer utan förklaras istället av den yttre motivationen. Den 

yttre motivationen finns tvärtemot den inre motivationen i att göra någonting för en önskvärd 

konsekvens skull. Det går därför att se skillnaden i form av att i ena fallet kommer 

motivationen inifrån och i det andra fallet kommer motivationen utifrån. (Hein 2012) Enligt 
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Deci och Ryan (2000) kan ett försök till motivation i form av en yttre motivation faktiskt 

istället undantrycka den inre motivationen. Den yttre motivationen kan öka prestationen hos 

en individ, men kan samtidigt minska individens vilja och intresse i att göra någonting (Petri 

& Govern, 2013).  

2.2.3	  Herzberg	  och	  tvåfaktorteorin	  

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Företagets åsikter Prestation 

Ledning Bekräftelse 

Lön Ansvar 

Arbetsförhållanden Intresse i arbetet 

Personliga relationer Befordran 

Utvecklingsmöjligheter  

Inflytande på privatlivet  

Status  

Anställningstrygghet  

 

Figur 2 - Uppdaterad modell av Herzbergs motivations och hygienfaktorer 

Figuren redovisar Herzbergs faktorer indelade i hygien och motivationsfaktorer, modifierade 

till benämningen för att passa in i studien och för att kunna appliceras i undersökningen. 

 

Herzberg (1959) genomförde en studie kring vad det är anställda söker i en anställning för att 

finna motivation. Resultatet av studien visade att de faktorer som angavs som positiva för 

motivation vid en anställning inte var samma faktorer som angavs som de faktorer som gjorde 

individerna missnöjda. Det vill säga olika faktorer har olika betydelse för motivationen hos en 

individ. (Se Figur 2 - Uppdaterad modell av Herzbergs motivations och hygienfaktorer) Om 

de faktorer som gör en individ missnöjd vid en arbetsplats elimineras skulle således inte detta 

nödvändigtvis leda till att individen blir nöjd på arbetsplatsen. De faktorer som gör att en 

individ blir missnöjd med sitt arbete benämndes av Herzberg som hygienfaktorer. 

Hygienfaktorerna utgörs av de faktorer som inte är direkt relaterade till arbetsuppgifterna. För 

att öka graden av motivation hos de anställda behöver man förändra de faktorer som är direkt 
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relaterade till arbetet. Herzberg poängterade dock vikten i att hålla tillfredsställelsen kring 

hygienfaktorerna hög annars bidrar dessa till en missnöjdhet bland de anställda vilket har en 

negativ effekt på huruvida en individ trivs på arbetsplatsen. Hygienfaktorerna består av 

exempelvis lön, relationer med andra anställda och huruvida en anställning uppfattas som 

trygg eller inte. (Herzberg, 1959). Hein (2012) diskuterar Herzbergs tvåfaktorteori och det 

faktum att Herzberg insisterar på att de två grupperna av faktorer tillhör olika skalor. I 

jämförelse med moderna motivationsteorier diskuteras det kring om motivationsfaktorerna 

också skulle likt hygienfaktorerna skapa missnöje om de inte blir uppfyllda. Herzberg 

kritiserades för att använda critical incident-tekniken under sina studier. Detta innebar att 

respondenterna relaterar tillfredställande upplevelser kring sitt eget arbete och sedan relaterar 

ottillfredställande händelser kring arbete som de själva inte har ansvar för. (Hein, 2012) 

 

Herzberg undersökte 14 olika faktorer som påverkar de anställdas inställning till arbetet. 

Prestation är en motivationsfaktor som innebär att en individ får en positiv känsla av 

prestationen i sitt arbete då individen genererat goda resultat i företaget genom att ha presterat 

väl. Prestation har positiva och negativa sidor. Skulle en individ exempelvis inte lösa en 

arbetsuppgift och det bidrar till en negativ effekt för företaget påverkas prestationsfaktorn 

negativt för individen. Bekräftelse är en motivationsfaktor och kan handla om bekräftelse i 

positiv och negativ mening där den anställdas prestation antingen uppmärksammas eller 

ignoreras. När Herzberg studerade denna faktor såg han till att inte koppla den till konkreta 

belöningar såsom löneförhöjning eller befordran. Bekräftelse innebär upplevelsen av beröm, 

belöningar och acceptans av goda idéer. Det kan även innebära bristen av bekräftelse på en 

arbetsplats. Ansvar, en motivationsfaktor som innebär att individen får en positiv känsla då 

den upplever en frihet i sitt arbete och ett ansvar för arbetet utan kontroll och övervakning. 

Faktorn kan även innebära att individen får större ansvarsområden. Negativa känslor kring 

faktorn ansvar kan upplevas om individen upplever en väldigt liten grad av frihet och ansvar 

inom sitt arbetsområde. Intresse i arbetet är en motivationsfaktor som handlar om arbetet i sig 

och det är avgörande om individen upplever arbetet som kreativt och utmanande eller svårt 

och rutinartat. Befordran är en motivationsfaktor som behandlar en individs status inom 

företaget och möjligheten att avancera i organisationen genom en befordran. Denna 

avancering ska leda till en högre status och förbättrad position inom organisationen.  

 

Företagets åsikter är en hygienfaktor som innebär att företag kan påverka de anställda 

positivt och negativt genom den företagskultur som drivs. Individerna behöver känna en 

tillhörighet med företagspolitiken för att uppleva denna faktor som positiv. Ledning är en 

hygienfaktor som inte ska förväxlas med den föregående faktorn rörande relationer till 

överordnande. Det som utmärker denna faktor är att den främst kopplas till förhållandet till 
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den närmaste chefen på arbetsplatsen. Det handlar om hur chefens ledningskompetens 

påverkar individen i arbetet positivt eller negativt. Lön är en hygienfaktor som innefattar allt 

från löneförhöjningar till förmåner. I Herzbergs studie uppkom lön i nästintill alla 

respondenters berättelser om utmärkande tillfällen i arbetet. Lön innebär en kompensation för 

arbetet. I intervjuerna framkom både förväntande löneförhöjningar samt oväntade 

lönehöjningar som särskilt utmärkande. Arbetsförhållanden är en hygienfaktor som främst 

handlar om arbetsmiljön som individerna inom organisationen arbetar i. Det kan på så vis 

handla om ergonomi, belysning och ventilationen på arbetsplatsen. Det kan även handla om 

de sociala arbetsförhållandena, exempelvis om mängden arbete är för stort. Personliga 

relationer är en hygienfaktor där Herzberg studerat personliga relationer för tre olika grupper 

inom en organisation. Det inkluderar relationer till överordnade, underordnade samt kollegor. 

Relationer till överordnade kan innebära en vänskaplig eller ovänskaplig relation där 

individer känner att den får stöd eller icke stöd av ledningen. Individers relationer till 

underordnade handlar ofta om bra eller dåliga arbetsrelationer. Interna relationer till kollegor 

handlar främst om att individen känner gemenskap med sin arbetsgrupp och trivs med sina 

kollegor, eller om individen känner sig isolerad från sin arbetsgrupp och samarbetar dåligt 

med sina kollegor. Utvecklingsmöjlighet, handlar om olika sorts förändringar i individers 

arbetssituation vilka kan skapa möjligheter som gör att individer kan mogna och utvecklas. 

Inflytande på privatlivet är en hygienfaktor och innebär att arbetet har påverkan på individens 

privata liv, denna påverkan kan vara positiv eller negativ. Det kan exempelvis handla om 

förflyttning till ett annat kontor, vilket kan uppfattas som positivt eller negativt för den 

enskilda individen. Status är en hygienfaktor som skapar en positiv eller negativ känsla hos 

individen beroende på om denna är tillfredsställd med sin status i yrket. Anställningstrygghet 

är en hygienfaktor som handlar om hur säker individen känner sig i sin anställning. Hur en 

individ förhåller sig till sin anställning skapar en känsla av trygghet eller en otrygghet. Se 

Figur 2 - Uppdaterad modell av Herzbergs motivations och hygienfaktorer för en illustration 

över vilka faktorer som utgör hygien samt motivationsfaktorer. (Herzberg, 1959) (Hein, 2012) 
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3.0	  Metod	  
Här presenteras tillvägagångssättet för den utförda studien. Enkätstudien som ligger till 

grund för studien kommer inledningsvis att diskuteras. Kapitlet innehåller även en 

operalisering som ska syfta till att koppla ihop det empiriska materialet kring motivation med 

de teorier som återfinns i det teoretiska ramverket.  

3.1	  Undersökningsmetod	  

Studien utfördes på ett internationellt företag som kommer att vara anonymt i studien. 

En kvantitativ enkätstudie utfördes på några anställda ingenjörer och ekonomer på företaget. 

Detta i form av självutförda webbaserade enkäter som utgör material för studien. Med en 

webbaserad enkät finns en trolig svarsfrekvens på 21 - 39 procent (Saunders et al, 2012). 

Genom hjälp från HR-avdelningen på företaget som ingår i undersökningen är konfidensen att 

rätt person svarat på enkäten hög. Detta säkerställs även med en kontrollfråga i början av 

enkäten (se bilaga 1, fråga 1). En webbaserad enkätstudie är passande i studien då en stor del 

av de anställda på det berörda företaget arbetar med datorn som hjälpmedel och det blir 

därmed inte en stor ansträngning för respondenterna att medverka i studien. Då 

respondenterna är anonyma vid medverkandet i den webbaserade enkäten kommer de 

troligtvis vara förhållandevis uppriktiga i sina svar, vilket ger ett trovärdigt resultat i 

enkätstudien och stärker konfidensen i undersökningen. En kritisk punkt är dock att 

respondenterna ges möjlighet att diskutera sina svar med andra innan de svarar, vilket kan ge 

ett missvisande resultat. Med tanke på tidsramen som ges för att slutföra forskningen är en 

webbaserad enkätstudie även lämplig då datainsamlingen tar mindre tid när enkäten ges ut i 

ett webbaserad format. Enkätstudien innefattar dels listfrågor där respondenterna får kryssa i 

ett antal påståenden som de anser stämmer överens med dess syn på motivation i arbetet. Då 

enkäten kan missuppfattas av respondenterna finns ytterligare en svaghet i enkätformatet, 

respondenterna kan inte få frågan omformulerad eller förklarad för att besvara enkäten på 

bästa sätt. (Saunders et al, 2012) För att öka svarsfrekvensen på enkäten så är den uppbyggd 

på så vis att de lite enklare och lättsammare frågorna återfinns i den första delen av 

enkätstudien. I mitten av enkätstudien återfinns de frågor som är mer komplicerade och 

uppfattas som svårare för respondenterna att besvara. För att öka chansen att fler respondenter 

besvarar enkäten bör enkäten i enlighet med Dillman (2009) komma med en förklaring till 

vad enkätstudien ska undersöka. Detta har genomförts i inledningen av enkätstudien. Se 

bilaga 1 för att granska enkätstudien som genomförts av anställda på det internationella 

företaget vilket ingår i studien. 
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Böckerna som ingår i studien är av relevans och skrivna av erkända författare såsom 

Herzberg. Artiklar är ofta mer specifika och skrivna för en viss typ av publik. Dessa är därför 

nödvändiga för att erhålla ett djup i uppsatsen. Akademiska artiklar är granskade av experter 

inom ämnesområdet och lägger extra vikt i litteraturen. (Saunders et al, 2012) Uppsatsen är 

främst deduktiv. Enligt Saunders et al. (2012) är uppsatsen deduktiv när frågeställningen 

bygger vidare på tidigare teorier och forskning, vilket denna forskning syftar till att göra. 

3.2	  Urval	  av	  respondenter	  

Studien ämnar studera hur anställda motiveras i sitt arbete. För att skapa denna typ av studie 

är ett stickprov på 30 personer nödvändigt. Ett stickprov på 39 personer utgjorde 

undersökningsunderlaget för studien av hur anställda motiveras i sitt arbete. Respondenterna 

utgjordes då av totalt 39 respondenter inom båda arbetsgrupperna, vilket innebär 17 

ekonomer och 22 ingenjörer. Studien vidare ämnar studera individer som arbetar med 

ekonomi och har en akademisk ekonomiutbildning på minst tre år samt individer som arbetar 

som ingenjörer och har en akademisk ingenjörsutbildning på minst tre år. Bortfallet i studien 

har varit relativt stort, särskilt inom gruppen ekonomer. Enkätstudien skickades ut till 40 

ekonomer och 40 ingenjörer. Detta innebär att ca 43 procent av ekonomerna svarade på 

enkäten och att 55 procent av ingenjörerna svarade på enkäten. Ett stort bortfall kan innebära 

att urvalet eventuellt inte representerar populationen som studien ämnar undersöka. 

Exempelvis kan det främst vara de respondenter som svarar på inre motivation som svarat på 

enkäten då det inte erbjöds en belöning för att medverka i studien. Urvalsgruppen togs fram 

genom sannolikhetsurval för att skapa ett representativt urval. (Saunders et al, 2012) 

Urvalsgruppen har inget demografiskt urval i form av åldersspann utan inkluderar alla åldrar 

inom de två yrkesgrupperna. Då urvalsgruppen endast inkluderar akademiskt utbildade är det 

troligt att åldern inte understiger 25 år. Resultatet av det studerade urvalet anses som 

representativt för studiens ändamål, dock finns alltid risk att urvalsgruppen av olika 

anledningar inte representerar den tänkta populationen i studien, vilket kommer diskuteras i 

uppsatsens avsnitt för validitet och reliabilitet. Urvalsgruppen kan inte spegla andra 

arbetsgrupper på arbetsmarknaden utan menar att vara representativ för just ingenjörer samt 

ekonomer inom ett storföretag. Svaren presenteras i procentform för att svaren mellan de två 

grupperna ska kunna jämföras trots att de är ett olika stort antal respondenter som medverkat i 

studien från de två olika grupperna som studien ämnar undersöka.  

 

Medvetenhet finns kring att kategorin ingenjörer kan innehålla en mer heterogen grupp 

respondenter än vad kategorin ekonomer kan innehålla. Detta eftersom de anställda på 

företaget som ingår i studien utgörs av många olika typer av ingenjörer allt ifrån exempelvis 
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kemiingenjörer till maskiningenjörer. De anställda ekonomerna på företaget har mer liknande 

arbetsuppgifter och kan därför antas vara en mer homogen grupp. 

3.3	  Operationalisering	  

Frågorna i enkätstudien är utformade utifrån det teoretiska ramverk som återfinns i kapitel 

2.3 och innehåller Maslows behovshierarki (kapitel 2.3.1), inre och yttre motivation (kapitel 

2.3.2) samt Herzbergs tvåfaktorteori (kapitel 2.3.3). Vilken teori som ligger som grund till 

varje fråga återfinns i bilaga 1.  

 

I enkätens inledning (fråga 1) återfinns en kontrollfråga för att eliminera svar utanför den 

tänkta ramen för urvalet. Frågorna fyra, fem samt sex syftar till att undersöka vilket av de två 

behoven i Maslows behovshierarki, inom steg fyra som ekonomer och ingenjörer är främst 

motiverade att tillfredsställa. Dessa frågor är utformade genom att yttre och inre behov ställs 

mot varandra och därmed tvingas respondenterna att välja mellan dessa två behov. Frågorna 

två, tre, sju, elva samt tolv syftar till att undersöka hur ekonomer samt ingenjörer svarar på 

inre och yttre motivation, samt om det finns några skillnader i vilken typ av motivation de två 

grupperna svarar på. I dessa frågor får respondenterna välja vilket av alternativen som de 

anser mest motiverande.  

 

Avslutningsvis syftar frågorna åtta, nio samt tio till Herzbergs tvåfaktorteori men även till 

Maslows behovshierarki. Dessa frågor är utformade annorlunda än föregående frågor, 

nämligen som listfrågor. Listfrågor är särskilt användbara när undersökningen kräver att 

respondenterna har tänkt igenom svaren tydligt. (Saunders et al, 2012) I dessa frågor ska 

respondenterna ange vad som är mest viktigt samt minst viktigt för motivationen på 

arbetsplatsen. I fråga åtta svarar respondenten vilka tre faktorer som är viktigast för 

motivationen på arbetsplatsen. I fråga nio utvidgas detta till att respondenten ska svara vilka 

åtta faktorer som är viktigast för motivationen, detta för att kunna få en nyanserad bild av vad 

som är prioriterat och vad som samtidigt ses som viktigt för motivationen men inte 

avgörande. I fråga tio får slutligen respondenterna ange vilka faktorer som är minst viktiga för 

motivationen för att kunna se en eventuell skillnad mellan Herzbergs motivations- samt 

hygienfaktorer.  

3.4	  Validitet	  och	  Reliabilitet	  

Validiteten innebär huruvida ett antagande baserat på materialinsamlingen kan göras 

representativt för verkligheten som studerats (Saunders et al, 2012). Innehållet i enkätfrågorna 

är relevanta för forskningsfrågan och detta benämns som innehållsvaliditet. För att öka 

validiteten bör också ordval och termer brukas som respondenterna förstår och därmed inte 
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kan missuppfatta. (Saunders et al, 2012) I och med att företaget som ingår i studien är 

jämförbart med många andra storföretag kan studien appliceras i verkligheten. Resultatet i 

studien kommer inte kunna appliceras på fler anställda än just ekonomer och ingenjörer. 

Reservation finns för att synen på motivation kan se mycket olika ut även inom de två 

grupperna och då särskilt inom gruppen ingenjörer då det figurerar många olika typer av 

ingenjörer på företaget som ingår i studien. Då undersökningen utförts på svenska 

medarbetare kan eventuellt inte resultatet appliceras på individer som inte arbetar i Sverige 

eller är svenskar. Företaget i studien har en tydlig amerikansk företagskultur, vilket gör att 

resultatet kan bli missvisande om det appliceras på individer som inte arbetar på företag med 

denna typ av kultur. Inom de två grupperna kan det även finnas andra variabler som spelar 

roll för resultatet i studien. Exempelvis kan ålder och kön vara avgörande för studiens 

resultat. De två grupperna kan även innehålla olika subgrupper vilket innebär att de två 

grupperingarna kan ha skilda åsikter inom sig.  

  



15	  
	  

4.0	  Empiri	  och	  Resultat	  
Detta kapitel kommer att redovisa vad som framkommit i enkätstudien som återfinns i bilaga 

1. Det empiriska resultatet redovisas genom en uppdelning mellan ekonomer och ingenjörer 

för att underlätta för läsaren att se syftet. Samtliga grafer återfinns i bilaga 2 och 3. De 

grafer som anses ha särskild betydelse för studiens resultat återfinns även i den löpande 

texten.  

4.1	  Ekonomer	  
I följande kapitel presenteras ekonomernas relevanta svar för forskningen, bilagan för den 

löpande texten är bilaga 2. I den löpande texten kommer endast några exakta siffror att 

presenteras för att underlätta läsningen, de exakta siffrorna för studien återfinns i bilaga 2.  

 

Figur 3 – De tre viktigaste faktorerna 

 

Som Figur 3 – De tre viktigaste faktorerna visar anser ekonomerna att känslan av att prestera 

väl är den viktigaste faktorn för motivation av de valbara faktorerna i frågan. Ett intresse för 

arbetsuppgifterna och utvecklingsmöjligheter är också av betydande vikt för ekonomerna och 

för deras motivation på arbetsplatsen. När frågan vidareutvecklades och ekonomerna fick lista 
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de åtta mest motiverande faktorerna för motivation framkommer det att ett intresse för 

arbetsuppgifterna utgör en av de åtta mest motiverande faktorerna för samtliga av 

ekonomerna. Utvecklingsmöjligheter framhävs även i denna fråga som viktigt för 

motivationen hos ekonomerna. Goda arbetsförhållanden samt känslan av att jag presterar väl 

ansågs också av de flesta ekonomer vara en av de åtta mest motiverande faktorerna. 

Befordringsmöjligheter anser cirka 53 procent av ekonomerna vara en av de åtta mest 

motiverande faktorerna. När ekonomerna därefter angav de tre minst viktiga faktorerna för 

deras motivation i arbetet framkommer det att status i min yrkesbefattning är den minst 

viktiga faktorn för motivation hos ekonomerna. Ekonomerna angav i enkätstudien att känslan 

av att vara kompetent inom mitt arbetsområde är viktigare för motivationen än vad att få ett 

erkännande för min kunskap inom mitt arbetsområde är. Det är dock väldigt jämt i 

fördelningen mellan de två påståendena. En större andel ekonomer anser att känslan av att ha 

självsäkerhet inom mitt arbetsområde är viktigare än behovet av att uppmärksammas för min 

kompetens. Oberoende och frihet är även det ett stort behov hos ekonomerna, markant större 

än vad behovet av uppskattning och uppmärksamhet är.  

 

I enlighet med Figur 4 – motivationsfaktor i projekt är den främsta motivationsfaktorn för 

ekonomer att prestera väl under ett projekts gång vetenskapen att jag kommer ha presterat 

väl. Ny kunskap inom mitt arbetsområde är den näst främsta motivationsfaktorn av 

alternativen. Ett litet antal ekonomer angav en efterföljande befordran och en monetär 

belöning som väntande som mest motiverade av alternativen 

Figur 4 – motivationsfaktor i projekt 
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Figur 5 – motivation att arbeta 

 

I enlighet med Figur 5 – motivation att arbeta blir den största andelen ekonomer mer 

motiverade av arbetet i sig än konsekvensen av arbetet, såsom tillexempel en utlovad 

löneökning vid god prestation.  

4.2	  Ingenjörer	  
I följande kapitel presenteras ingenjörernas relevanta svar för forskningen, hänvisningen 

sker till bilaga 3. De figurer som anses särskilt viktiga för studien finns löpande i texten, 

samtliga figurer är skapade efter resultatet i enkätstudien och återfinns i bilaga 3. I den 

löpande texten kommer få exakta siffror att presenteras för att underlätta för sammanhanget, 

istället presenteras dessa i bilaga 3.	  



18	  
	  

Figur 6 – De tre viktigaste faktorerna 

 

Figur 6 – De tre viktigaste faktorerna visar att flest ingenjörer anser att jag finner intresse i 

arbetsuppgifterna är den viktigaste faktorn för motivation av alternativen.  

Utvecklingsmöjligheter och känslan att jag presterar väl är även det två faktorer som är av 

stor betydelse för ingenjörernas motivation i arbetet. Bra arbetsförhållanden, bra relationer 

med medarbetare och en bra lön är även det viktiga faktorer för ingenjörernas motivation.  

När frågan sedan utvecklades till att inkludera de åtta faktorerna som är viktigast för 

motivationen hos ingenjörerna av alternativen kan det påvisas att samtliga ingenjörer anser att 

jag finner intresse i arbetsuppgifterna är en av de åtta mest viktiga faktorerna för motivation i 

arbetet. Känslan att jag presterar väl och goda arbetsförhållanden var de två faktorer som 

tillsammans kom på andra plats när ingenjörerna listade de åtta viktigaste faktorerna för 

motivation. Endast cirka 14 procent av ingenjörerna anser att befordringsmöjligheter är en av 

de åtta mest motiverande faktorerna. När ingenjörerna sedan angav de faktorer som hade 

minst betydelse för motivationen framkommer det att jag har en status i min yrkesbefattning 

är den minst viktiga faktorn för ingenjörernas motivation av alternativen. Att mitt arbete ger 

mig möjlighet att bli befordrad är den näst minst viktigaste faktorn för ingenjörernas 

motivation i arbetet.  

 

 



19	  
	  

 

Figur 7 – Behov 1 

 

Behovet av att jag känner att jag har kompetens inom mitt arbetsområde är mycket större hos 

ingenjörerna än behovet att jag får ett erkännande för min kunskap inom mitt arbetsområde 

enligt Figur 7 – Behov 1. Även behovet av känslan av att ha självsäkerhet i arbetet är 

betydligt större än behovet av att uppmärksammas för sin kompetens hos ingenjörerna.  

Figur 8 – motivationsfaktor i projekt 

 

Under ett projekts gång motiveras ingenjörerna främst av vetenskapen om att ha presterat väl 

i enlighet med Figur 8 – motivationsfaktor i projekt. En monetär bonus som väntade anser 

inga av ingenjörerna vara den största anledningen till att prestera väl under ett projekts gång.  
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Figur 9 – anledning till yrkesinriktning 

 

I enlighet med Figur 9 – anledning till yrkesinriktning framkommer det att det är mitt intresse 

inom området som fått samtliga av ingenjörerna att välja sin yrkesinriktning. Ingen av 

respondenterna besvarade frågan med konsekvensen av arbetet eller en hög status som ett 

resultat av min yrkesbefattning. En utlovad löneökning vid bra prestation skulle få 

ingenjörernas intresse för arbetsuppgifterna större än vad beröm för deras kompetens skulle 

göra. En markant större andel av ingenjörerna anser att arbetet i sig är mer motiverande än 

konsekvensen ar arbetet i form av tillexempel en monetär ersättning är.  
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5.0	  Analys	  
I detta kapitel analyseras det empiriska resultatet med hjälp av det teoretiska ramverket som 

ligger till grund för studien. Kapitlet har delats in i ekonomer och ingenjörer och slutligen en 

jämförelse mellan de två grupperna. 

5.1	  Ekonomer	  
Det inre behovet har visat sig vara det största behovet av det inre och det yttre behoven för 

ekonomerna. Detta kan påvisas då ekonomerna svarar bekräftande för det inre behovet som 

styrande i samtliga frågor ställda. Då ekonomer tenderar att ha ett starkt inre behov 

värdesätter de alltså aspekter såsom personlig styrka, självsäkerhet och oberoende. För att 

ledningen ska kunna motivera ekonomerna bra på arbetsplatsen krävs det att ekonomerna får 

omges av arbetsuppgifter som inbegriper dessa typer av aspekter, snarare än de aspekter som 

individer med ett större yttre behov eftersträvar såsom exempelvis prestige, status och 

bekräftelse. Det finns även tillfällen i undersökningen där många av ekonomerna har svarat i 

linje med vad som motsvarar ett yttre behov som styrande istället, vilket innebär att ledningen 

även måste ha faktorer som exempelvis uppskattning i åtanke när de försöker motivera 

ekonomerna. Exempelvis i frågan där behovet av kompetens i mitt arbetsområde ställs mot 

behovet om erkännande för min kunskap inom mitt arbetsområde är det en marginell skillnad 

mellan de två behoven, vilket innebär att nästan lika många ekonomer har ett större yttre 

behov över ett inre behov. Den inre motivationen har visat sig ha störst betydelse för 

ekonomerna i studien. Exempelvis svarar den största andelen ekonomer att det är intresset för 

yrket som gjort att de sökt sig till en roll som ekonom, denna stora andel ekonomer har 

därmed motiverats till sitt val av yrke genom en inre motivation. Ledningen bör fokusera på 

aspekter som ökar det inre intresset hos ekonomerna för att nå bästa resultat. I enlighet med 

Deci och Ryan (2000) kan istället yttre motivation undanröja den inre motivationen, vilket 

gör det speciellt viktigt att motivera ekonomerna på arbetsplatsen främst med motiv som 

triggar den inre motivationen. Om ledningen istället skulle fokusera för mycket på yttre 

motivationsfaktorer såsom löneökningar eller befordringar som väntar efter bra prestation kan 

ekonomerna istället blir mindre motiverade vilket slutligen kan resultera i en sämre total 

prestation för företaget. Det existerar dock en del ekonomer i studien som istället ser sig som 

mer motiverade av yttre motivation vilket innebär att de behöver motiveras av konsekvenser 

som en följd av sitt arbete. Ledningen bör därför inte helt eliminera yttre motivationsförsök 

eftersom ekonomer tenderar att även värdesätta faktorer som innebär yttre motivation. En mix 

av inre och yttre motivation, med tyngd på inre motivation är därför bäst för att motivera 

ekonomerna och därmed få dem att prestera bäst möjligt för företaget. 
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Herzbergs motivationsfaktor känslan att prestera väl har störst betydelse för ekonomernas 

motivation vilket talar i linje med Herzbergs teori om att motivationsfaktorerna är de faktorer 

som har betydelse för individers motivation. Hygienfaktorn utvecklingsmöjligheter samt 

motivationsfaktorn intresse för arbetsuppgifterna är också av stor vikt för ekonomernas 

motivation, vilket till viss del går emot Herzbergs teori om att hygienfaktorerna inte har 

någon betydelse för motivationen, utan snarare endast är en anledning för missnöje. Den 

faktorn som är av minst betydelse för ekonomernas motivation, status i min yrkesbefattning är 

en hygienfaktor vilket samstämmer med Herzbergs teori. Ledningen behöver därmed ta 

hänsyn till att motivationsfaktorer har stor betydelse för att ekonomerna ska vara motiverade, 

men att hygienfaktorerna inte endast bidrar till att ekonomerna ska bli missnöjda som 

Herzberg hävdar. Det som utmärker sig är just utvecklingsmöjligheterna som Herzberg anser 

vara en hygienfaktor, men som ekonomerna anser vara mer motiverande än den likartade 

motivationsfaktorn befordringsmöjligheter. Herzberg ansåg som nämnt att man bör fokusera 

på att hålla individer nöjda med motivationsfaktorerna men endast behöver hålla individerna 

icke missnöjda med hygienfaktorerna för att individerna ska känna sig motiverade. Detta 

innebär alltså att enligt Herzberg skulle ekonomerna vara motiverade även fast de inte hade 

positiva utvecklingsmöjligheter, vilket inte stämmer överens med vad som framkommit i 

studien. 

5.2	  Ingenjörer	   	  
De svar som ingenjörerna angav i undersökningen påvisade en stark tyngd till det inre 

behovet. Ingenjörerna värdesätter känslan av att känna att de har kompetens och självsäkerhet 

inom sitt område. Det är även viktigt att de har ett intresse i sitt arbete då Intresse i 

arbetsuppgifterna framkom som den mest motiverande faktorn bland ingenjörer. 

Ingenjörernas svar är på så vis i enlighet med det som Deci och Ryan (2000) beskriver som 

inre motivation då de säger att den inre motivationen återfinns i inre tillfredställelse istället 

för en eftersträvan mot en konsekvens. Det inre behovet inom det fjärde steget i 

behovshierarkin som Maslow (2013) beskriver är det främsta behovet av inre och yttre behov 

som ingenjörer bör tillfredsställa. För att den fjärde nivån i Maslows behovshierarki ska bli 

uppfylld och ingenjörerna ska känna en självsäkerhet behöver ingenjörerna känna personlig 

styrka och oberoende.  

 

För att en ledning på så vi ska kunna motivera ingenjörer i arbetet så måste de jobba med att 

skapa inre motivation hos ingenjörerna. Hein (2012) beskriver att studier har påvisat att 

positiv feedback triggar den inre motivationen. Hertzberg (1959) förklarar att om ledningen 

skulle eliminera de hygienfaktorer som gör individerna missnöjda och istället satsar på att 

göra dessa faktorer positiva, skulle inte en motivation skapas hos individerna utan istället 
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skulle endast missnöjet försvinna. Detta skulle alltså innebära att exempelvis positiva 

utvecklingsmöjligheter inte skulle innebära att ingenjörerna skulle motiveras. Positiva 

utvecklingsmöjligheter skulle därför endast göra att ingenjörerna inte skulle vara missnöjda 

och har enligt Herzberg (1959) inte någon påverkan på ingenjörernas motivation, vilket har 

motbevisats i denna studie. Ledningen bör på så vis skapa utvecklingsmöjligheter för 

ingenjörer och ge dem positiv feedback så att de känner att de presterar väl. Ledningen bör 

allra främst se till att ingenjörerna arbetar med arbetsuppgifter som de finner intresse i. Det 

finns dock även vissa faktorer som påvisar att ingenjörer även motiveras av yttre motivation, 

såsom lön.  

 

Undersökningen visar även att en utlovad löneökning vid bra prestation skulle få 

ingenjörernas intresse för arbetsuppgifterna att bli högre än vad beröm för deras kompetens 

skulle göra. Ledningen behöver på vis även till viss del gå ifrån att endast motivera genom det 

som Hein (2012) förklarar som inre motivation, och även arbeta med lön och löneökning för 

att öka motivationen bland ingenjörer, det vill säga även se till den yttre motivationen. Dock 

så nämner även Deci och Ryan (2000) att ett försök till motivation i form av en yttre 

motivation faktiskt istället kan undantrycka den inre motivationen. Den yttre motivationen 

kan öka prestationen hos en individ, men kan samtidigt minska individens vilja och intresse i 

sitt arbete. Det är på så vis viktigt för ledningen att även se till att motivera ingenjörerna 

genom yttre motivation. Dock anser en större del av ingenjörerna att arbetet i sig är viktigare 

och mer motiverande än konsekvensen av arbetet, såsom en monetär ersättning vilket 

indikerar att den inre motivationen är viktigast. 

	  

Den viktigaste faktorn för ingenjörernas motivation är att ha ett intresse i arbetsuppgifterna. 

De andra två främsta faktorerna som ingenjörerna angav var utvecklingsmöjligheter samt 

känslan att prestera väl för att finna motivation på arbetsplatsen. De nämnda faktorerna är 

enligt Herzberg (1959) två motivationsfaktorer och en hygienfaktor, vilket till viss del talar 

emot att Herzbergs teori ska vara applicerbar i detta fall. Den faktorn som presenterats som 

den minst motiverande faktorn för ingenjörer är status i yrkesbefattningen. Detta är en 

hygienfaktor vilket enligt Herzberg ska generera ett missnöje om den inte är tillfredsställande 

men enligt Herzberg är en betydelselös faktor när det kommer till motivation. Detta svar 

samstämmer således med Herzbergs teori. Ett samband kan dock urskiljas där 

motivationsfaktorerna anses vara mer betydande för motivationen hos ingenjörerna än vad 

hygienfaktorerna är.  
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5.3	  Jämförelse	  
Enkätundersökningen visar att ekonomer och ingenjörer främst behöver tillfredsställa de inre 

behoven inom nivå fyra för att bygga upp ett självförtroende och en självrespekt och på så vis 

uppfylla nivå fyra i Maslows behovshierarki. Det innebär att en ledning bör värdesätta 

faktorer som att ekonomerna och ingenjörerna ska känna sig kompetenta och fria i sitt arbete. 

Både ekonomer och ingenjörer har i undersökningen svarat bekräftande gentemot den inre 

motivationen som starkast. Detta innebär att det är viktigt för ledningen att i enlighet med 

Deci och Ryan (2000) ge sina anställda positiv feedback och uppmuntra intresset för arbetet 

hos ingenjörerna och ekonomerna. Dock finns det även indikationer hos de båda grupperna att 

yttre motivation har en betydelse. Ekonomerna behöver genom feedback få erkännande för 

sitt arbete. Ledningen bör även se till att motivera sin personal i form av lön då ingenjörerna 

anser att en utlovad löneökning skulle öka deras intresse för arbetet.  

	  

	  
 Figur 10 – Jämförelse 

	  

Ekonomer motiveras främst av känslan att prestera väl, medan ingenjörer främst motiveras 

av att finna intresse i arbetsuppgifterna. Båda faktorerna är motivationsfaktor vilket talar i 

linje med Herzbergs (1959) teori kring motivationsfaktorer som motiverande hos individer. 

Därför är de två grupperna förhållandevis homogena i sitt svar vid en indelning mellan 

motivations och hygiensfaktorer. Det framgår att det är motivationsfaktorerna som är de mest 

motiverande för de två grupperna även fast hygienfaktorn utvecklingsmöjligheter anses som 

viktig för motivationen hos båda grupper. Detta talar till stor del i linje med Herzbergs teori 

men det finns som nämnt vissa delar som talar emot teorin. I enlighet med Figur 10 – 

Jämförelse värdesätter ekonomer och ingenjörer samma faktorer, men i olika ordning. 
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Ekonomerna värdesätter känslan att prestera väl och bekräftelse från andra mer än vad 

ingenjörerna gör. Ingenjörerna värdesätter istället i högre grad än ekonomerna intresse i 

arbetsuppgifterna och utvecklingsmöjligheter. Det kan urskiljas att ekonomerna värdesätter 

att de själva och omgivningen har vetskap om att de presterar väl. Ingenjörerna är istället mer 

fokuserade på det inre och att deras intressen får ingå i arbetet och även den personliga 

utvecklingen.  

	  

En intressant aspekt som framkommit i studien är att ekonomer inte alls i lika stor 

utsträckning som ingenjörer anser att befordringsmöjligheter är en av de minst viktiga 

faktorerna för motivation på arbetsplatsen. Av ekonomerna svarar cirka 53 procent att 

befordringsmöjligheter är en av de åtta mest motiverande faktorerna medan endast cirka 14 

procent av ingenjörerna anser att befordringsmöjligheter är en av de åtta viktigaste faktorerna 

för motivation. Befordringsmöjligheter är en motivationsfaktor vilket enligt Herzberg ska ha 

betydelse för motivation. Detta innebär vidare att ekonomernas svar sker mer i linje med 

Herzbergs teori än vad ingenjörernas gör. Skillnaden är viktig för en ledning att ha vetskap 

kring, då det innebär att det är viktigt för ekonomerna att erbjudas möjligheter till att klättra 

på karriärstegen. Det behöver inte erbjudas lika många befordringsmöjligheter åt ingenjörerna 

då de går emot Herzbergs teori och istället anser att denna faktor faktiskt istället hör till en av 

de minst viktiga. Ingenjörer bör därför erbjudas andra faktorer för att motiveras och därmed 

prestera väl i företaget. 

 

På många sätt reagerar de två grupperna liknande på motivation. Det finns en tydlig tyngd i 

inre behov och inre motivation hos de två yrkesgrupperna. Dock har det även påvisats att den 

yttre motivationen även spelar roll för de två grupperna. Ekonomerna utgörs av en mer 

homogen grupp på arbetsplatsen där studien utförts och ingenjörerna har istället utgjorts av en 

mer heterogen grupp. I vissa frågor har dock ingenjörernas svar sett mer homogena ut än vad 

ekonomernas svar har gjorts, vilket kan innebära att trots att ingenjörernas grupp innehåller 

många fler olika typer av ingenjörer än vad ekonomernas grupp innehåller olika typer av 

ekonomer tenderar de att ha mer liknande åsikter.  
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6.0	  Slutsats	  
Både ingenjörer och ekonomer motiveras främst av inre motivation. Det finns många likheter 

i hur ekonomer och ingenjörer bör motiveras för att uppnå bäst prestation. Det finns dock 

flertalet aspekter som har visat på att de två grupperna i vissa fall bör motiveras på olika sätt. 

Ekonomer och ingenjörer på arbetsplatsen behöver därför motiveras genom aspekter som 

triggar och motiverar genom inre faktorer.  

 

De tre viktigaste faktorerna för motivation på arbetsplatsen för ekonomer och ingenjörer 

utgörs av samma faktorer. Dessa består av utvecklingsmöjligheter, intresse för 

arbetsuppgifterna samt känslan att prestera väl. Den allra mest motiverande faktorn i arbetet 

för de två grupperna ser dock olika ut. Ekonomer motiveras mest av känslan av att prestera 

väl medan ingenjörer motiveras mest av att ha ett intresse för sitt arbetsområde. Båda dessa 

kategorier tillhör Herzbergs motivationsfaktorer och det går därför inte att dra någon slutsats 

om att de två grupperna reagerar olika på hygien- och motivationsfaktorer. En slutsats som 

kan dras är att ekonomer och ingenjörer till viss del tenderar att motiveras av olika typer av 

motivationsfaktorer i olika hög grad. De minst motiverande faktorerna skiljer sig åt en del 

mellan de två grupperna. Ingenjörerna anser i högre grad att befordringsmöjligheter är en av 

de mest oviktiga faktorerna när de kommer till motivation än vad ekonomerna anser. 

Ekonomerna anser istället att befordringsmöjligheter är en betydande faktor för motivationen. 

Den minst viktiga faktorn för ekonomer och ingenjörer är samma faktor och utgörs av status i 

yrkesbefattningen. Ekonomerna svarar bättre på yttre motivation än vad ingenjörerna gör, 

även fast den inre motivationen är av störst betydelse för ekonomerna. 

 

Studien visar att det är nödvändigt för en ledning att ha information kring att fokus bör finnas 

på inre motivation, tillfredsställelse av inre behov samt på Herzbergs motivationsfaktorer. Det 

finns fall där de två grupperna motiveras bäst på olika sätt, exempelvis genom att ekonomer 

behöver befordringsmöjligheter i högre utsträckning än vad ingenjörer behöver för att 

motiveras. Ingenjörerna behöver istället finna ett större intresse i arbetsuppgifterna än vad 

ekonomerna behöver för att finna optimal motivation. Det finns dock mycket som indikerar 

på att de två grupperna har lika syner på motivation i flertalet aspekter. Som presenterats i 

inledningen är en individs prestation ett resultat av dess förmåga och dess motivation. Detta 

innebär att om de två grupperna motiveras på det sätt som presenterats ovan kommer 

individernas prestation påverkas positivt. När individerna presterar bra, presterar även 

företaget bra vilket förklarats tidigare i forskningen.  
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7.0	  Svårigheter	  och	  vidare	  forskning 
Svårigheter fanns under studiens gång att få de som tilldelades enkäten att svara på 

enkätundersökningen. Det finns ett förhållandevis stort bortfall i studien. Det fanns 

svårigheter i början av forskningens gång att få tillgång till ett företag som passar för 

undersökningen.  

 

Förslag på vidare forskning är att forska kring två andra akademiska grupper och se om 

likheterna finns även där. Det finns behov av att redogöra kring om det är den akademiska 

biten som gör de två grupperna likartade när det kommer till motivation, eller om det 

exempelvis handlar om att de två grupperna ofta figurerar på samma typer av arbetsplatser. 

En annan vidare forskning är att se huruvida andra faktorer än akademisk utbildning och 

yrkesinriktning kan påverka hur individer föredrar att bli motiverade. 
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Bilaga	  2	  –	  Ekonomutbildades	  svar	  
I denna bilaga återfinns ekonomutbildades svar på enkätundersökningen. 

 
Figur 1, Motivationsfaktor i projekt 

 
 
 
Figur 2, Intresseökning 1 
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Figur 3, Behov 1 
 

Figur 4, Behov 2 
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Figur 5, Behov 3 
 

 
 
 
Figur 6, anledning till yrkesinriktning 
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Figur 7, De tre viktigaste faktorerna 
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Figur 8, de åtta viktigaste faktorerna 
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Figur 9, de minst viktiga faktorerna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10, Intresseökning 2 
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Figur 11, motivation att arbeta 
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Bilaga	  3	  –	  Ingenjörsutbildades	  svar	  
I denna bilaga återfinns ingenjörsutbildades svar på enkätundersökningen.  
	  

	  
Figur	  1,	  Motivationsfaktor	  i	  projekt	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  2,	  Intresseökning	  1	  
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Figur	  3,	  Behov	  1	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  4,	  Behov	  2	  
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Figur	  5,	  Behov	  3	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figur	  6,	  anledning	  till	  yrkesinriktning	  
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Figur	  7,	  de	  tre	  viktigaste	  faktorerna	  
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Figur	  8,	  de	  åtta	  viktigaste	  faktorerna	  
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Figur	  9,	  de	  minst	  viktigaste	  faktorerna	  
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Figur	  10,	  Intresseökning	  2	  
	  
	  

Figur	  11,	  motivation	  att	  arbeta	  
 

 


