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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka arbetsmotivation och motivationsfaktorer hos anställda med 

korttidskontrakt på ett företag som arbetar med sådana praktiker. De formulerade 

frågeställningarna är: Hur anser anställda med korttidskontrakt att deras arbetsmotivation 

påverkas av de osäkra arbetsförhållandena? Vilka motivationsfaktorer är viktiga för dem?  

Vilka strategier har de för att motivera sig? Empirin bygger på intervjuer genomförda med 6 

respondenter på ett företag som utgör typfallet för studien. Den teoretiska referensramen 

består av Deci och Ryans definition av inre och yttre motivation och Herzbergs 

tvåfaktorsteori. Tidigare framforskade resultat med koppling till nämnda teorier har legat till 

grund för databearbetningen.  

 

Ur resultatet kan utläsas att anställda med osäkra arbetsvillkor motiveras av givande 

arbetsuppgifter, att genom sitt jobb ha möjlighet att hjälpa andra människor. Känslan av 

social meningsfullhet är vidare en central motivationsfaktor, och där spelar även relationer till 

kollegor en viktig roll. Ytterligare är känslan av kompetens för utförda handlingar samt 

tillgången till feedback i sitt arbete viktiga för arbetsmotivationen. Den osäkra 

arbetssituationen har försämrat viktiga motivationsfaktorer på arbetsplatsen och otryggheten 

har hämnat de anställdas motivation att prestera.    
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Abstract 

The aim of this study is to investigate workmotivation and motivation factors of employees 

with short-term contracts at a company working with those practices. The question 

formulations are: How do employees with short-term contracts consider that they are affected 

by the insecure employment? Which motivation factors are important for them? What 

strategies do they have to motivate themselves? The empirics are based on interviews 

performed with 6 respondents at a company that is the typical case for the study.  The 

theoretical framework consists of Deci and Ryan’s definition of intrinsic and extrinsic 

motivation and Herzberg’s two-factor theory.  Earlier recognized results connected to those 

theories have been the basis in interaction with the data. 

  

The result shows that employees with insecure employments are motivated by rewarding job 

assignments, to have the possibility of helping other people through their profession. The 

feeling of social meaningfulness is furthermore a central motivation factor, where the 

relations to colleagues play an important role. Further, the feeling of competence for done 

activities and the access to feedback in their work is important for the workmotivation.  The 

insecure work situation has impaired essential motivation factors on the job and the insecurity 

has reduced the employee’s motivation to perform.    
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1. Inledning 
En stor del av de flesta människors liv spenderas på arbetet. Vad är det som får oss att vara 

motiverade att fortsätta infinna oss på vår arbetsplats? Svaret på denna fråga kan variera 

mellan olika individer och bero på många olika faktorer. Ordet motivation definieras enligt 

nationalencyklopedins uppslagsverk som följande ”motivation (av motiv), psykologisk term 

för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.” (NE, 

2015).  Det finns en rad olika definitioner av begreppet motivation. Ett exempel att se 

motivation på kan förklaras i det kognitiva särskiljandet av yttre och inre motivation. Yttre 

motivation innebär att en person utför en aktivitet för att få en belöning utifrån eller för att 

undvika straff, exempelvis en student som studerar för att få ett betyg snarare än för att lära 

sig. Inre motivation innebär att en person utför en aktivitet för sin egen skull, för att denne 

finner det njutbart eller utmanande, t.ex. en student som studerar för att denne faktiskt är 

intresserad av att lära sig (Holt, Bremner, Sutherland, Vliek, Passer & Smith, 2012 s. 403). 
 

Svaret på frågan gällande vad det är som får oss att vara motiverade att fortsätta infinna oss på 

vår arbetsplats kan förklaras genom olika motivationsfaktorer. Dessa kan exempelvis vara 

yttre faktorer såsom provision, lön och befordran samt rädsla för avsked eller brist på 

befordran. Vidare kan det vara inre faktorer såsom hur en person trivs med sitt arbete och sina 

arbetsuppgifter, utveckling på arbetet, relationer till kollegor, grad av ansvar och 

uppmärksamhet. 

 

Dagens arbetsliv präglas av förändrade situationer för företagen till skillnad mot hur det sett 

ut tidigare. Det har gjort företagen mer konkurrensmedvetna och anpassat organisationerna 

därefter. För att bli kostnadseffektiva skär många företag ner på personal. För arbeten som 

inte är klart definierade har det traditionella organisatoriska regelverket blivit mer avslappnat 

eller avreglerats helt. De nya reglerna och normerna ställer krav på individerna att möta dessa 

i sitt arbete genom att själva planera, organisera och ansvara för arbetets utförande. För 

arbeten där kraven däremot är givna och återkommande har det organisatoriska regelverket 

istället blivit mer detaljerat. På samma gång har anställningsrelationerna blivit mer 

begränsade och ibland förbigås de helt exempelvis genom bemanningsföretag. Flexibilitet 

genom utbytbarhet kopplas i första hand till tidsbegränsade anställningar. Detta 

tillvägagångssätt tillämpas för att arbetskraften lätt skall kunna föras in och ur arbetet och 

därmed kunna anpassas till de föränderliga krav som ställs. På så sätt blir företagen mer 

flexibla och anpassningsbara till marknadens krav. De tidsbegränsade anställningarna ökar, 

såväl i Sverige som internationellt. Med dem förutsättningarna ökar kraven på den 

individuella tekniska och sociala förmågan att anpassa sig inom de snäva ramarna. 

Arbetsvillkoren är beroende på individuella förutsättningar, sammanhang och prestation 

(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006 s. 17, 50).      

 

Att de anställda har motivation till att arbeta är en förutsättning för att möta de krav som råder 

inom arbetslivet. Om en anställd har bristande motivation kan denne komma att lämna sitt 

arbete. Det i sin tur leder till ökade kostnader för arbetsgivaren då det uppkommer ett behov 

av att anställa nya medarbetare. Därmed kan det konstateras att det ligger i företagens och 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motiv
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/motivation%20150316
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organisationers intresse att granska vad arbetstagarna motiveras av i sitt arbete, för att behålla 

värdefull kompetens, minska personalomsättningen och effektivisera organisationen  

(Ahl, 2004 s. 98). 

 

Det finns organisationer vars verksamhet är beroende av beslut om uppdrag från utomstående 

parter för att utföra sina tjänster. Det gäller exempelvis för privata utbildningsföretag som 

erbjuder kurser. För deras del görs upphandlingar med kommunen sporadiskt gällande om de 

kurser som de genom sina tjänster erbjuder skall få starta samt det möjliga antalet deltagare. 

Vidare kan dock deltagarantalet komma att se annorlunda ut, då individerna själva väljer 

huruvida de vill delta i kurserna eller inte. Arbetsförmedlingen är ett ytterligare exempel på en 

uppdragsgivande part för utbildningsföretagen, i och med att de skickar ut folk på 

arbetsmarknadsåtgärder. I dagens läge har de exempelvis ett projekt som heter ”Stöd och 

matchning” vilket innebär jobbmöjligheter i form av mindre uppdrag för coacher och 

studievägledare på utbildningsföretagen (Arbetsförmedlingen, 2015). Även i detta fall avgör 

personerna som ingår i projektet dock på egen hand huruvida de vill delta och arbetet blir 

därmed svårt att planera för utbildningsföretagen. Dessa givna omständigheter ligger till 

grund för det företag som utgör typfallet som kommer att undersökas i denna uppsats. 

 

Ett arbetsupplägg, såsom det som beskrivits ovan, innebär att det inte är möjligt för 

organisationen i fråga att förutse hur behovet av deras tjänster kommer att se ut en längre tid 

framåt. Därmed är det också problematiskt för dem gällande vilken nivå av fasta tjänster som 

är relevant att ha samt i vilken mån detta bör täckas upp med villkorliga anställningar. Den 

tillsvidareanställda personalen kan i och med detta vid vissa tider komma att vara 

överbelastad i sitt arbete och andra tider underbelastade, beroende på periodens tryck. På 

företaget som kommer att undersökas i denna uppsats råder förhållanden såsom dessa.   

 

De yttre och inre motivationsfaktorerna antas kunna påverka anställda med korttidskontrakt 

på ett annat sätt än anställda med säkrare anställningsformer. Det kan exempelvis gälla 

skillnader hos de anställda med olika typer av anställningsformer i graden av rädsla för att bli 

avskedade eller uppfattad möjlighet att kunna bli befordrade, som båda är exempel på yttre 

motivationsfaktorer. Dessutom kan de olika anställningsformerna ge upphov till olika 

förutsättningar till att skapa viktiga relationer till kollegor. Vidare, är också möjligheten att få 

”visa upp sig” på arbetet och därmed få uppmärksamhet, och trivseln exempel på inre faktorer 

som kan komma att påverka motivationen. Anställda med korttidskontrakt antas kunna 

påverkas på ett mer komplext sätt gällande sin motivation på arbetet än de personer som har 

säkrare arbetsvillkor. Detta med tanke på att det för dessa anställda råder andra förutsättningar 

för att uppfylla fundamentala motivationsfaktorer. Därför är det intressant att ta reda på hur 

dessa personer motiverar sig i sitt arbete.  

 

1.1 Pedagogisk problemformulering 

En strävan som finns inom pedagogikämnet är att utveckla kunskaper om de processer genom 

vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och institutionella 

sammanhang. Hit hör även aspekter om sociala processers förutsättningar och genomförande. 

Fokus i denna uppsats ligger på arbetslivet och dess sociala processer; hur 
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motivationsaspekter hos anställda formas och förändras i förhållande till osäkra 

arbetsförhållanden i form av korttidskontrakt. Inom pedagogikämnet finns vidare ett intresse 

av att ta reda på hur och varför olika former av värderingar uppstår, vidmakthålls och 

förändras. Intresset i denna uppsats är fokuserat på motivationsaspekterna hos anställda med 

korttidskontrakt, dvs. hur de kommer till uttryck i relation till ovanstående nämnda aspekter. 

Vidare handlar arbetslivspedagogik om socialisationsprocesser. De förutsättningar som råder 

för de anställda med osäkra arbetsvillkor antas påverka och förändra deras förfaranden på 

arbetsplatsen.  

 

1.2 Avgränsningar 

I förhållande till de tidsramar som finns gällande denna uppsats kommer jag i datainsamlingen 

och analysen av mina frågeställningar utgå från ett typfall. Det innebär att jag får en inblick i 

hur fenomenet ser ut. Detta utifrån ett enskilt perspektiv och utifrån de specifika förhållanden 

som råder på just det företaget. Därmed vill jag påpeka att jag inte har som avsikt att 

generalisera mina resultat satt i ett större perspektiv. Min avsikt är att bidra med utökad 

kunskap inom motivationsforskning i pedagogikämnet med fokus på arbetslivet. Även för att 

bidra med nyansering för tidigare framforskade resultat och understödja vidare forskning  

inom ämnet.  

 

Jag har valt att bortse från klass, genus- och etnicitetsperspektiv då detta inte är av relevans 

för studiens syfte. 

 

1.3 Centrala begrepp 

Villkorlig anställning 

Begreppet villkorlig anställning innebär osäker anställning, vilket avser alla anställda utan 

långsiktiga kontrakt, vilkas arbetstid varierar på ett sätt som är bortom individens direkta eller 

indirekta kontroll. I marknadsstatistiska sammanhang tillhör de villkorliga anställningarna den 

grupp som kallas ”a-typiska” anställningar (non-standard types of employment). Detta 

kompliceras ofta av att bemanningspersonal ofta har fast anställning hos bemanningsföretaget 

och ibland ingår i gruppen tillfälligt anställda (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & 

Lundberg, 2006 s. 51).  

De tidsbegränsat anställda har en rad undergrupper med varierad anknytning till företaget 

eller organisationen. De objekt- och projektanställda har de arbetsvillkor som mest påminner 

om de för tillsvidareanställda. Villkoren för de anställda minskar sedan i kronologisk ordning 

för följande typer av anställningar: provanställda, vikarier, säsongsanställda samt 

behovsanställda (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006 s. 52).  

De informanter som deltagit i denna studie har projektanställningar som sträcker sig med 

kontrakt på fyra år framåt i taget. Därefter sker upphandlingar med företagets yttre parter om 

hur det vidare arbetet kommer att utformas. Det skulle kunna leda till uppsägningar av 

personalen beroende på i vilken mån företagets tjänster efterfrågas. I och med den situation 

som uppstår för de anställda under upphandlingarna anses anställningen som osäker.  
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1.4  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka arbetsmotivation och motivationsfaktorer hos 

anställda med korttidskontrakt på ett företag som arbetar med sådana praktiker.  

1.5 Frågeställningar  

 

 Hur anser anställda med korttidskontrakt att deras arbetsmotivation påverkas av de 

osäkra arbetsförhållandena?  

 Vilka motivationsfaktorer är viktiga för dem?  

 Vilka strategier har de för att motivera sig? 

 

 

2. Forskningsöversikt 
För att få information om den tidigare forskning som finns inom ämnet jag avser att forska har 

jag sökt i Libris nationella bibliotekssystems databas. Jag begränsade mig till att de resultat 

som framkom i min sökning var inom ämneskategorierna humaniora/teologi och 

samhälle/juridik. Detta för att övriga ämneskategorier antogs ge upphov till oväsentliga 

resultat för uppsatsens syfte samt att de valda kategorierna ansågs ha koppling till det avsedda 

forskningsområdet. För övrigt gjordes inga begränsningar i sökningarna. Jag sållade i 

efterhand bort en del sökresultat då jag inte ansåg dem applicerbara på området jag avser 

undersöka samt att de inte passade inom ramarna för ämnet pedagogik. De sökord jag 

använde mig av var: motivation, arbetsmotivation, arbetsvillkor, osäkra arbetsvillkor, 

anställning, osäker anställning, korttidskontrakt, samt hög personalomsättning. För att söka 

information med engelska referenser kopplat till mitt forskningsområde sökte jag i databasen 

Ebsco’s hemsida. Sökord som jag använde mig av var: motivation, workmotivation, working 

conditions, precarious employmentconditions, employment, precarious employment, short-

term contract, samt employee turnover. Vid sökningarna framkom resultat med forskning från 

ämnen inom pedagogik, sociologi, psykologi, personal-och arbetslivsfrågor, arbetsvetenskap, 

socialt arbete, mänskliga rättighetsstudier, företagsekonomi, juridik, samt idrottsvetenskap. 

 
 

Ur resultaten från sökningarna fann jag information gällande vilka teoretiska utgångspunkter 

som använts under tidigare forskning kring arbetsmotivation och osäkra arbetsförhållanden. 

Forskningsläget kan vidare belysas utifrån olika teoretiska perspektiv som tidigare forskats 

kring inom området: arbetsmotivation, upplevelsen av arbetssituationen, hög 

personalomsättning samt vad som motiverar anställda att stanna kvar på ett företag. 

Forskningstemana och informationen om hur forskningen sett ut inom dessa presenteras 

nedan.  

2.1 Arbetsmotivation 
En av de främst förekommande teorierna som använts vid tidigare undersökningar om 

arbetsmotivation är Herzbergs tvåfaktorsmodell: Motivation- och hygienteorin. Den är särskilt 

förekommande vid studier av anställdas arbetsvillkor. Teorin bygger på forskning kopplat till 
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arbetskontextens inverkan på jobbtillfredställelsen och arbetsupplevelsens koppling till 

individers behov av självförverkligande. Jag kommer att använda Hertzbergs teoretiska 

utgångspunker i denna uppsats. En närmare presentation av Hertzbergs tvåfaktorsmodell 

kommer därför att genomföras i uppsatsens nästa avsnitt om teoretiska utgångspunkter. 

Forskningsresultat som uppkommit med utgångspunkt i Hertzbergs tvåfaktorsmodell har 

vidare visat att värderingarna gällande motivation överlag överensstämmer med teorin. 

Delaktighet, informationsspridning, ekonomisk ersättning, öppen kommunikation, att det ska 

vara roligt att gå till jobbet, utvecklingsmöjligheter samt ansvar och förtroende är exempel på 

motivationsfaktorer som har identifierats med utgångspunkt från teorin. 

 

Vidare är teorier som belyser inre och yttre motivation väl representerade inom forskningen 

om arbetsmotivation. Jag kommer att använda mig av inre och yttre motivationsteorier i 

denna uppsats, därför förklaras även dessa närmare i nästa avsnitt om teoretiska 

utgångspunkter. Mycket tidigare forskning varit inriktad på att finna de omständigheter som 

framlockar, upprätthåller och stärker motivationen, i förhållande till de som omständigheter 

som försvagar den. Forskningsresultat gällande inre och yttre motivationsfaktorer hos 

anställda har bland annat bekräftat teorin genom att identifiera viktiga inre 

motivationsfaktorer, som exempelvis intressanta arbetsuppgifter och erkännande. Ett flertal 

studier visar även att yttre faktorer såsom immateriella belöningar, som exempelvis feedback 

och individuell uppskattning, har hög motiverande effekt. Self Determination Theory 

innefattar de inre och yttre motivationsfaktorerna. Den bygger på att motivation påverkas av 

tre faktorer: känsla av kompetens, känsla av självbestämmande samt social meningsfullhet 

(Deci & Ryan, 2000). 

 

En likvärdigt ofta förekommande teori inom forskning om arbetsmotivation är Maslows 

behovshierarki. Den beskrivning som Maslow gör av människan är att denne är strävande och 

sökande efter tillfredställelse. Människan får sin drivkraft genom sina önskningar (kan även 

ses som behov och motiv). När en önskan eller ett behov har uppfyllts går hon vidare för att 

förverkliga andra önskningar. Dessa kan enligt Maslow organiseras på följande hierarkiska 

sätt: fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av tillhörighet och kärlek, behov av 

uppskattning, samt behov av självförverkligande. Behoven på de lägre nivåerna måste vara 

tillfredsställda innan de högre blir aktuella (Maslow, 1987). Forskningsresultat har belysts 

genom att använda Maslows behovshierarki som en förklaringsmodell för många av de frågor 

som rör arbetsförhållanden. Ett framforskat exempel som ligger i linje med Maslows 

behovshierarki har visat på att den sociala biten på arbetsplatsen är ett behov som kan tänkas 

behöva tillfredställas efter lönen för att de anställda skall vara motiverade att arbeta.  

 

Ytterligare teoretiska utgångspunkter som använts vid tidigare undersökningar om 

arbetsmotivation presenteras kortfattat gällande dess innebörder nedan: 

- Self Regulation Theory, grundar sig i att individens beteenden motiveras och påverkas av ett 

kontinuerligt självpåverkande. Teorin menar att individen har ett syfte med sitt beteende, och 

att det syftet justeras med eftertanke. Därmed kan en person, genom att ta kontroll, strategiskt 

planera sitt handande och sin motivation till att utvecklas (Deci & Ryan, 2000).  

- Vrooms förväntansteori, bygger på tre faktorer som avgör motivationen för en individ: 
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Expectancy - om jag försöker, vad blir resultatet? Instrumentality - vad är sannolikheten att 

jag kommer att uppnå resultatet? Valence - hur mycket värdesätter jag resultatet av min 

handling? Dessa tre faktorer är avgörande för en individs prestation och blir slutligen 

resultatet av dennes motivation (Vroom, 1964). 

 - McGregors X & Y teori, har koppling till de inre och yttre motivationsfaktorerna. Den 

primära idén innebär att enligt teori Y är tillfredsställelsen av att göra ett bra jobb en stark 

motivationsfaktor för de anställda, medan enligt teori X är ett lockande belöningssystem en 

stark motivationsfaktor för de anställda. Det är inre faktorer, i termer av engagemang, snarare 

än yttre faktorer, i termer av belöning, som motiverar en anställd att prestera bättre 

(McGregor, 1960). 

2.2 Upplevelsen av arbetssituationen 
Vid studier av den psykosociala arbetsmiljön har krav- och kontroll modellen använts. Den 

bygger på idén att arbetets struktur kan påverka individens hälsa. Det utskiljs två dimensioner, 

arbetets krav och kontroll. Arbetets krav handlar om den insats eller ansträngning arbetet 

kräver, medan kontroll handlar om individens möjlighet att själv påverka och fatta beslut i sitt 

arbete. Höga krav i arbetet i samband med små påverkansmöjligheter och brist på stöd är 

avgörande för upplevelsen av arbetet. Höga krav och stora påverkansmöjligheter i arbetet ge 

motivation till inlärning och personlig utveckling. Låga krav och små påverkansmöjligheter  

kan ge en låg arbetsmotivation (Karasek, 1990).  

 

Begreppet ”Det psykologiska kontraktet” belyses även. Det handlar om de förväntningar 

parter har mellan varandra. Detta kan t.ex. röra sig om förväntningar från arbetstagarsidan 

gällande möjligheter till karriärutveckling, jobbtrygghet och diverse förmåner i utbyte mot 

lojalitet och engagemang. Vid ojämna förväntningar och utbyten kan arbetsmotivationen 

komma att påverkas (Allvin et al., 2006 s. 81).  

 

Upplevelsen av anställningsotrygghet har också i tidigare forskning avsetts att förklaras i 

termer av stressorer. En stressorer i arbetsmiljön är exempelvis så låg arbetsbelastning att 

individen inte känner sig behövd. Ytterligare exempel är lågt inflytande och för lite stöd, 

vilket alla är faktorer som enligt forskning konstaterats påverka arbetsmotivationen.  

2.3 Hög personalomsättning 
Detta har belysts genom begreppet ”Empowerment”, vilket innebär att en individ kan känna 

att denne har makt över sin situation. Nationalencyklopedin beskriver begreppet i termer av 

förmåga och kraft (NE, 2015). Stora påverkansmöjligheter kan, som tidigare nämnt, enligt 

forskning ge en hög arbetsmotivation och vice versa. Förklaringar som belyser emotionella 

drivkrafter har också använts vid tidigare forskning kring hög personalomsättning. Dessa 

påverkar en persons beteende på ett likartat sätt såsom inre motivationsfaktorer.  

 

2.4 Vad som motiverar anställda att stanna kvar på ett företag 

I denna forskningsriktning har bland annat Job Embeddedness Theory tillämpats under 

tidigare forskning. Den bygger på känslomässiga processer som är involverade i den 

anställdes beslut om att stanna i en organisation respektive i att säga upp sig. Ju högre 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Motivation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmilj%C3%B6
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tillfredställelse gällande exempelvis gemenskap och känsla av att passa in, desto mindre 

benägen är en anställd att säga upp sitt arbete (Mitchell & Lee, 2001).   

 
 

Som ovan presenterats, har det tidigare forskats en hel del kring motivationsaspekter på 

arbetsplatsen. Varierade fokus har funnits under den tidigare forskningen. Exempel på 

infallsvinklar i motivationsforskningen har gällt arbetsmotivationsfaktorer, upplevelsen av 

arbetssituationen, hög personalomsättning och vad som motiverar anställda att stanna kvar på 

ett företag.  Dock med motivationsaspekter satt i relation till osäkra arbetsförhållanden finns 

det luckor att fylla inom arbetsmotivationsforskningen, då det förekommer vara ett relativt 

outforskat område inom arbetsmotivationsområdet. Detta avser jag att bidra till genom denna 

uppsats. Mitt fokus är på teorier som har används i tidigare forskning och inte på deras 

resultat. 

 

 

3. Teoretiskt ramverk 
För att skapa förståelse kring vad som kan påverka arbetsmotivationen hos anställda med 

korttidskontrakt krävs kunskap om hur den insamlade datan kan sättas in i ett sammanhang 

och göras begriplig. Teorier kan hjälpa till med denna förståelse genom tolkning och 

förståelse av fenomenet. Nedan presenteras de teorier som låg till grund för vidare tolkningar 

av insamlad data. Som nämndes i inledningen, finns det en rad olika definitioner av begreppet 

motivation. De utvalda teorierna påvisar det förhållningssätt till begreppet motivation som 

finns genomgående i denna avhandling. De är inre och yttre motivation samt Hertzbergs 

tvåfaktorsteori.  

Teorierna om inre och yttre motivation anser jag vara omfattande och har en spännvidd som 

täcker in många komponenter av de andra presenterade teorierna som tidigare tillämpats för 

motivationsforskning. Att teorin upplevs vara omfattande upplevs som en fördel då jag som 

forskare inte behöver känna mig begränsad i mitt tolkningsarbete gällande specifika 

förhållningssätt eller riktlinjer inom teorin. Teorin upplevs ha en flexibel inramning med 

utrymme för egna tolkningar. Det var en anledning till att andra teorier med mer specifika 

förklaringar och ståndpunkter valdes bort. Herzbergs tvåfaktorsteori valdes vidare ut att 

fungera som teoretisk grund då teorins fokus är att finna förhållanden som påverkar 

motivationen. Med tanke på den koppling som jag vidare anser kan göras mellan 

hygienfaktorer och osäkra arbetsförhållanden kändes teorin särskilt relevant för mitt syfte och 

mina frågeställningar i jämförelse med andra teorier.  

De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats valdes vidare också med anledning till att 

det är tillsynes etablerade teorier inom arbetsmotivationsforskning och ansågs kunna uppfylla 

syftet och frågeställningarna. Samt för att genom dessa teorier kunna presentera de faktorer 

som är relaterade till individers motivation.  

 
 

Kvaliten av upplevelsen och prestationen kan vara väldigt olika beroende på om en person har 
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inre eller yttre motivationsfaktorer (Deci & Ryan, 2000 s. 55). 

 

3.1 Inre motivation 

Teorierna om inre motivation beskrivs enligt Deci och Ryan (2000) bygga på Skinners teori 

om operant betingning. Den innebär att alla handlingar motiveras av belöningar. För inre 

motiverade handlingar beskrivs belöningen vara inneboende i själva handlingen. Vidare 

beskrev Hull, enligt Deci och Ryan (2000), att alla handlingar är motiverade av psykologiska 

drifter. Inre motiverade handlingar sades vara sådana som ledde till tillfredsställande av de 

psykologiska behoven. Därmed forskades det kring vilka basbehov som tillfredsställs genom 

inre motiverade beteenden. Författarna menar att de psykologiska basbehoven, som enligt 

dem är känsla av kompetens, känsla av självbestämmande samt social meningsfullhet, delvis 

uppnås genom att en person engagerar sig i aktiviteter som denne finner intressanta (Deci & 

Ryan, 2000 s. 57). Detta synsätt utgör de teoretiskautgångspunkterna i denna uppsats.   

 

Inre motivation definieras som utförandet av en aktivitet för dess inre tillfredställanden 

snarare än för enskilda konsekvenser. Det beskrivs vidare som att en person gör något för att 

det är inneboende intressant eller njutbart samt för nöjes eller utmaningens skull, snarare än 

för yttre stimulanser såsom press eller belöningar. Den inre motivationen beskrivs vara 

grundläggande för människor, som av naturen beskrivs vara aktiva, nyfikna och lekfulla med 

en beredskap att lära och utforska. Detta utan att behöva yttre motiv för att göra så. Det är 

genom agerande av inneboende intressen som människan växer gällande sina kunskaper och 

färdigheter. Lusten att intressera sig för något nytt, att aktivt assimileras och på ett kreativt 

sätt tillämpa sina färdigheter är drag hos människan som påverkar prestationerna, fortlevandet 

och väl måendet genom livet. I och med det, sägs de inre motiverade handlingarna utföras 

med grund i de positiva erfarenheter de leder till, gällande utövande och utvidgning av de 

egna kapaciteterna. Förutom den inneboende motivationen hos människan existerar den även i 

relationen mellan individer och aktiviteter. Människor är inre motiverade för vissa aktiviteter, 

men inte andra (Deci & Ryan, 2000 s. 55-56).   

Den inre motivationen har endast benägenhet att uttryckas under specifika omständigheter. 

Self-determination Theory belyser de sociala och omgivningsrelaterade faktorerna gällande 

huruvida dessa sänker eller höjer den inre motivationen. Ett antagande med grund i teorin är 

att inre motivation upprätthålls när personer är i lägen där basbehoven får komma till uttryck. 

Belöningar, kommunikation och feedback, som leder till känsla av kompetens för en handling, 

kan skapa inre motivation för den. Detta för att basbehovet gällande kompetens tillfredställs. 

Känslor av kompetens höjer dock inte den inre motivationen om det inte finns en känsla av 

självbestämmande hos personen.  För en hög inre motivation måste personer uppleva 

tillfredställelse gällande både kompetens och självbestämmande (Deci & Ryan, 2000 s. 58).   

 

Studier har visat att positiv feedback gällande sin prestation ökar den inre motivationen. 

Omvänt minskar den inre motivationen om feedbacken är negativ. Hot, deadlines, direktiv 

och tävlingsinriktat påtryck minskar den inre motivationen med tanke på att de upplevs 

kontrollera personens beteende. Ett fritt upplägg och självstyre verkar höja den inre 

motivationen, då det i sådana fall finns känslor av självbestämmande. Inre motivation kan 
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endast uppstå för aktiviteter som är av inre intresse för individen: som upplevs som något 

nytt, utmanande eller har etiskt värde för denne. Finns inte ett inre intresse för aktiviteten 

gäller en annan typ av motivation, den yttre motivationen (Deci & Ryan, 2000 s. 59-60). 

 

3.2 Yttre motivation 

Yttre motivation beskrivs som att en person gör något för att det leder till ett specifikt resultat. 

Den beskrivs som mindre kraftfull än den inre motivationen (Deci & Ryan, 2000 s. 55). 

Prestationer genom handlingar som är av yttre motivation beskrivs ske med förbittring, 

motstånd, och ointresse. Individen är utifrån framdriven till att göra något. Detta beskrivs som 

klassisk yttre motivation. Alternativt kan handlingar ske med viss villighet, där det yttre målet 

reflekteras av en viss inre acceptans av värdet eller nyttan av en uppgift. Därmed är 

handlingen antagen med viss vilja (Deci & Ryan, 2000 s. 55). Handlingar kan utföras med 

olikartade motiv och motivation, t.ex. kan en person göra något för att den är motiverad att 

undvika ett straff eller studera för att få ett betyg, snarare än för att personen finner det 

intressant (Deci & Ryan, 2000 s. 60).   

 

Yttre motivation grundar sig inte alltid i ett inneboende intresse hos individen och därmed 

måste det drivas på utifrån. Den främsta anledningen till varför människor är villiga att utföra 

vissa handlingar, trots att de inre är av inneboende intresse, är på grund av att andra dom 

känner tillhörighet till (eller skulle vilja känna tillhörighet till) värdesätter handlandet i fråga. 

Känsla av tillhörighet ses därmed som en central faktor för den yttre motivationen. Vidare är 

känslan av kompetens väsentlig. En person utför troligen en handling mer motiverat om denne 

anser sig vara kompetent nog att göra det. Detta kan understödjas om personen exempelvis får 

positiv feedback (Deci & Ryan, 2000 s. 64). 

  

Genom att forma bestämmelser till sina egna, kan individer utgå från sina egna ståndpunkter i 

sitt handlande (Deci & Ryan, 2000 s. 60). På så sätt greppas meningen och värdet med 

handlandet i fråga blir individen mer självbestämmande. Individen blir också internaliserad i 

de omständigheter där de psykologiska basbehoven av kompetens, känsla av 

självbestämmande samt social meningsfullhet kan tillfredsställas (Deci & Ryan, 2000 s. 64). 

Processen av internalisering handlar om hur motivation för ett visst beteende kan gå från 

ovilja, till passivt tillmötesgående och senare till att bli en aktiv personlig hängivelse. Denna 

förändring ger upphov till högre ståndaktighet, mer positiva insikter och bättre engagemang 

hos individen (Deci & Ryan, 2000 s. 60). Individens attityd- och anpassningsförmåga är 

därmed avgörande för den yttre motivationen. En god anpassningsförmåga kan med detta sagt 

leda till ökat välmående, engagemang, prestation och lärande. Detta ökar i den mån som 

handlingarna anses vara självbestämda. Det påverkar alltså både den egna upplevelsen och 

prestationen (Deci & Ryan, 2000 s. 63). Bilden nedan avser att förklara variationen i den yttre 

motivationen gällande den mån som handlingarna grundar sig i individens intressen. 
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Figur 1: Variationen i motivation  

(Deci & Ryan, 2000 s. 61)  

 

Beroende på situationen och de personliga erfarenheterna kan en person röra sig mellan de 

olika stegen i denna process. Graden av självbestämmande hos individen är avgörande för 

graden av motivation. Den ökar för varje steg i processen (Deci & Ryan, 2000 s. 62). 

Nedan förklaras de olika stegen och dess innebörd: 

 

Amotivation – Personen ser ingen mening med att utföra en viss handling eftersom denne inte 

ser den som viktig och inte anser sig vara kompetent att utföra den eller att den ska leda till 

önskvärt resultat.  

Yttre bestämmelser – Aktiviteter utförs för att tillfredsställa yttre krav eller upprätthålla yttre 

belöningar. 

Inre regleringar - Dessa kontrollerar individen gällande huruvida handlingar utförs för att 

personen känner sig pressad att göra det eller för att undvika skuldkänslor, ångest eller för att 

behålla sin stolthet. Handlandet beror på självförtroendet hos personen.  

Identifikation – Personen har identifierat sig med den relevans av handlingarna som utförs och 

har accepterat reglerna som sina egna, därmed accepterat värdet av att utföra de aktiviteter  

som leder mot ett önskvärt mål.  

Integrering - De rådande regler som finns har införlivats till den egna personen. Skillnaden 

mot inre motivation är att handlingar som här motiveras av inre regleringar utförs för dess 
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förmodade instrumentella värde och vad handlingen kan komma att leda till (Deci & Ryan, 

2000 s. 60-62).     

3.3 Herzbergs tvåfaktorsmodell: Motivation- och hygien teorin 
När det funnits missnöje hos anställda har forskning visat att detta inte i första hand är kopplat 

till jobbet, utan till de villkor som omger arbetets utförande. De kallas för hygienfaktorer, då 

det motsvarar sättet som medicinsk hygien verkar på: att ta bort hälsorisker i en persons 

omgivning i förebyggande syfte. Liksom dåligt vatten påverkar naturen och miljön, påverkar 

dålig jobbatmosfär arbetarnas attityder. Till hygienfaktorerna räknas: handledning, 

interpersonella relationer, fysiska arbetsvillkor, lön, företagspolicy, administrativa praktiker, 

förmåner och arbetssäkerhet. Exempel situationer kopplade till hygienfaktorer är då 

arbetskontexten upplevs som orättvis eller oorganiserad och därför upplevs vara ohälsosam. 

Jobbtillfredställelsen sjunker vidare då hygienfaktorerna är på en nivå som den anställde inte 

finner acceptabel. Dock höjs inte jobbtillfredställelsen enbart i förhållande till tillfredställda 

hygienfaktorer, detta är kopplat till motivatorer (Herzberg, Mausner & Snyderman, 2000 s. 

113-114). 

 

Studier har visat att när anställda är nöjda med sina jobb beskriver de oftast detta genom 

termer som är kopplade till arbetsuppgifterna, händelser som har lett till en stärkande känsla 

av framgångsrikhet på jobbet, samt då möjligheter funnits för professionell utveckling 

(Herzberg et. al., 2000 s. 113). Faktorer som leder till en positiv arbetsupplevelse är kopplat 

till individers behov av självförverkligande. Människans främsta mål beskrivs vara att 

uppfylla sig själv enligt sina förutsättningar och om denne avleds från sina mål uppstår 

kluvenhet. Strävan mot självförverkligande sker i alla delar av livet, och jobbet är en av de 

viktigaste (Herzberg et.al, 2000 s. 115).  

 

Endast tillfredställelse kring arbetsvillkoren kan inte uppfylla behovet av självförverkligande. 

Det enda som kan väntas utifrån de förutsättningarna är undvikandet av otillfredsställelse och 

dålig prestation. Självförverkligande kan endast uppnås genom utförandet av arbetsuppgifter, 

då det kan ge upphov till belöningar som förstärker strävan mot självförverkligandet. Faktorer 

kopplade till jobbkontexten har alltså att göra med individens behov av att undvika obehagliga 

situationer. Jobbfaktorerna, som kallas för motivatorer, möter individens behov av att nå 

självförverkligande. Både hygienfaktorerna och motivatorerna möter den anställdes behov, 

men det är främst motivatorerna som fungerar för att pådriva jobbmotivationen som är 

kopplad till attityder och förbättring av prestationen (Herzberg et.al, 2000 s. 115).  

 

Ju färre motivatorer som har möjlighet att visa sig, desto större utsträckning måste finnas av 

hygienfaktorerna för att arbetet skall tolereras. En person som finner sitt jobb utmanande, 

spännande och tillfredställande kan exempelvis kanske tolerera en svår chef  

(Herzberg et.al, 2000 s. 115).  
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4. Metod  

I följande kapitel presenteras en redogörelse för metodval, utformning av intervjufrågor 

(operationalisering), urval, genomförande, insamling och bearbetning av material samt 

forskningsetiska principer. Vidare resoneras det även kring studiens validitet, reliabilitet samt 

generaliserbarhet. 

 

4.1 Metodval 
För denna uppsats utgår jag från en deduktiv ansats. En deduktiv ansats utgår från en allmän 

regel eller sanning, exempelvis en viss teori. Utifrån denna förklarar forskaren vidare ett 

antagande eller ett påstående och undersöker om det stämmer. På så sätt kan forskaren pröva 

teorins hållbarhet samt bygga upp ett empiriskt stöd för den. Risken med en deduktiv 

slutledning är dock att forskaren blir mindre känslig för empirin, då fokus är på att bevisa den 

aktuella teorin. Med en deduktiv slutledning begränsas vidare även utrymmet att tillföra något 

nytt, så länge teorin bekräftas (Fejes & Thornberg, 2015 s. 24). 

 

Insamlingsmetoden för denna uppsats har varit kvalitativ. Kvalitativ data är exempelvis 

intervjumaterial och observationsdata. I denna undersökning har semi-strukturerade intervjuer 

använts. Semi-strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en uppsättning frågor som 

kan beskrivas som ett frågeschema med varierad ordningsföljd. Frågorna är vidare allmänt 

formulerade. Intervjuaren har också, genom denna struktur, ett visst utrymme för att ställa 

ytterligare frågor och uppföljningsfrågor (Bryman, 2006 s. 127).  

 

Kvalitativ data gäller sådant som händelser, yttranden, bilder, smaker eller beröring. Dessa 

kan vidare indirekt användas för att studera fenomen som är svåra att uppfatta direkt, 

exempelvis känslor, upplevelser, tankar, intentioner, maktförhållanden, beslutsfattande och så 

vidare. Detta eftersom dessa kan komma till uttryck genom en persons tal. Kvalitativa data 

mäts inte, utan det konstateras att de finns, hur de fungerar och i vilka situationer de 

förekommer. Hur mycket, hur länge och hur ofta de finns är av mindre betydelse och är 

snarare undersökningsobjekt av kvantitativ karaktär (Ahrne & Svensson, 2011 s. 12).  

 

En kvantitativ metodansats har valts bort för denna uppsats då den sociala interaktionen hos 

personerna i fokus anses fångas in bättre genom kvalitativa metoder. Detta eftersom jag som 

forskare på så sätt lättare kan fånga in nyanser, normer och värderingar och sätta dessa i ett 

sammanhang. Samt eftersom kvalitativa undersökningar, i jämförelse med kvantitativa 

undersökningar, ger upphov till bättre förståelse av olika omständigheter, perspektiv och 

miljöer (Ahrne & Svensson, 2011 s. 14). Ytterligare fördelar med kvalitativa metoder är dess 

flexibilitet gällande möjligheten att anpassa forskningsdesignen och analysverktygen i 

förhållande till det som sker under fältarbetet (Ahrne & Svensson, 2011 s. 17). Vidare är 

intervju som metod fördelaktigt då det går relativt snabbt att genomföra och det går att få ett 

brett material. Viktigt att ha i åtanke att det som samlas in kan vara ett resultat av just den 

tiden och platsen (Ahrne & Svensson, 2011 s. 57).  



14 
 

4.2 Utformning av intervjufrågor 
Vid utformningen av intervjufrågorna formulerades inledningsvis teman som ansågs 

nödvändiga att täckas in. Dessa teman innefattade aspekter som på olika sätt kunde kopplas 

till teorin som används som utgångspunkter i denna uppsats. Dessa teman kom genom 

operationalisering att delas upp såsom följande: inre och yttre faktorer, motivatorer, 

hygienfaktorer (osäkra arbetsvillkor) samt motivationsstrategier. För att täcka in de faktorer 

som ansågs vara av intresse för mitt syfte och mina frågeställningar formulerades vidare 

frågor kopplade till temat i fråga. Frågorna formulerades främst som ett stöd för intervjun i 

syfte att hålla diskussionerna inom de ramar som ansågs relevanta för de teoretiska 

utgångspunkterna. Tanken var inte att följa mina nedskrivna intervjufrågor slaviskt, utan att 

lämna plats för ett relativt fritt samtal med möjlighet till uppföljningsfrågor. Frågorna har 

koppling till innefattande faktorer inom de olika temana. Samtliga formulerade frågor och 

dess koppling och relevans till respektive tema utläses ur Bilaga 1. Nedan anges ett urval 

exempel på intervjufrågorna, dess koppling till de olika temana samt en förklaring för 

kopplingen till studiens syfte och frågeställningar. 

 

Inre och yttre 

faktorer 

- På vilket sätt är dina arbetsuppgifter intressanta för 

dig? 

- Anser du att det är viktigt att dina arbetsuppgifter 

är utmanande för dig för att du ska vara motiverad i 

arbetet? Varför? 

- Hur skulle du beskriva dina möjligheter att själv 

strukturera ditt arbete? 

- Upplever du press från din arbetsgivare att prestera 

i ditt arbete? 

Frågorna inom detta tema 

ämnade till att svara på hur 

arbetsmotivationen ser ut hos 

de anställda. Detta gällande i 

vilken utsträckning olika 

motivationsfaktorer är av 

personlig relevans för dem och 

av vilka anledningar.   

Motivatorer - Är det viktigt för dig att få feedback från kollegor 

eller chefer när du gjort något bra? 

- Anser du att möjligheterna till professionell 

utveckling påverkar din motivation att prestera i 

arbetet? 

Frågorna inom detta tema 

ämnade till att undersöka vilka 

motivationsfaktorer som de 

anställda ansåg som viktiga 

samt i vilken utsträckning 

olika faktorer spelade in för 

motivationen.  

Hygienfaktorer - Hur upplever du att dina arbetsvillkor (med 

korttidsanställning) påverkar hur du motiveras i ditt 

arbete? 

- Hur skulle du beskriva arbetssituationen (med 

korttidsanställning) du befinner dig i? Är den 

orättvis/rättvis? 

Frågorna inom detta tema har 

koppling till osäkra 

arbetsvillkor och ämnade att 

finna faktorer inom dessa som 

har påverkan på motivationen 

hos de anställda. 

Motivations- 

strategier 

- Vad skulle du säga är viktigt för dig för att vara 

motiverad i ditt arbete? 

Frågorna inom detta tema 

ämnade till att fokusera 

ytterligare på de anställdas 

motivationsstrategier, utöver 

den information som tillkom 

genom övriga intervjufrågor. 

 

Tabell 1: Exempel på intervjufrågor 

Inför intervjun testade jag vidare det första utkastet av mina formulerade frågor genom att låta 

en vän test-intervjuas. I samband med detta gjordes vissa korrigeringar gällande formuleringar 
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och förtydligande av frågorna. Genom att göra detta kan forskaren med fördel reflektera över 

och utveckla sin intervjuteknik (Ahrne & Svensson, 2011 s. 47).     

 

Inledningsvis ansåg jag det också relevant att be intervjupersonerna att beskriva sina 

arbetsuppgifter och sin typ av anställning. Samt att under intervjuns avslutande del, för att få 

ut ytterligare viktig information, ge informanterna möjlighet att tillägga övriga synpunkter.   

4.3 Urval 
Jag kom i kontakt med mina informanter genom en bekant som då och då utför jobbuppdrag 

på utbildningsföretaget som står i fokus för denna uppsats. Detta utbildningsföretag är, som 

tidigare nämnt, beroende av beslut om uppdrag att utföra sina tjänster från utomstående parter. 

Därmed arbetar många av företagets anställda under osäkra arbetsförhållanden. Min 

personliga kontakt har med hjälp av sina bekantskaper på företaget hjälpt mig i min 

urvalsprocess. Jag delgav min personliga kontakt information om undersökningens syfte och 

frågeställningar. Likaså informerade jag om de konfidenstialitetkrav som undersökningen 

förhåller sig till. Därefter tillfrågades informanterna gällande sitt deltagande i studien vid ett 

första tillfälle av min personliga kontakt och intervjuer bokades därefter in. Med detta sagt, 

kan studiens urval benämnas som ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att de som ingår i 

studien är personer som funnits till hands för forskaren och är villiga att delta i studien (Trost, 

2012 s. 31). De som kom att delta i studien var samtliga tillfrågade sex personer, som alla på 

något sätt har anslutning till det aktuella företaget. Alla respondenter befann sig också i 

situationer med osäkra arbetsförhållanden. Det räcker sällan att intervjua en eller två personer, 

men redan om intervjuer sker med sex till åtta personer ur en särskild grupp ökar säkerheten 

att få ett material som är relativt oberoende av enskilda personers uppfattningar, exempelvis 

gällande förhållanden på en arbetsplats (Ahrne & Svensson, 2011 s. 44). 

4.4 Genomförande 
Som tidigare nämnt kom jag i kontakt med mina respondenter genom en bekant med 

kontakter på det aktuella företaget. Då personerna delgivits information om studien från min 

kontaktperson, och vidare visat intresse att delta, tog jag kontakt med dem via mail. Jag 

formulerade ett missivbrev (Bilaga 2). I missivbrevet informerades respondenterna mer 

detaljerat om syftet och använtandet med min studie, hur jag förhåller mig till 

konfidenstialitetkrav samt praktisk information kring intervjuerna. Därefter kom jag överens 

med respondenterna om tider för individuella möten för intervju. 

 

Som nämndes under avsnittet gällande operationaliseringen, testades intervjufrågorna innan 

intervjuns genomförande. Intervjuerna ägde vidare rum i det aktuella företagets lokaler, det 

vill säga på mina respondenters arbetsplats, under arbetstid. Detta på grund av 

bekvämlighetsaspekter för mina respondenter. Väl på plats fann vi ett avskilt rum och talades 

vid på tu man hand. Inledningsvis presenterade jag syftet med min studie och bad om tillåtelse 

att få spela in intervjun (Ahrne & Svensson, 2011 s. 53). Jag påminde om de 

konfidenstialitetkrav jag som forskare förhåller mig till och att inget som skulle koma att 

sägas under intervjuerna skulle kunna kopplas till dem som person. Intervjuerna tog cirka 20-

30 minuter per person och de spelades in. Det inspelade materialet ansågs vara användbart för 
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senare transkribering och bearbetning av material. Förutom inspelningarna gjordes vissa 

anteckningar för att minnas reflektioner som gjorts i rådande stund. Detta ansågs vara viktigt 

för att fånga upp exempelvis grimaser, gester och annat ohörbart (Ahrne & Svensson, 2011 s. 

52).  

 

Avslutningsvis bad jag att få återkomma med eventuella frågor, samt påpekade att de gärna 

fick kontakta mig med eventuella frågor eller invändningar i efterhand. Jag informerade kort 

om studiens fortlöpande och erbjöd dem möjligheten att ta del av studien senare då den är 

genomförd och godkänd. Därefter tackade jag återigen för att personen tagit sig tiden att träffa 

mig och avslutade mötet (Ahrne & Svensson, 2011 s. 47).  

4.5 Forskningsetiska aspekter 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning har legat till grund för de etiska hänsynstaganden som gjorts under denna studies 

genomförande. Dessa utgörs av fyra huvudkrav, som alla gäller individskydd: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidenstialitetkravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002 s. 6).  

 

Informationskravet handlar om att forskaren skall informera de som berörs av forskningen om 

den aktuella forskningens syfte samt hur studien kommer att genomföras i stora drag. Detta 

avser deltagarnas uppgifter i forskningsprojektet samt de villkor som gäller för deras 

medverkan. Dessa skall ges information om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan, samt att det insamlade materialet endast skall komma att användas i 

forskningssyfte. Alla ovanstående aspekter informerade jag om i mitt missivbrev som 

skickades ut innan intervjun. I förhandsinformationen ingick också kontaktuppgifter till mig 

som projektansvarig, i enighet med Vetenskapsrådets riktlinjer, för att underlätta kontakten. 

För att motivera till deltagande betonades även i missivbrevet att personens deltagande kan 

leda till ny viktig kunskap inom området. Vid tillfället för intervjuns genomförande gavs 

inledningsvis även information om var forskningsprojektet kommer att publiceras, samt 

förtydligande av de informationsaspekter som eventuellt skulle kunna påverka personens vilja 

att delta. Enligt Vetenskapsrådet är det önskvärt att delge denna information muntligt eller 

skriftligt innan datainsamlingen påbörjas (Vetenskapsrådet, 2002 s. 7).  

 

Samtyckeskravet betonar att deltagare i undersökningen själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Det innebär också att de självständigt har rätt att bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor de skall delta. Det skall vara möjligt att avbryta sin medverkan utan negativa 

följder eller olämplig påtryckning att inte göra detta. Forskaren skall enligt Vetenskapsrådet 

inhämta samtycke från uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. Det är av särskild 

relevans då undersökningen innefattar frågor av privat eller etisk känslig natur 

(Vetenskapsrådet, 2002 s. 9-10). Jag informerade ingående om min studies syfte, såväl genom 

min personliga kontakt, i mitt missivbrev samt inledningsvis under intervjutillfället. Därmed 

anser jag att uppgiftslämnarna gavs möjligheten att få en uppfattning om känsligheten i 

frågorna för undersökningen. Genom deras uttalade vilja att delta i undersökningen tolkades 
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detta som ett samtycke. Vidare påpekade jag under intervjuns påbörjan att personen inte 

behövde svara på frågor om de upplevdes vara för känsliga eller privata.    

 

Konfidenstialitetkravet handlar om att forskaren i kontakt med känsliga uppgifter om 

enskilda, identifierbara personer bör ha tystnadsplikt kring dessa. Vidare skall dessa uppgifter 

antecknas på ett sådant sätt så att enskilda personer inte kan identifieras av utomstående. Det 

gäller både för den skriftliga redogörelsen och för det muntliga. Personuppgifter får inte 

lämnas till utomstående. Vid presenterandet av den insamlade datan är det viktigt att ha i 

åtanke att inte göra detta på ett sätt så att informationen kan kopplas till en enskild individ 

(Vetenskapsrådet, 2002 s. 12-13). Jag avser att förhålla mig till konfidenstialitetkraven genom 

att ha ovanstående faktorer i åtanke vid kontakt och hantering av mitt material. Jag har som 

avsikt att avidentifiera all presenterad data i denna uppsats.     

 

Nyttjandekravet belyser att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. Materialet får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller för 

icke-vetenskapliga syften. Insamlade personuppgifter får vidare inte heller användas för beslut 

eller åtgärder som påverkar individen (exempelvis vård, tvångsintagning). Detta kräver 

särskilt medgivande från den berörda. Forskaren måste därför överväga risken att resultaten 

utnyttjas felaktigt (Vetenskapsrådet, 2002 s. 14). Jag är medveten om nyttjandekravet och min 

insamlade data kommer endast att användas för forskningsändamål.  

4.6 Databearbetning och analysmetod  

Metoden för databearbetningen är av deduktiv karaktär. Analysen görs genom tolkning, med 

utgångspunkt från förståelse och erfarenhet. Att bearbeta sina data innebär att aktivt sortera, 

ordna och kategorisera sitt material för att finna svar på de formulerade frågorna. Detta är 

något som forskaren skapar, då det inte finns en på förhand given ordning i ett empiriskt 

material (Ahrne & Svensson, 2011 s. 25). Som nämndes i avsnittet om operationalisering, 

utarbetade jag kategorier efter olika teman inför intervjuernas genomförande. De temana har 

utgångspunkt i de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats och anses kunna täcka in 

dess innehållande aspekter. 

 

Forskaren bör säkerställa att materialet är överblickbart. (Ahrne & Svensson, 2011 s. 196). 

Inom de olika temana innefattades därför faktorer som ansågs vara av intresse för mitt syfte 

och mina frågeställningar. Vidare under barbetningen av mitt insamlade intervjumaterial, 

användes de utarbetade temana och dess tillhörande faktorer för att ordna informationen. Som 

tidigare nämnt, delades temana upp såsom följande: inre och yttre faktorer, motivatorer, 

hygienfaktorer (osäkra arbetsvillkor) samt motivationsstrategier. Under resultat och 

analysdelen görs en översikt av följande teman innehållande informanternas beskrivningar, 

kommentarer och uttryck och sedan tolkningar av dessa.  

 

Centrala analyskategorier gällande inre och yttre motivationsfaktorer var:  

- Om personen finner arbetsuppgifterna intressanta/värdefulla/givande/njutbara. 

- Uppfattning om möjligheterna till personlig utveckling. 

- Om personen finner arbetsuppgifterna utmanande. 
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- Känsla av kompetens för sina handlingar. 

- Känsla av självbestämmande. 

- Om aktiviteter utförs för att tillfredsställa yttre krav / Om aktiviteter utförs för att undvika 

straff. 

- Känsla av tillhörighet.  

Centrala analyskategorier gällande motivatorer var: 

- Behov av bekräftelse. 

- Känsla av framgångsrikhet och möjligheter till utveckling. 

- Behov av självförverkligande. 

 

Centrala analyskategorier gällande hygienfaktorer (osäkra arbetsvillkor) var: 

- Relationernas påverkan på personens attityd. 

- Lön och förmåners påverkan på personens attityd. 

- Tillgången till handledning och dess påverkan på personens attityd. 

- Arbetsvillkorens/jobbsäkerhetens påverkan på personens attityd. 

- Känslan av orättvisa och dess påverkan på personens attityd. 

- Känslan av ostruktuering och dess påverkan på personens attityd. 

För övrigt fanns ett genomgående fokus under analysarbetet på vilka strategier som finns hos 

personerna för att motivera sig. Detta utgör det sista temat: motivationsstrategier.  

4.7 Validitet 
Innebörden av begreppet validitet för kvalitativ forskning gäller främst rigorösitet, 

trovärdighet och tillförlitlighet. Det gäller hur noggrann och systematisk forskaren varit under 

forskningsprocessen och hur resultaten kommit att utfalla till följd av datainsamlingen (Fejes 

& Thornberg, 2015 s. 259).  

 

Studiens syfte är att undersöka arbetsmotivation och motivationsfaktorer hos anställda med 

korttidskontrakt på ett företag som arbetar med sådana praktiker. Med detta sagt anses urvalet 

svara upp mot de premisser formulerat i syftet. För att säkerställa studiens validitet, fungerade 

de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning som ett underlag vid utformningen av 

intervjufrågorna. Stor vikt lades vid att tematisera frågorna för att spegla de teoretiska 

aspekter som ansågs vara intresse. Syftet och frågeställningarna hölls i åtanke för att hålla 

frågorna inom ramarna för det som ansågs relevant. De utformade intervjufrågorna testades 

innan själva intervjuns genomförande. Det kan ses bidra till att höja studiens validitet då 

eventuella otydliga och irrelevanta frågor kunde korrigeras.  

 

För att låta intervjun ha ett relativt fritt framfarande användes semi-strukturerade intervjuer. 

Detta för att skapa utrymme till att beröra aspekter som uppkom spontant, samt ställa 

följdfrågor. På så sätt kunde jag styra intervjun i önskad riktning. Det ansågs vara till fördel 

gällande validiteten för att lyckas fånga in de anställdas erfarenheter, åsikter och 

föreställningar som var av intresse för studien. Dock kan detta även eventuellt ha påverkats av 

mina egna erfarenheter och preferenser så att det lades större vikt vid vissa aspekter som var 

av större personlig relevans för mig som forskare.  
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4.8 Reliabilitet 
Traditionellt beskrivs begreppet reliabilitet som tillförlitlighet att en mätning är stabil och inte 

är utsatt för slumpinflytelser. Begreppet sammansätts vidare av fyra komponenter: kongruens, 

precision, objektivitet och konstans. Kongruens har att göra med att ställa ett antal frågor om 

ungefär samma företeelse. Detta för att kunna få med alla olika aspekter av fenomenet (Trost, 

2012 s. 62). Detta har jag haft som avsikt att tillämpa vid utformandet av mina intervjufrågor, 

då jag inom de olika formulerade temana använde mig av ett antal frågor berörande olika 

innehållsaspekter. Samma underlag användes för samtliga intervjuer. Dock eftersom frågorna 

inte följdes slaviskt under intervjutillfället under detta forskningsprojekt kan vissa frågor ha 

kommit i skymundan i fördel mot andra och det som berörts kan ha varierat en aning mellan 

de olika intervjuerna.  

 

Begreppet konstans tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet inte ändrar sig över tid. 

Precision hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar, vilket också hör samman 

med begreppet objektivitet, som handlar om att registreringen skall ske på ett genomgående 

likartat sätt. De kvalitativa intervjuerna, till skillnad från exempelvis kvantitativa enkäter, 

förutsätter däremot en låg grad av standardisering. Slumpinflytelser är vid kvalitativ forskning 

av intresse att registrera inför senare analyser av materialet. Därför menar många att 

begreppen validitet och reliabilitet inte är särskilt lämpliga att tillämpa för kvalitativ 

forskning, utan att det är bättre att tala om trovärdighet (Trost, 2012 s. 62-63). Under 

insamlingen av mina data samt vid vidare analyser har jag haft som avsikt att sträva efter en 

öppenhet, i syfte att finna olika nyanser, genom att vara lyhörd och försöka ställa lämpliga 

uppföljningsfrågor. Detta kan anses öka studiens tillförlitlighet.        

4.9 Generaliserbarhet 
Forskningens trovärdighet kan också ha koppling till möjligheterna att generalisera, att säga 

något om en större population eller en annan miljö än just den som stått i fokus för 

forskningen. Inom kvalitativ forskning sker eventuella generaliseringsanspråk önskvärt 

genom försiktiga bedömningar av överförbarheten för studiens resultat på andra personer eller 

sociala miljöer (Ahrne & Svensson, 2011 s. 28-29). Genom att ta hänsyn till lokala betingelser 

kan en analytisk generalisering tillämpas. Det innebär att ”göra en välöverlagd bedömning i 

vad mån resultatet från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i 

en annan situation”. Forskningsresultaten tillhandahåller då ett perspektiv snarare än 

sanningen. Kvalitativ forskning producerar tolkningar, begrepp och beskrivningar av 

processer eller mönster. Det gör det möjligt för läsaren att identifiera kvaliteter hos ett 

fenomen som denne inte tidigare noterat, reflekterat över eller varit medveten om. Situerad 

generalisering uppstår därmed när tolkningar passar in i andra fall. Forskningen kan således 

komma till användning i mötet med andra fall. Därmed sker generalisering genom 

igenkännande och forskningen bidrar med processer eller mönster som medvetandegjorts 

(Fejes & Thornberg, 2015 s. 270).  

 

I de flesta undersökningar är sex intervjupersoner från en viss grupp för litet för att kunna 

vara representativt (Ahrne & Svensson, 2011 s. 44). Då jag endast undersökt en liten del av 

undersökningsområdet kan studien tänkas användas som inslag till fortsatt 
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arbetslivspedagogisk forskning, samt vara värdefull för motivationsforskning kopplad till 

osäkra arbetsvillkor. Vidare genom att studera mer än en miljö och jämföra resultaten mellan 

dessa studier finns möjlighet, om de pekar åt samma håll, att eventuellt uttala sig om 

generalisering. Om endast en arbetsplats har analyserats, vilket gäller för detta 

forskningsprojekt, är det svårare att argumentera för allmänna tendenser och företeelser 

(Ahrne & Svensson, 2011 s. 28-29). 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultaten från de genomförda intervjuerna och följs därefter av en 

analys. Då studiens syfte är att undersöka arbetsmotivation och motivationsfaktorer hos 

anställda med korttidskontrakt på ett företag som arbetar med sådana praktiker, har jag gjort 

en bedömning av vilka delar av resultatet som har framstått som mest relevant för att besvara 

syftet och frågeställningarna. Resultaten kommer att redovisas utifrån de teman som 

intervjufrågorna utgick ifrån och som har sin grund i de teoretiska utgångspunkterna: inre och 

yttre faktorer, motivatorer, hygienfaktorer (osäkra arbetsvillkor) samt motivationsstrategier. 

De av respondenterna uttryckta beskrivningar, kommentarer och uttryck sorteras och 

analyseras genom tolkning utifrån centrala innehållsaspekter inom de olika temana. I 

sammankoppling till presentationerna av den insamlade datan redovisas en analys kring 

resultaten. Analyserna har utgått från de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats: inre 

och yttre motivation samt tvåfaktorsmodellen: motivation- och hygienteorin. Avsikten är att 

ansluta studiens empiri med de teoretiska utgångspunkterna genom att belysa eventuella 

likheter och skillnader samt att framföra förståelse för resultatens innebörd. För att förhålla 

mig till de etiska forskningsaspekterna och för att skydda informanternas anonymitet 

presenteras resultaten i en sammanställning, oberoende av vilken individ som uttalat sig. Det 

anses också relevant eftersom mitt intresse inte är att finna individuella skillnader eller 

likheter mellan dessa personer, utan fokus ligger på den homogena gruppen: anställda med 

osäkra arbetsvillkor. Viktigt inför analyserna har varit att inte betrakta de olika kategorierna 

som starkt åtskilda utan att de snarare går in i varandra. Uppdelningen ansågs vara till fördel 

under databearbetningen för att få en bra överblick av det insamlade materialet.  

 

5.1 Resultat inre och yttre motivationsfaktorer  
Informanterna finner sitt arbete trivsamt och arbetsuppgifterna som gynnande för de egna 

intressena. Att arbetet känns meningsfullt beskriver dem som motiverande och att göra 

skillnad för andra människor är en stor motivationsfaktor. Arbetsuppgifterna i sig upplevs 

vara utmanande och det beskrivs vara stimulerande att få nya arbetsuppgifter. Utvecklings-

möjligheterna i arbetet beskrivs vara få samt vara inom ramarna för det som dem redan gör, 

vilket de menar påverkar motivationen på lång sikt. Informanterna känner sig kompetenta i 

förhållande till sina arbetsuppgifter men de upplever inte att sina kompetenser från tidigare 

arbeten används. Vidare förhåller dem sig till deadlines, men kan fritt strukturera sitt arbete, 

vilket anses positivt för motivationen. Dem är dock begränsade i sitt ansvarstagande med lite 

utrymme för flexibilitet och det beskrivs hämma motivationen. Det finns press på 

informanterna i och med att de måste förhålla sig till olika yttre parter med dess olikartade 

regler. Relationen mellan kollegorna beskrivs generellt sett vara god med en känsla av 
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uppbackning mellan varandra. Nedan exemplifieras några av informanternas uttryckta citat 

med koppling till dessa sammanhang. 

 

Om personen finner 

arbetsuppgifterna 

intressanta/värdefulla/givande/

njutbara. 

- ”Allt med mina arbetsuppgifter är intressant!” 

- ”Jag trivs bra med arbetet i sig” 

- ”Att hjälpa någon att få ett jobb känns meningsfullt, med tanke på 

arbetsbelastningen hade jag slutat annars” 

 

Uppfattning om möjligheterna 

till personlig utveckling. 

- ”För att gå vidare skulle man behöva byta tjänst inom företaget eller ta 

en högre befattning”  

Om personen finner 

arbetsuppgifterna utmanande. 

- ”Arbetsuppgifterna är utmanande, mycket att hålla koll på, alla olika 

avtal och regler att följa. Det är utmanande och stimulerande” 

 

Känsla av självbestämmande. - ”Schemalagd egen tid kan fördelas som man vill, så länge man hinner 

med det man ska göra” 

- ”Man måste alltid gå till chefen” 

- ”Lite utrymme för flexibilitet är största nackdelen med jobbet. Det 

begränsar motivationen” 

- ”Tiderna är styrda, man är fast under vissa tider. Det är svårt att lägga 

upp sina dagar” 

- ”Att det är så pass styrt är det absolut sämsta med jobbet” 

Känsla av tillhörighet. - ”Det är otroligt viktigt med relationen till sina kollegor och sin chef. 

Om den inte hade varit bra och inget stöd eller gehör funnits, hade jag 

nog inte orkat, på grund av stressen” 

 

Tabell 2: Uttryckta citat inre och yttre motivationsfaktorer 

5.2 Analys inre och yttre motivationsfaktorer 
Att genom arbetsuppgifterna kunna hjälpa andra beskrivs vara givande och motiverande. Det 

kan utifrån Deci och Ryan (2000) tolkas att handlingarna utförs med grund i de positiva 

personliga erfarenheter de leder till, vilket är något som ger en inre tillfredställelse. Därför är 

handlingarna inre motiverade med social meningsfullhet för informanterna. Däremot finns det 

begränsningar gällande de egna utvecklingsmöjligheterna och utvidgningen av de egna 

kapaciteterna genom rådande arbetsuppgifter. Därmed håller det nere den inre motivationen 

för handlingarna.  

Känslan av kompetens för handlingarna är en faktor som har positiv inverkan på den inre 

motivationen. Den begränsas dock, då en hög inre motivation också är beroende av 

tillfredställelse gällande självbestämmande. Att de förhåller sig till många olika regler och 

bestämmelser begränsar utrymmet och flexibiliteten. Det hämnar därför den inre motivationen 

eftersom möjligheterna till självbestämmande är begränsade. Det bekräftas också genom Deci 

och Ryans (2000) teori om inre motivation, då faktorer som kontrollerar en individs 

handlande minskar den inre motivationen. Här kan också paralleller dras till Karaseks (1990) 

krav- och kontroll modell, då även den påvisar att motivationen är beroende av en individs 

möjlighet att själv påverka och fatta beslut i sitt arbete.   

Motivationen ökar i den mån som handlingarna anses vara självbestämda. Med utgångspunkt i 

Deci och Ryans (2000) teori om yttre motivation och internaliseringsprocessen görs därför  
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följande tolkningar: 

Amotivation - En stor del av de utförda handlingarna anses vara meningsfulla och relevanta. 

Informanterna känner sig kompetenta inför sina handlingar och att ha förmåga att uppnå 

önskvärda resultat. Därför råder inte amotivation hos dem. 

Yttre bestämmelser - Vissa handlingar som utförs görs endast för att tillfredsställa yttre 

bestämmelser och krav. Däremot verkar informanterna vara införstådda med dessa 

handlingars syften och därmed ha godtagit att de med nödvändighet måste göras. Alla 

handlingar som arbetsuppgifterna innefattar har däremot inte karaktären av att vara tvingande.  

Inre regleringar – Det finns, som ovan nämnt, press kring att utföra handlingar. Däremot 

beskrivs det inte som ångestfyllt. Snarare beskrivs det som utmanande och stimulerande att 

förhålla sig till olikartade bestämmelser och krav. Det kan tolkas vara till följd av den 

upplevda kompetensen informanterna känner inför sitt arbete och att de har gott  

självförtroende i sin yrkesroll. 

Identifikation – Informanterna tolkas ha identifierat sig med relevansen av handlingarna som 

utförs, dem beskriver det exempelvis som meningsfullt att kunna hjälpa någon få ett jobb. De 

har därmed också accepterat reglerna kring arbetsrutinerna som är kopplade till det. Det finns 

en acceptans av värdet gällande utförda handlingar som leder mot önskvärda mål. Exempelvis 

beskrivs den hårda arbetsbelastningen vara värd mödan om det kan leda till att någon får ett 

jobb.  

Integrering – De regler som finns har accepterats, de utförs däremot med visst ointresse. 

Därför går det inte att påstå att de har införlivats i den egna personen hos informanterna. Inte 

alla handlingar utförs för dess instrumentella värde och vad handlingen kommer att leda till. 

Många handlingar utförs för att leda till ett specifikt resultat, i förhållande till de regler och 

bestämmelser som informanterna förhåller sig till. Här kan paralleller dras till begreppet ”det 

psykologiska kontraktet”, som belyser att förväntningar mellan olika parter kan leda till 

lojalitet och engagemang. Deci och Ryans (2000) beskrivning av yttre motivation är vidare 

applicerbar i en sådan situation, det vill säga när individen är framdriven till att göra något. 

Här spelar också tillhörigheten till kollegorna in. Relationerna till kollegorna beskrivs av 

informanterna som god med ett gott samarbetsklimat, vilket därför kan tolkas vara 

motivationshöjande. Avslutningsvis kan viljan till att utföra handlingar som inte är av 

inneboende personligt intresse påverkas av känslan av kompetens. Den understödjs 

exempelvis genom positiv feedback och kan således förklara hur motivationen ser ut för 

informanterna. Detta eftersom då de upplever sig vara kompetenta och ha god feedback i sitt 

arbete. Aspekterna kring feedback tas upp i nedanstående avsnitt om motivatorer.      

 

5.3 Resultat motivatorer 
Feedback beskrivs enligt informanterna fungera som en boost för arbetsprestationen och anses 

vara en viktig faktor för att vara motiverad. Dessutom beskrivs arbetet som roligare med en 

känsla av att göra ett bra jobb, vilket också anses öka självförtroendet. Gällande 

utvecklingsmöjligheterna uppfattas dessa, som tidigare nämnt, vara få och inom ramen för det 

dem redan gör. Det anses hämna motivationen på lång sikt. Informanterna gillar sina jobb 

men beskriver det i det stora hela som att de inte ”lever för jobbet". Nedan exemplifieras 

några av informanternas uttryckta citat med koppling till dessa sammanhang. 
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Behov av bekräftelse - ”Fin feedback ligger varmt om hjärtat och jag får en boost av det”  

- ”Feedback är som en klapp på ryggen. Inte för att man behöver det utan 

för att det är kul att höra att man gjort något bra” 

- ”Man blir inte tagen för given, gör man något bra får man höra det.  

Viktigt för att vara motiverad! ” 

- ”Arbetet blir roligare när man känner att man gör ett bra jobb och man 

får ett självförtroende i sin arbetsroll” 

Känsla av framgångsrikhet och 

möjligheter till utveckling. 

- ”Nya uppgifter och ansvarsområden är ganska mycket inom ramen för 

det man redan gör. Det kan nog påverka motivationen på lång sikt” 

 

Behov av självförverkligande. - ”Jag tycker om mitt jobb, det är trevligt, men jag gör mina timmar sen 

går jag hem. Jag lever inte för mitt jobb” 

 
Tabell 3: Uttryckta citat motivatorer 

5.4 Analys motivatorer 
Feedbacken på arbetsplatsen är en bidragande faktor till att informanterna har en stärkt känsla 

av framgångsrikhet på jobbet. Det gäller omfattande feedback från olika parter: elever, 

kollegor och chefer. Utifrån Herzberg (2000) kan det tolkas vara en bidragande faktor till att 

de anställda är nöjda med sina jobb. Däremot uppfattas utvecklingsmöjligheterna inom arbetet 

vara få, vilket därmed också begränsar den upplevda belåtenheten med arbetet. En positiv 

arbetsupplevelse är enligt Herzberg (2000) vidare beroende av individers självförverkligande. 

Informanterna tolkas även i det sammanhanget vara begränsade i sin tillfredställelse genom 

jobbet, då jobbet beskrivs i termer av att ”jag gör det jag ska, sen går jag hem” och ”jag lever 

inte för jobbet”. Det verkar inte finnas ett inneboende personligt intresse hos informanterna att 

genom sitt arbete sträva mot självförverkligande. Däremot kan arbetsuppgifterna, vilka 

informanterna beskriver som givande och njutbara, kopplade till att hjälpa andra, fungera som 

personliga belöningar för de anställda. Därmed kan det förstärka den inneboende strävan mot 

självförverkligande som enligt Herzberg (2000) finns i människans natur. Det kan också leda 

till en förbättring av prestationen samt påverka de anställdas attityder till arbetet. Med detta 

sagt kan utifrån Herzberg (2000) konstateras att den största motivatoren i arbetet är den 

omfattande feedbacken. För övrigt fungerar möjligheten att hjälpa andra genom 

arbetsuppgifterna som en belönande del i informanternas strävan mot självförverkligande. 

 

5.5 Resultat hygienfaktorer (osäkra arbetsvillkor)  
Samtliga informanter har en anställning med kontrakt på fyra år i taget framåt. Därefter sker 

det upphandlingar med företagets yttre parter, vilka använder deras erbjudna tjänster. Det 

skulle kunna leda till uppsägningar av personalen beroende på i vilken mån företagets tjänster 

efterfrågas. I stunden för intervjutillfällena befann sig informanterna i en pågående 

upphandlingssituation.  

Att trivas med sina kollegor beskrivs enligt informanterna vara viktigt för motivationen. Den 

osäkra arbetssituationen har försämrat relationerna. Lön och förmåner anses påverka 

motivationen. Båda delarna beskrivs som dåliga, orättvisa och hämnande för motivationen. 

Handledningen sägs vara omfattande och därför motivationshöjande. Den osäkra 
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arbetssituationen har dock försämrat kommunikationen och känslan av otrygghet minskar 

därmed motivationen. Det beskrivs som jobbigt att inte veta hur arbetet kommer att se ut. 

Därför finns det oro kring om dem får behålla sina jobb samt om de bör börja leta efter nya 

arbeten. Den osäkra arbetssituationen skapar stress, koncentrationssvårigheter och frustration. 

Chefernas otydlighet beskrivs leda till funderande. Otryggheten beskrivs minska 

motivationen. Det finns press kring att behöva prestera hårdare för att verkligen visa viljan av 

att vara kvar på arbetet. Arbetet framställs överlag som rörigt och en följd av det är känslor av 

osäkerhet kring arbetssättet. Just det anses däremot inte påverka motivationen, då ansvaret 

förklaras ligga på cheferna. Nedan exemplifieras några av informanternas uttryckta citat med 

koppling till dessa sammanhang. 

Relationernas påverkan på 

personens attityd. 

- ”Att man ska trivas med kollegor är viktigt för motivationen.  Märks av 

när det är ostrukturerat och otryggt. Folk blir mindre trevliga och inte 

lika lätta att ha att göra med. Har påverkat situationen så att man inte 

kan lita på personer i sin närhet, samt inte få kontakt med chefer” 

Lön och förmåners påverkan 

på personens attityd. 

- ”Lön och förmåner påverkar absolut motivationen!”  

- ”Nytt företag har köpt upp oss och har plockat bort en av förmånerna. 

Känns inte roligt! Man känner sig inte motiverad att göra sitt bästa i det 

läget” 

- ”När det är som mest att göra kan jag känna att jag blir mindre 

motiverad pga. lönen just för att det inte finns många positiva aspekter i 

de andra bitarna” 

- ”Skulle det komma någon och säga att jag kan få högre lön på ett annat 

ställe skulle jag överväga det” 

Tillgången till handledning 

och dess påverkan på 

personens attityd  

- ”Den ostrukturerade situationen har påverkat kommunikationen 

negativt. Vi får reda på viktig information via bakvägar t.ex. genom 

kollegor, då blir det direkt otryggt. Då är man inte motiverad att göra 

sitt bästa” 

Arbetsvillkorens/jobb-

säkerhetens påverkan på 

personens attityd. 

- ”Cheferna är otydliga, vilket kan leda till att man tolkar saker fel och 

analyserar vad som händer” 

- ”Man vet inte vad man blir tilldelad för avtal. Det skapar oro- ”Får jag 

behålla mitt jobb?” 

- ”Jag tror att motivationen hade sett annorlunda ut om situationen var 

annorlunda” 

- ”När jag är otrygg kan jag inte göra mitt bästa och det minskar 

motivationen att svara på mail etc. för jag kan ändå inte ge information 

om saker jag inte vet” 

- ”Det har varit perioder då jag knappt kunde jobba för jag är så stressad” 

- ”I denna sits är det svårt att koncentrera sig och att inte kunna svara på 

frågor blir frusterande och man tappar fokus” 

- ”Osäkerheten påverkar prestationen i arbetet.  Man måste visa vad man 

vill, känner lite press kring det” 

Känslan av ostruktuering och 

dess påverkan på personens 

attityd. 

- ”Arbetet är väldigt rörigt. Man kan skapa mycket själv men det är svårt 

att veta vad man ska förhålla sig till” 

- ”Att det är rörigt påverkar egentligen inte motivationen: chefernas 

ansvar, vi får bara rätta oss” 

 
Tabell 4: Uttryckta citat hygienfaktorer (osäkra arbetsvillkor) 
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5.6 Analys hygienfaktorer (osäkra arbetsvillkor) 

Enligt Herzberg (2000) spelar relationerna, lön och förmåner in på anställdas attityder. 

Informanterna beskriver att relationerna påverkats negativt av den osäkra arbetssituationen. 

Därför tolkas relationerna, som de ser ut under rådande osäkra omständigheter, vara 

hämnande för de anställdas inställning och motivation till arbetet. Även lönerna och 

förmånerna beskrivs som dåliga och orättvisa, och anses därför också fungera hämnande för 

motivationen. Jobbtillfredställelsen sjunker då hygienfaktorerna är på en nivå som de 

anställda inte finner acceptapel, vilket är fallet gällande lönerna och förmånerna. Vidare, 

beskrivs handledningen ha påverkats negativt av den osäkra arbetssituationen. Informanterna 

beskriver att handledningen tidigare varit omfattande och fungerat som motivationshöjare. I 

dagens läge är handledningen bristfällig och upplevs inte av informanterna uppfylla något 

syfte i den rådande osäkra situationen. Därmed har handledningen ingen funktion och 

utelämnar motivationshöjande potentialer. Arbetskontexten upplevs som ostrukturerad och 

rörig. Däremot finns en viss acceptans hos de anställda kring att det ser ut så, då de menar att 

de inte påverkas särskilt mycket av det och att ansvaret ligger på cheferna. Med acceptans 

inför en specifik aspekt menar Herzberg (2000) att jobbtillfredställelsen inte hämnas. Därför 

tolkas inte ostruktueringen i sig påverka informanternas motivation.  

 

Informanterna beskriver sin situation med osäkra arbetsförhållanden som jobbig, oroande, 

stressande, frustrerande samt att det är svårt koncentrera sig. En stor orosfaktor är om de får 

behålla sitt jobb eller inte. Nämnda faktorer har påverkat informanternas inställning till sitt 

arbete, vilket stämmer överrens med vad Herzberg (2000) menar sker då hygienfaktorerna 

inte upplevs acceptabla. Det styrks också med att informanterna själva menar på att 

motivationen hämnats av osäkerheten och att den troligvis hade varit annorlunda om 

situationen inte präglades av osäkerhet. Otryggheten har hämnat motivationen och därmed 

påverkat de anställdas motivation att prestera. Det finns en upplevd press att behöva prestera 

hårdare för att säkra sin plats på arbetsplatsen vid eventuella uppsägningar, vilket givit 

upphov till ytterligare stress. Då stressen upplevs som orättvis med grund i rådande osäkra 

arbetsvillkor konstateras den vara sänkande för jobbtillfredställelsen.  

Herzberg (2000) menar att ju färre motivatorer som har möjlighet att visa sig, desto större 

utsträckning måste finnas av hygienfaktorerna för att arbetet skall tolereras. Hygienfaktorerna 

i rådande osäkra arbetssituation har visat sig vara bristfälliga. Detta styrks av informanternas 

utryck att lönen hämnar motivationen just för att det inte finns många andra positiva aspekter i 

övriga arbetet. Om situationen varit annorlunda, med fler positiva aspekter på andra håll, hade 

dem haft större överseende med lönen. Detta visar sig också då informanterna uttryckt att de 

skulle kunna tänka sig byta arbetsplats om de skulle erbjudas en bättre lön någon annan stans.  

 

5.7 Resultat motivationsstrategier 

För att undvika stress finns metoder för att ”lämna jobbet på jobbet”. Privatlivet nämns som 

en viktig faktor för att stanna på företaget i förklaringar om motvilja till arbetslöshet. 

Kollegorna och att hjälpa människor framåt beskrivs överlag som de största motiverande 

faktorerna i arbetet, framför cheferna och företaget i sig. Nedan exemplifieras några av 

informanternas uttryckta citat med koppling till dessa sammanhang. 
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Strategier som finns hos 

personerna för att motivera sig. 

- ”När jag känner att jag har för mycket att göra brukar jag skiva ned vad 

jag ska göra imorgon när jag går hem, för då kan jag släppa det sen” 

- ”Jag är självisk, min största motivation är mitt privatliv och att jag inte 

kan vara arbetslös. På jobbet vill jag göra det bästa för mina kollegor! 

Inte chefer, inte företaget. Inte sugen på att byta jobb” 

- ”Det som moviterar mig mest är mötet med eleverna, det ger mest 

energi” 

 

Tabell 5: Uttryckta citat motivationsstrategier 

 

5.8 Analys motivationsstrategier 

Genom att se jobbet som en faktor för att undvika arbetslöshet kan det kopplas till Deci och 

Ryans (2000) beskrivning av yttre bestämmelser i teorin om yttre motivation. Jobbet kan 

tolkas utföras för att tillfredsställa yttre krav i privatlivet och upprätthålla yttre belöningar 

såsom att få en lön och med det kunna leva ett gott privatliv. Det kan också förklaras i att 

känslor av ”Empowerment” uppstår, det vill säga att individen till viss del känner att denne 

har makt över sin situation. Att möjligheten att hjälpa andra människor beskrivs som viktiga 

faktorer i tillfredställelsen av arbetet tyder på vikten av det psykologiska basbehovet av social 

meningsfullhet, som en del av en inre motivation. Vidare tolkas känslan av tillhörighet till 

kollegorna vara en central motivationsfaktor för de anställda. Det kan utifrån Deci och Ryans 

(2000) teori om yttre motivation förklara varför informanterna är villiga att utföra vissa 

handlingar, trots att de inte är av inneboende personligt intresse för dem. Detta på grund av att 

kollegorna som de känner tillhörighet till värdesätter handlandet i fråga.   

 

Vidare kan också paralleller dras till Maslows (1987) behovshierarki, då den utgår från att 

människan i första hand har ett behov av trygghet, tillhörighet, kärlek och uppskattning. Det 

kan tolkas fås genom personer i sin närhet i privatlivet, via kollegor eller i mötet med andra 

människor genom arbetsuppgifterna. Först efter dessa behov är tillfredställda blir behovet av 

självförverkligande mer viktigt.  

 

5.9 Sammanfattning 

Nedan sammanfattas de viktigaste ståndpunkterna för denna uppsats. Svaret på 

frågeställningarna syftar till att belysa arbetsmotivationen och motivationsfaktorerna hos 

anställda med korttidskontrakt på det aktuella företaget för denna fallstudie.  

 

• Hur anser anställda med korttidskontrakt att deras arbetsmotivation påverkas 

av de osäkra arbetsförhållandena? 

Relationerna mellan kollegor och chefer har påverkats negativt av den osäkra 

arbetssituationen, vilket är hämnande för de anställdas inställning och motivation till arbetet. 

Även lönerna och förmånerna beskrivs som dåliga och orättvisa och är därför 

motivationshämnande. Handledningen har också påverkats negativt av den osäkra 

arbetssituationen. Den har tidigare varit omfattande och fungerat som motivationshöjare. I 

dagens läge är handledningen bristfällig och upplevs inte av de anställda uppfylla något syfte. 

Därmed har handledningen ingen funktion och utelämnar motivationshöjande potentialer. 
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Det finns en viss acceptans hos de anställda att arbetskontexten är ostrukturerad och rörig. 

Med acceptans inför en specifik aspekt påverkas inte jobbtillfredställelsen. Situationen med 

osäkra arbetsförhållanden beskrivs av de anställda som jobbig, oroande, stressande, 

frustrerande samt att det är svårt koncentrera sig. En stor orosfaktor är om de får behålla sitt 

jobb eller inte. Nämnda faktorer har påverkat inställningen till arbetet.  Otryggheten har 

hämnat motivationen och därmed påverkat de anställdas motivation att prestera. Det finns en 

upplevd press att behöva prestera hårdare för att säkra sin plats på arbetsplatsen vid eventuella 

uppsägningar, vilket gett upphov till ytterligare stress. Då stressen upplevs som orättvis med 

grund i rådande osäkra arbetsvillkor konstateras den vara sänkande för jobbtillfredställelsen.  

 

• Vilka motivationsfaktorer är viktiga för dem?  

För de anställda är det givande och motiverande att genom arbetsuppgifterna kunna hjälpa 

andra människor. Handlingarna utförs med grund i de positiva personliga erfarenheter de 

leder till, vilket är något som ger en inre tillfredställelse för dem. Därför är handlingarna inre 

motiverade med social meningsfullhet. För övrigt fungerar möjligheten att hjälpa andra 

genom arbetsuppgifterna som en belönande del i de anställdas strävan mot 

självförverkligande. Vikten av det psykologiska basbehovet av social meningsfullhet, som en 

del av en inre motivation uppnås genom att hjälpa andra människor.  

 

Känslan av kompetens för handlingarna som utförs är en faktor som har positiv inverkan på 

den inre motivationen för de anställda. Den begränsas dock, då en hög inre motivation också 

är beroende av tillfredställelse gällande självbestämmande. Det är vidare för de anställda 

utmanande och stimulerande att förhålla sig till olikartade bestämmelser och krav. Det kan 

tolkas vara till följd av den upplevda kompetensen dem känner inför sitt arbete och att de har 

gott självförtroende i sin yrkesroll. Viljan till att utföra handlingar som inte är av inneboende 

personligt intresse kan påverkas av känslan av kompetens. Den understödjs exempelvis 

genom positiv feedback och kan således förklara hur motivationen ser ut för de anställda. 

Detta eftersom då de upplever sig vara kompetenta och ha god feedback i sitt arbete. 

Feedbacken på arbetsplatsen är en bidragande faktor till att de anställda har en stärkt känsla av 

framgångsrikhet och motivation på jobbet. 

 

Relationerna till kollegorna beskrivs av de anställda som god med ett gott samarbetsklimat, 

vilket därför kan tolkas vara motivationshöjande i och med känslan av tillhörighet. Jobbet kan 

till viss del tolkas utföras för att tillfredsställa yttre krav i privatlivet och upprätthålla yttre 

belöningar såsom att få en lön och med det kunna leva ett gott privatliv.  

 

• Vilka strategier har de för att motivera sig? 

De anställda tolkas ha identifierat sig med relevansen av handlingarna som utförs, dem 

beskriver det exempelvis som meningsfullt att kunna hjälpa någon få ett jobb. De har därmed 

också accepterat reglerna kring arbetsrutinerna som är kopplade till det. Det finns en 

acceptans av värdet gällande utförda handlingar som leder mot önskvärda mål. Exempelvis 

beskrivs den hårda arbetsbelastningen vara värd mödan om det kan leda till att någon får ett 

jobb. Identifikationen förekommer genom yttre motivation. Många handlingar utförs vidare 
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för att leda till ett specifikt resultat, i förhållande till de regler och bestämmelser som de 

anställda förhåller sig till. De anställda är framdrivna till att göra något, vilket också är en 

följd av yttre motivationsfaktorer.  

 

6. Avslutande diskussion 

6.1 Studiens viktigaste slutsatser 
Denna studies resultat tyder på att anställda med korttidskontrakt påverkas på ett komplext 

sätt gällande sin motivation på arbetet. Detta på grund av att det för dessa anställda råder 

otillfredsställande förutsättningar för att uppfylla fundamentala motivationsfaktorer. Den 

bristande motivationen kan leda till att den anställde lämnar sitt arbete, vilket kan ge upphov 

till ökade kostnader för arbetsgivaren vid behovet av att anställda nya medarbetare. Därmed 

kan det konstateras att personalens motivation för sitt arbete ligger i företagens och 

organisationernas intresse för att behålla värdefull kompetens, minska personalomsättningen 

och effektivisera organisationen.  

 

6.2 Studiens bidrag och begränsningar 
Forskaren kommer ofta förhållandevis nära de miljöer och människor som forskningen 

handlar om, genom kvalitativa metoder. Därmed får forskaren mer direkt kännedom om 

föremålen för forskningen, vilket ofta är en fördel (Ahrne & Svensson, 2011 s. 17). Det kan 

dock innebära problem då relationen mellan forskare och intervjuperson kan komma att 

uppfattas som obalanserad. Därför är det viktigt att som forskare utveckla en god relation till 

informanterna, exempelvis genom empatisk förmåga att lyssna med genuint intresse för att få 

den intervjuade att vilja berätta (Ahrne & Svensson, 2011 s. 64). Detta ansåg jag kunna 

underlättas genom användandet av semi-strukturerade intervjuer eftersom aktivt stimulerande 

då kunde ske med hjälp av uppföljningsfrågor. 

 

Det är problematiskt för forskaren att oberoende av sin bakgrund eller sina erfarenheter kunna 

beskriva det som forskas. Det är av stor vikt att som forskare reflektera över sin egen 

subjektivitet på forskningsmaterialet samt sin relation till det som forskas kring. Kategorierna 

som läggs vikt vid påverkas av forskarens egen person och dennes tolkningar (Fejes & 

Thornberg, 2015 s. 20). Detta är något som jag avsett att ha i åtanke vid kontakten med mina 

data. Jag som intervjuare har ett eget perspektiv, en förförståelse och egna övertygelser. Här 

spelar en mängd faktorer in: kön, ålder, status, själva situationen i vilken intervju görs, och så 

vidare. En faktor som jag anser kan ha påverkat intervjun är min personliga relation till min 

kontakt på företaget (som hjälpte mig att komma i kontakt med mina informanter). Det kan ha 

påverkat informanternas vilja att verkligen öppna upp sig och tala fritt. Omvänt kan det ha 

påverkat mitt eget förhållningssätt i mötet med mina informanter. En ytterligare aspekt som 

kan ha kommit att påverka min tolkning av mitt insamlade material kan vara mina egna 

erfarenheter av att ha arbetat under osäkra arbetsvillkor. Därför kan det vara så att jag 

eventuellt känt starkare för vissa aspekter av fenomenet och omedvetet möjligen lagt mer 

fokus på dem i min analys och mindre på annat som inte är av personlig relevans för mig 
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själv. Under insamlingen av mina data samt vid vidare analyser har jag haft som avsikt att 

sträva efter en öppenhet, i syfte att finna olika nyanser, genom att vara lyhörd och försöka 

ställa lämpliga uppföljningsfrågor, vilket kan anses öka studiens tillförlitlighet. Beträffande 

studiens resultat är det följaktligen relevant att vara medveten om de individuella skillnader 

som existerar vid tolkning och användning av dessa.  

 

De teman jag arbetat med under datainsamlingen, resultatsammanställningen och analyserna 

visade sig vara genomgående gångbara under bearbetningen av materialet. Genom att ordna 

materialet inom de ramar jag hade som avsikt att hålla mig inom upplevde jag en god struktur 

som gav mig en bra överblick av materialet under arbetets gång. Eftersom temana grundade 

sig i de teoretiska utgångspunkterna underlättade det igenkänningen av mönster under arbetet 

med analyserna. Jag har strävat efter en öppenhet i databearbetningen, för att få en god 

överblick. Resultaten och analyserna lade sedan grund för mer konkreta fakta som kunde  

besvara frågeställningarna.  

 

6.3 Förslag för vidare forskning 
Faktumet att struktureringen gjordes på ovanstående sätt kan ha påverkat hur materialet och 

resultaten senare kom att utformas. För fortsatt forskning skulle det därför kunna vara 

intressant att med samma utgångspunkter för studien, ha ett annorlunda tillvägagångssätt, och 

därmed kunna uppmärksamma eventuella skillnader och likheter. Ett ytterligare förslag på 

vidare forskning är att ha ett större fokus på att belysa de faktorer som får de anställda att 

stanna kvar på företaget under rådande osäkra arbetsförhållanden.  

 

Då jag endast undersökt en liten del av undersökningsområdet kan studien tänkas användas 

som inslag till fortsatt arbetslivspedagogisk forskning, samt vara värdefull för 

motivationsforskning kopplad till osäkra arbetsvillkor. Mina framforskade resultat bidrar med 

mönster som medvetandegjorts och kan således komma till användning i mötet med andra 

fall. Genom att studera mer än en miljö och jämföra resultaten mellan dessa studier finns 

möjlighet, om de pekar åt samma håll, att eventuellt uttala sig om generalisering.  
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8. Bilagor  

 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Inre & Yttre faktorer På vilket sätt är dina arbetsuppgifter är intressanta för dig? 

Om personen finner arbetsuppgifterna intressanta/värdefulla/givande/njutbara. 

 

Anser du att din motivation att prestera på arbetet ökar när arbetet känns meningsfullt 

för dig? Varför? 

Om personen finner arbetsuppgifterna intressanta/värdefulla/givande/njutbara. 

 

Vilka möjligheter upplever du att du har för professionell utveckling genom dina 

arbetsuppgifter? 

Gällande uppfattningen om möjligheterna till personlig utveckling. 

 

Upplever du dina arbetsuppgifter som utmanande för dig? Varför? 

Om personen finner arbetsuppgifterna utmanande. 

 

Anser du att det är viktigt att dina arbetsuppgifter är utmanande för dig för att du ska 

vara motiverad arbetet? Varför? 

Om personen finner arbetsuppgifterna utmanande. 

 

Hur skulle du beskriva din kompetens i förhållande till dina arbetsuppgifter? 

Gällande känsla av kompetens för handlingarna. 

 

Hur skulle du beskriva dina möjligheter att själv strukturera ditt arbete? 

Gällande självbestämmande. 

 

Är det viktigt för dig att själv kunna strukturera ditt arbete för att vara motiverad? 
Gällande självbestämmande. 

 

På vilket sätt förhåller du dig till anvisningar och krav som finns på arbetsplatsen?  

Gällande självbestämmande. 

 

Upplever du press från din arbetsgivare att prestera i ditt arbete? 

Gäller främst yttre motivation. Om aktiviteter utförs för att undvika straff. 

 

Händer det att du utför arbetsuppgifter endast på grund av anvisningar och krav som 

finns på arbetsplatsen? 

Gäller främst yttre motivation. Om aktiviteter utförs för att tillfredsställa yttre krav. Om 

aktiviteter utförs för att undvika straff. 

 

Har du fått feedback på hur du utför ditt arbete? Har den varit negativ/positiv? 

Gällande känslan av kompetens för handlingarna. 

 

Hur skulle du beskriva din relation till dina kollegor? 

Gäller främst yttre motivation. Om det finns en känsla av tillhörighet. 

 

Motivatorer Är det viktigt för dig att få feedback från kollegor eller chefer när du gjort något bra? 

Gällande behovet av bekräftelse. 

 

Anser du att möjligheterna till professionell utveckling påverkar din motivation att 

prestera i arbetet? 

Gällande känslan av framgångsrikhet och möjligheter till utveckling. Gällande behovet av 

självförverkligande. 

 

Upplever du att du är framgångsrik i ditt arbete? 

Gällande känslan av framgångsrikhet och möjligheter till utveckling. Gällande behovet av 

självförverkligande. 
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Är det viktigt för dig att känna dig framgångsrik i arbetet för att vara motiverad? 

Gällande känslan av framgångsrikhet och möjligheter till utveckling. Gällande behovet av 

självförverkligande. 

Hygienfaktorer Anser du att goda relationer till dina kollegor påverkar din motivation i arbetet? 

Varför? 

I vilken mån relationerna påverkar personens attityd. 

 

Anser du att lönen och andra förmåner påverkar din motivation i arbetet?  

I vilken mån lön och förmåner påverkar personens attityd. 

 

Anser du att handledning och stöttning i ditt arbete är viktigt för din motivation i 

arbetet? Varför? 

I vilken mån tillgången till handledning påverkar personens attityd. 

 

Hur upplever du att dina arbetsvillkor (med korttidsanställning) påverkar hur du 

motiveras i ditt arbete? 

Kopplat till osäkra arbetsvillkor. I vilken mån arbetsvillkoren/jobbsäkerheten påverkar 

personens attityd. 

 

Skulle din motivation i arbetet ett annorlunda ut om din anställning var fast över tid? 

Vad hade i så fall varit skillnaden? 

Kopplat till osäkra arbetsvillkor. 

 

Hur skulle du beskriva arbetssituationen (med korttidsanställning) du befinner dig i? 

Är den orättvis/rättvis? 

Kopplat till osäkra arbetsvillkor. I vilken mån känslan av orättvisa påverkar personens 

attityd. 

 

(Om orättvis) Upplever du att det påverkar din motivation i arbetet? 

Kopplat till osäkra arbetsvillkor. 

 

Hur skulle du beskriva arbetssituationen (med korttidsanställning) du befinner dig i? 

Är den strukturerad/ostrukturerad? 

Kopplat till osäkra arbetsvillkor. I vilken mån känslan av ostruktuering påverkar personens 

attityd. 

 

(Om ostrukturerad) Upplever du att det påverkar din motivation i arbetet? 

Kopplat till osäkra arbetsvillkor. 

 

Motivationsstrategier Vad skulle du säga är viktigt för dig för att vara motiverad i ditt arbete?   
Vilka strategier som finns för att motivera sig. 

 

Tycker du att jag missat något du vill få fram? Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Nathalie Medina och studerar min sjätte och sista termin inom beteendevetenskap på 

Uppsala Universitet. Tiden har kommit till min kandidatuppsats och jag skriver om 

arbetsmotivation hos anställda med osäkra arbetsvillkor. Syftet med min uppsats är att 

undersöka hur arbetsmotivationen ser ut hos anställda med korttidskontrakt på ett företag som 

arbetar med sådana praktiker. Därmed blev jag rekommenderad att kontakta dig för intervju. 

 

Det har ingen betydelse inom vilket område du arbetar, vart i landet eller hur gammal du är. 

Intervjun beräknas ta cirka 20-30 minuter. Jag vill gärna spela in intervjun för att vara mer 

närvarande, och för att kunna gå tillbaka och lyssna samt för att transkribera inför analysen. 

Efter genomfört arbete och godkänd uppsats kommer ljudfilerna att raderas och ingen annan 

än jag själv och eventuellt min handledare kommer att lyssna på intervjun. Deltagandet är 

frivilligt och anonymt. Ingen förutom jag kommer att ta del av personliga uppgifter och jag tar 

hänsyn till etiska ställningstaganden. Vad du svarar kommer inte kunna hänvisas till just dig 

eller vilken ort och arbetsplats du finns på. Du har rätt att avbryta din medverkan. Resultatet 

kommer endast att användas i studiesyfte. 

 

Vilken dag och tid skulle passa dig att vi ses? Den information jag fått är att det eventuellt 

finns möjlighet ****** efter lunch eller ****** efter lunch.  

 

Din insats är betydande och jag är tacksam för din medverkan. Enligt mig är detta ett 

betydelsefullt område att belysa och undersöka. Jag hoppas att du vill ta dig tid att svara på 

mina frågor och så ärligt du kan. Tack på förhand! 

 

Om du har några frågor kan du kontakta mig via telefon eller mail: 

Telefon: 073 *** ** ** 

Mail: ********************* 

 

Med vänliga hälsningar, Nathalie Medina 

 

mailto:medina_89@hotmail.com

