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Sammanfattning 

 

Vad som motiverar tjänstemän att göra ett bra jobb kan ha många olika sidor. Denna uppsats syftar 

till att undersöka vad tjänstemän motiveras av i sitt arbetsliv. Jag har utgått från en kvalitativ metod 

och intervjuat fem ingenjörer enskilt om deras arbetsliv och vart de vill nå med det, både i sitt arbete 

och i sin personliga utveckling. Syftet relateras till meningsskapande och kopplas även ihop med 

motivation i arbetslivet. Begrepp som framåtsträvan, självförverkligande och kollegial påverkan har 

varit centrala under studiens gång. Forskningsfrågorna utgår från vad ingenjörerna tillskriver som 

meningsfullt i sitt arbetsliv och vilka faktorer som samspelar i fråga om att motivera dem. Teorierna 

jag utgått ifrån är Lave och Wengers praxisgemenskap, kompletterat av olika författares syn på 

meningsskapande. I resultatet framgår sedan både likheter och skillnader mellan ingenjörernas 

utsagor om vad som motiverar dem. I diskussionsavsnittet diskuteras vad som skulle vara att föredra 

av olika faktorer, tillexempel organisationsstruktur. Men sammanfattningsvis verkar det som att det 

kan finnas både för- och nackdelar med olika faktorer. En faktor är dock liknande för samtliga 

ingenjörer, nämligen utmaningar. Olika typer av utmaningar i rätt mängd och kontext gör att 

ingenjörerna känner att de får utvecklas i sin roll i arbetet.  

Nyckelord: Tjänstemän, ingenjörer, motivation, meningsskapande 

 

Abstract 

What motivates white collar workers to do a good job have a variety of different aspect. This thesis 

aims to investigate what motivates white collar workers in their working life. I have used a qualitative 

method and interviewed five engineers about their working life and what they would like to achieve 

with it, both in their work and for their personal development. The purpose is related to meaning 

making and also with motivation in the working life. Concepts such as forth-ambition, self-

actualization and the influence of coworkers have been central during the making of this study. The 

questions proceeds from what the engineers ascribe as meaningful in their working life and what 

factors that interacts to motivate them. The theories I have used is Lave and Wenger’s Community of 

practice, in company of different authors view on meaning making. In the result, both similarities and 

differences between the engineers dictum about what motivates them, comes forth. The discussion 

that follows takes up on what would be to prefer of different factors, for example organizational 

structure. But to sum up, it seems like there are both advantages and disadvantages with most 

different factors. Though, one factor that was similar for all of the engineers was challenges. 

Different challenges in the right amount and context made the engineers feel like they could thrive in 

their working life. 
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1 Inledning 
Sverige går mot ett tjänstemannasamhälle där flertalet arbeten kräver högre utbildning. Unionen har 

under september 2015 tagit fram siffror som tyder på att tjänstesektorn inom industrin nu står för 

hela 64 % av produktionen, medan varor då endast blir 36 %. Utbildningsnivån hos anställda inom 

industrin har ökat och intäkterna från framförallt tjänster har fördubblats de senaste 20 åren. Med 

största sannolikhet kommer ökningen hålla i sig. Internationell handel och globaliseringen bidrar till 

att Sverige är konkurrensmässigt starkt när vi “tjänstefieras” och ökar vårt innovativa tänk (Unionen, 

september 2015). 

“Entreprenörer, uppfinnare och ingenjörer har sedan länge varit viktiga delar i 

industrins framgångar. Ser vi framåt med en fortsatt "tjänstefiering" av industrin i 

Sverige, med fler specialister och högutbildade, är det faktorer som kluster, 

kompetens och förmåga till samverkan som bidrar till ett innovationsklimat samt 

till konkurrenskraft.” 

(Unionen, september 2015) 

 

Tjänstemän inom industri har i de flesta fall valt att gå en utbildning som lett fram till deras nya 

arbetsliv. Vad är det då som motiverar dessa personer till att engagera sig i studier för att bli 

tjänstemän? Hochschild (1979) har i sin studie dragit paralleller till att individerna har ett behov av 

att känna sig behövda i arbetet. De vill bli sedda som en person att ha förtroende i eller som man 

som kund verkligen känner att man kan förlita sig på. Personer med mer fysiska arbeten uppvisar inte 

samma motivation till att vidareutvecklas i sin yrkesroll. 

Denna studie syftar till att undersöka vad tjänstemän beskriver som viktigt i deras arbetsliv och vad 

som driver dem framåt. Det kan tillexempel vara motivationsfaktorer som pengar eller makt, eller 

hur en individ ser betydelsen av och skapar mening kring sitt arbete och sina arbetsuppgifter. 

Meningsskapandet kommer att undersökas, både ur ett individuellt perspektiv och utifrån individen 

som en del av en social kontext. 

Självklart kan meningsskapandet kring arbetet ha både en personlig dimension och skilja sig mellan 

individerna på arbetsplatsen men också en social dimension där individen socialiseras in i en grupp 

som redan har ett meningsskapande kring arbetsuppgifterna. Meningsskapandet på arbetet kan 

förstås utifrån grupptillhörighet där gruppen får en betydande roll för vad individen beskriver som 

meningsfullt i arbetslivet. Ett exempel på detta är teorier om praxisgemenskap (Lave & Wenger, 

1993) som beskriver hur vi delar våra värderingar och mål i arbetet med våra kollegor. I den här 

uppsatsen undersöks hur detta sker på arbetsplatsen, och hur ingenjörerna ser på sina egna 

respektive hela arbetsplatsens mål och värderingar. Hur de bygger upp sin yrkeskunskap och 

vidmakthåller, reproducerar och utvecklar den. Den implicita kunskapen beror inte enbart på 

organisationen utan är beroende av individer som handlar utifrån sin yrkeskunskap. Vad vi tillskriver 

som meningsfullt i vårt arbete kommer att ”smitta av sig” på både kollegor och medarbetare och kan 

ses som delat på arbetsplatsen, ungefär som en kultur som övertas av nykomlingar (Machles, 2003). 

Fenomenet meningsskapande kommer att undersökas utifrån individens tankar kring 

grupptillhörighetens betydelse samt hur en socialisering kan bidra till individens meningsskapande 

(Lave & Wenger, 1993; Machles, 2003; Wenger, 1998;). I uppsats kommer jag att med dessa 

pedagogiska teorier undersöka motivation hos tjänstemän. Den pedagogiska relevansen ligger 

framförallt i att tjänstemännen socialiseras in i en grupp och lär sig, via socialisation, att anamma en 
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större grupps tankar kring vad som meningskapas kring inom gruppen. Vi lär oss att förändras för att 

passa in i gruppen som tillhör vår praxisgemenskap. Inom denna praxisgemenskap finns ett 

meningsskapande som kommer att övertas av dess nykomlingar som också socialiseras in i 

gemenskapen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syftar till att undersöka vad ingenjörerna som yrkesgrupp tycker är meningsfullt på 

arbetsplatsen och hur de själva skapar mening kring detta. Syftet är således att förstå både vad 

individerna själva skapar mening kring samt hur detta påverkats genom deras sociala kontext på 

arbetet. 

Vad tillskriver ingenjörerna som meningsfullt i sitt arbete och vilka faktorer spelar in? 

Hur motiveras ingenjörerna till att göra ett bra arbete? 

Vilken betydelse tillskriver ingenjörerna att få utvecklas personligt1 i arbetet?  

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsas till de personer som redan motiverats till att studera vidare på en 

eftergymnasial nivå. Den främsta anledningen är för att dessa personer redan visat på en viss 

motivation till arbete inte bara för lönens skull, utan för att uppfylla något mer än så. Denna uppsats 

är av kvalitativ karaktär där jag valt ut mina informanter med ett bekvämlighetsurval från en 

yrkesgrupp jag har tillgång till. 

  

                                                           
1
 I den personliga utvecklingen ingår mer än bara utvecklas arbetsrelaterat, även personlig utveckling i sociala 

sammanhang ingår här i begreppet Personlig utveckling. 
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2 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen jag tar upp nedan berör framförallt individernas meningsskapande men 

med betoning på hur individer skapar mening utifrån den sociala kontexten denne befinner sig i. 

Kapitlet ger också bakgrund till intervjuguiden och vad som kommer att tas upp under 

intervjutillfället. Kapitlet inleds med att titta på hur grupper fungerar i lärsituationer och hur lärande 

sker i en social kontext. Sedan riktas fokus mot hur individen lär sig genom gruppen och hur 

meningskapandet fungerar. 

2.1 Litteratursök 
I mitt sökande av tidigare forskning och teorier inom meningsskapande har jag använt mig av sökord 

som “meaning making” och “work”. För praxisgemenskap som teori har jag tagit tips av handledare 

och studiekamrater och kommit fram till ett par större författare som jag valt att utgå från 

(framförallt Lave och Wenger). Jag har även sökt vidare på författare och litteratur inom dessa 

teorier för att få en bredare bild av fenomenet än enbart från en författare och ett verk. Framförallt 

har jag använt Google Schoolar som databas, men även Libris och Uppsala Universitets 

bibliotekskatalog. De flesta teorier och artiklar jag använt mig av är på engelska. Översättningen har 

ibland varit svår, varpå engelska citat har tagits för att sedan förklara hur jag använt dem och tolkat 

dem på svenska. Vissa engelska ord har jag valt att ta med inom parentes för att läsaren ska kunna 

bilda sin egen uppfattning om begreppets innebörd och förstå hur jag använt mig av dem. Efter att 

jag hittat relevanta artiklar använde jag mig av deras referenslista för att hitta vidare relevanta 

artiklar i ämnet. Liknande ett snöbollsurval av artiklar där den ena ger tips om den andra (Bryman, 

2011). 

2.2 Praxisgemenskapen 
Fenwick (2008) gör en kunskapsöversikt på flera olika tidskrifter som behandlar individuellt eller 

kollektivt lärande på arbetsplatser. Hon finner att många tidskrifter tar upp förklaringen av lärande 

som reflekterande meningsskapande genom språket. “Lärande är en individuell och kollektiv 

konstruktion av meningar: för att identifiera problem, skapa lösningar eller engagemang i kollektiva 

undersökningar” (egen översättning, Fenwick, 2008, sid. 232). Lärande sker genom att konstruera 

meningar av vardagliga saker och händelser som vi omges av. Fenwick (2008) menar att hennes 

underlag är mycket fokuserat på individers reflekterande natur och framförallt på vilka delar av 

individers arbete som skapar mening i arbetssituationen. Kollektivet fungerar som en ingångsättande 

faktor för den kritiska reflektionen på individnivå men även som en plattform för diskuterandet av 

delade meningar för att komma till en djupare förståelse av hur individens kollegor agerar på 

arbetsplatsen. Vilket i sin tur kan ses som skapandet av ny kunskap. Kollektivet kan ses som en 

skapare eller omvandlare av meningar, exempelvis vill de högre cheferna att medarbetarna på lägre 

positioner ska ha samma typer av värderingar som de själva för att skapa ett kollektiv av 

arbetsplatsen (Fenwick, 2008). 

Fenwicks studie visar också att “individer och team gärna delar med sig, om delandet värderas och 

stödjs” (Fenwick, 2008, sid. 233). Annan forskning menar också på att individerna vill ha något 

tillbaka från företaget, det ska löna sig att dela med sig av sin kunskap. I sin tur stärker också 

delandet grupptillhörigheten (Carbera & Carbera, 2002). 

Fenwick (2008) finner även att det ofta omnämns att om en individ lär sig, så påverkas även gruppen. 

Hon refererar till Jacobs och Washington som menar att syftet från organisationens sida verkar vara 



8 
 

att lära upp en individ snarare än att förbättra hela organisationen (Jacobs & Washington, 2003, 

refererad i Fenwick, 2008). På så sätt får organisationen en bra bieffekt på hela organisationen av att 

endast vidareutbilda enskilda individer. Fenwick tar också upp att organisationer i stort tycks 

framställas som rollen av en fostrare och förebild för att individerna ska vilja vidareutbilda sig för sin 

personliga utvecklings skull och företaget drar i sin tur nytta av en kultur där individer vill utvecklas 

och lära sig. Författaren tar även upp att gott samarbetet mellan organisationen och individen är 

väsentligt både i fråga om vilka mål man sätter och vilken support man får från organisationen. Hon 

tar även upp att de individer som anser sig ha stort inflytande över sin arbetssituation antagligen 

kommer att försöka kompetensutveckla sig (Fenwick, 2008). 

2.3 Meningsskapande 
När det kommer till meningsskapande i arbetslivet tar Hochschild (1979) upp olika “klasser” av 

arbeten. Han menar att det inte handlar om direkta löneskillnader eller hur mycket utbildning som 

behövts för att klara av arbetet. Det handlar om vilken mening löntagaren tillskriver sitt arbete. “En 

bank direktör eller IBM chef, till exempel, kan behöva, delvis, bibehålla en definition av sig själv, det 

lokala kontoret och organisationen som ’på gång’, ’omtänksam’ eller ’tillförlitlig’, meningar som 

effektivast bibehålls genom känslan“ (Egen översättning, Hochschild, 1979, sid. 570). Här menar 

författaren att personerna som besitter dessa högre tjänster behöver tillskriva sina arbeten en 

mening, och att känna att de behövs på arbetet, både för organisationen men också för att få vara 

den omtänksamma eller pålitliga bankmannen till de kunder som väljer att inte sätta sig in i hur deras 

pengar förvaltas utan istället efterfrågar hjälp med den tjänsten. Att “känna regler” på det här sättet 

är av ytterst vikt för medarbetarna (Hochschild, 1979). Jobb i lägre klasser kräver oftast inte lika 

mycket av de anställda. Där behöver inte individen tillskriva sitt arbete lika mycket betydelse som 

individer i högre jobbklasser. Att tillskriva mening i arbetet behövs fortfarande såklart, men i mycket 

mindre utsträckning i de mer fysiska arbetena än i högre jobbklasser (Hochschild, 1979). 

Tidigare forskning tyder också på att de individer som är djupt engagerade i sina jobb även kan 

komma att identifiera sig på ett personligt stadie med sitt arbete (May & Gilson & Harter, 2005). 

Meningskapandet skiljer sig inte bara mellan olika jobbklasser som Hochschild beskriver utan kan 

även få en större roll beroende på i vilken situation en organisation befinner sig. van den Heuvel, 

Demerouti, Schreurs, Bakker och Schaufeli (2009) skriver bland annat om hur meningsskapande kan 

underlätta i organisationsförändringar och omstruktureringar i fråga om hur individerna känner för 

och engagerar sig i omstruktureringarna inom de organisationer de arbetar i. De menar att 

meningsskapande är vad som förklarar andra personliga egenskaper, så som optimism eller upplevd 

självförmåga i fråga om att kunna hantera olika typer av livshändelser. Om individerna kan tillskriva 

mening i sitt arbete kommer också en eventuell organisationsförändring att bli lättare och följas av 

engagemang (van den Heuvel et al., 2009). van den Heuvel, Demerouti, Bakker och Schaufeli (2013) 

fann i sin forskning att meningsskapande kring en organisationsförändring var av mycket hög 

betydelse både i förstadiet och i informerandet av organisationsförändringen samt efteråt, då 

medarbetarna skulle anpassa sig till sina nya roller. Det individuella reflekterandet över förändringen 

stod i centrum för att kunna koppla ihop den nya organisationen och deras personliga 

självförverkliganden (van den Heuvel et al., 2013). Författarna tar också upp tidigare forskning som 

menar att förmågan att kunna skapa mening kring livshändelser är nödvändigt för ens livskvalitet och 

för att fungera ordentligt som människa. Skulle vi inte kunna skapa mening kring varför vi gör saker 

så skulle vi inte fungera som individer (van den Heuvel et al., 2009). Denna slutsats drar även 

Spreitzer, Kizilos och Nason (1997) och tillägger att meningsskapandet är vad som tillför energi till 
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medarbetarna. Om de har möjlighet att arbeta mot de mål som de skapat mening kring så arbetar 

dem även mer effektivt. Detta leder i sin tur även till medarbetarnas tillfredställande och känslan av 

makt i arbetet (Spreitzer et al., 1997). 

Även om en persons meningsskapande kan vara väldigt lika andra personers, så är varje individs 

meningsskapande unikt (Öhman & Östman, 2007). Öhman och Östman (2007) undersöker hur 

individers meningskapande är kopplad till personlig moral. Och hur dessa egenskaper interagerar 

med varandra. De menar att hur man skapar mening kring något föregås av ens tidigare förförståelse 

och tidigare erfarenheter. I sin forskning upptäckte de att personliga erfarenheter inte alltid 

överrensstämde med moraliska meningsskapande då dessa egenskaper lätt hamnade i konflikt. Ett 

exempel forskarna tar upp är när individer talar om huruvida det är okey att äta köttprodukter eller 

inte. En individ ställde sig tvivelaktigt till köttproduktionen, men medgav att han själv åt kött, då 

hamnade individens etiska meningskapande i konflikt med hans faktiska handlingar. Författarna drar 

slutsatsen att de genom observation kan se hur det moraliska meningskapandet fungerar när 

personen ställs inför moraliska frågor. 

2.4 Motivation av tjänstemän 
Hur vi meningsskapar kring olika delar av vårt arbetsliv är även starkt sammankopplat till hur vi 

motiveras att göra ett bra jobb eller uppnå självförverkligande på individnivå.  Att ha makten att 

påverka sin situation är viktigt för individens självförverkligande. Arman och Simu (2013) skriver om 

hur den främsta anledningen till att medarbetare säger upp sig är att de inte känner att deras chef 

erkänner dem tillräckligt. Individerna behöver stöd och respekt från sin omgivning för att känna sig 

motiverade i arbetet (Arman & Simu, 2013; Rylander & Persson, 2014; Sadri & Bowen, 2011). Sadri 

och Bowen (2011), som skriver en artikel i en tidskrift speciellt inriktade mot ingenjörer inom 

industri, menar på samma sätt att erkännandet från folk i individernas närhet är avgörande för 

individens egen motivation, de tar även upp exempel där företagen trycker medarbetarnas visitkort 

med namn och titel som en viktig motivationsfaktor. Även en tydlig karriärstege och utmaningar i 

arbetet ses som stora motivationsfaktorer. I mindre företag som inte har karriärstegar på samma sätt 

är behovet av delegerat ansvar desto större. Lön tas upp som en motivationsfaktor av Rylander & 

Persson (2014). De menar lönen ofta omnämns som “för låg” hos sina informanter, men trots detta 

skulle intervjupersonerna inte vilja byta jobb för att få en högre lön. Författarna kommer fram till att 

lönen i sig inte är en motivationsfaktor utan kan endast fungera som en missnöjesfaktor om den är 

för låg. Sadri och Bowen (2011) framhåller också att kompetensutvecklande utbildningar gagnar både 

företaget och individen. Individen får där utvecklas professionellt och företaget får mer kompetent 

personal. Arman och Simu (2013) drar slutsatsen att frihet under ansvar är högt värdesatt i fråga om 

att få nå sitt självförvekligande, men individerna behöver även bli stundvis påfrestade av utmaningar 

utan att dessa går över gränsen och uppfattas som överväldigande. Dessa utmaningar som 

individerna ställs inför är det som motiverar, stimulerar och engagerar menar Arman och Simu 

(2013).   

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Utifrån den tidigare forskningen kan vi ta med oss att meningsskapande krävs inom olika 

professioner för att motivera oss i vårt arbete. Meningsskapandet sker både i grupp och personligt 

och vi förhandlar ständigt om vad vi i gruppen meningsskapar kring. Den sociala kontexten i vår 

praxisgemenskap är avgörande för hur vi socialiseras in i hur lärande och meningsskapandet sker på 



10 
 

arbetsplatsen. En organisation som är driven att utvecklas framåt smittar av sin motivation på de 

som kommer till organisationen och gör att individerna gagnar organisationen genom att vara 

motiverade att utvecklas personligen och att göra ett bra arbete. Vi kan också utifrån den tidigare 

forskningen utläsa att cheferna sitter på en stor roll i utvecklingen av sina medarbetare. De behövs, 

på samma sätt som individens övriga medarbetare, för att se till individen och bekräfta deras 

prestationer. Detta kan ske både genom att främja vidareutbildning och avancemang men också 

genom att ge medarbetarna lagom mycket utmaningar.  

Vidare i kommande kapitel går jag igenom teorier för att förklara hur meningsskapandet och 

framförallt praxisgemenskaperna går till och hur de ska förstås tillsammans.  
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3 Teori 
Jag har valt att utgå från teorier om “Community of practice” (härefter: praxisgemenskap) och 

situerat lärande för att förstå hur enskilda individer på en arbetsplats interagerar med gruppen som 

en helhet och hur de kan dela varandras värderingar och mål. Kapitlet inleds med praxisgemenskap 

för att få en större bild av arbetsplatsens lärande i stort. Praxisgemenskap är starkt sammankopplat 

med situerat lärande och jag kommer att behandla dem båda för en bättre förståelse i hur jag använt 

begreppen i mitt resultat och analys senare. Jag kommer sedan behandla meningsskapande på 

individnivå och förklarar närmare hur fenomenet framkommer hos individen och hur detta kan 

kopplas samman med det tidigare nämnda praxisgemenskapen och situerat lärande. 

3.1 Praxisgemenskap 
Lave och Wengers (1993) teorier om situerat lärande och praxisgemenskap innebär att när en person 

på en arbetsplats kompetensutvecklas sker inte lärandet enbart i personens kognitiva tankar, utan 

som en del av en större sociokulturell kontext. Om vi tänker oss lärandet på arbetsplatsen som fokus 

på en större social kontext där individerna får vidareutbilda sig och deltaga i det livslånga lärandet 

tillsammans med andra så blir lärandet till en aktivitet där individerna deltar och delar erfarenheter i 

gruppen (Lave & Wenger, 1993). På samma sätt kan vi se hur delandet av vad som är 

meningskapandet kring olika delar av arbetssituationen sker hos individerna i enlighet med 

praxisgemenskap. Om en person skulle kompetensutvecklas inom en viss typ av beräkning så kan 

hela arbetsplatsen dra fördel av detta och lära sig av denne. 

Vi lär oss med andra ord tillsammans. Det situerat lärande belyser hur vi lär oss i grupper och nyttjar 

den sociala kontexten för att observera och interagera med varandra i förhållande till vårt lärande. I 

vuxenålder brukar lärandet vara något personligt och individen vet vid det laget bäst hur den lär sig 

och om den vill lära sig. Ändå spelar den sociala kontexten in på det faktiska lärandet. Exempelvis kan 

vi hamna i en social grupp där lärandet är en del av den personliga utvecklingen och får då hela den 

sociala gruppen att vilja lära sig (Merriam, Caffarella & Baumgartner, 2007). 

 

3.1.1 Individens roll i praxisgemenskapen 
“Activities, tasks, function and understanding do not exist in isolation; they are part of broader 

systems of relations in which they have meaning.” (Lave & Wenger, 1993, sid. 53) Individerna 

fungerar inte utan sina sociala kontexter, utan behöver dessa för att utföra delar av sitt vardagliga liv. 

Författarna menar att dessa “större system” finns inom och utvecklas ständigt inom större sociala 

kontext (Lave & Wenger, 1993). Utifrån detta kan förstås att inom ett större företag finns mindre 

sociala grupper som agerar tillsammans. Dessa delar på aktiviteter och har förståelse och insikt i 

varandras uppgifter, både socialt och på arbetet. För att kunna arbeta tillsammans måste de vara 

inriktade mot samma mål och ha förståelse för varandras arbetsuppgifter. Om en person skulle vara 

mer eller mindre isolerad från gruppen i fråga om värderingar och funktioner, skulle denne inte 

fungera med samma tillfredställelse som resterande gruppmedlemmar. 

Praxisgemenskap handlar dock om mycket mer än endast förståelsen om vad individer skapar 

mening kring eller bidrar till att det sker lärande på arbetsplatsen så att alla utför sina 

arbetsuppgifter på bästa sätt och med rätta yrkesskickligheten. Det handlar också om vilka relationer 

som finns på arbetsplatsen, hur dessa uttrycker sig och överlappas av andra praxisgemenskaper, men 

det handlar till stor del om vidareförandet av moraler och kunskap inom gruppen. “These individuals 
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negotiate its meaning, function or joint enterprise, which becomes the basis for learning” (Machles, 

2003, sid. 25) Individerna i en större grupp är i en ständig förhandling om vad gruppen 

meningsskapar kring. Lave och Wenger (1993) menar att som ny individ i en redan existerande grupp 

kommer gruppens kunskap och värderingar att överföras med tiden på den nya individen. 

Författarna framhåller att det är en fråga om relationer mellan de som varit i gruppen länge och 

nykomlingarna. Nykomlingarna kommer att lära sig av gruppens äldre medlemmar vilka värderingar 

som gäller och anammar, med tiden, dessa (Lave & Wenger, 1993). 

3.1.2 Kollegial påverkan 
Machles (2003) skriver om hur arbetet med förhöjande av säkerheten på en arbetsplats kan ses 

utifrån praxisgemenskap. Det är när individen kommer från sin fortbildning ut i arbetet igen som det 

riktiga lärandet börjar och personen måste sätta sina kunskaper på prov och använda dem i sin 

arbetsvardag för att de inte ska glömmas bort. Författaren använde sig av praxisgemenskap för att 

förstå hur individen lär sig att anamma de värderingar som finns på arbetsplatsen och inte vad hen 

själv lärt sig. Machles (2003) drar slutsatsen att lärandet måste ske i kontexten av arbetsplatsen för 

att individerna ska kunna ta till sig den och skapa en säkrare arbetsplats. Författaren tar också upp 

hur lärande på en arbetsplats förs vidare till kollegor, även om dessa kollegor inte har gått själva 

utbildningen i fråga. Machles (2003) förklarar praxisgemenskap: en avdelning på ett företag är inte 

fullständigt beroende av de individer som arbetar där eller de material som används just för tillfället, 

vissa personer kommer att sluta och andra börja, men avdelningens funktion, mål och mening 

kommer att vidareöverföras på de nytillkomna kollegorna. Författaren menar också att individerna 

väljer att vara med i denna praxisgemenskap och skolas in av äldre medarbetare. 

3.1.3 Angränsande yrkesgruppers påverkan 
Avdelningen som just beskrevs av Machles (2003) kommer att påverkas av vad som sker runt den och 

ta intryck från andra omkringliggande praxisgemenskaper. Det är individerna själva som skapar 

meningen på arbetsplatsen via en ständig underförstådd förhandling. Författaren framhåller dock 

också att medlemmarna i denna praxisgemenskap inte nödvändigtvis behöver befinna sig på plats. 

De kan lika gärna finnas på en annan geografisk plats, men huvudsaken är att de använder samma 

språk i fråga om symboler och anekdoter, har en viss jargong och fungerar som ett team “-all of 

which become learned by the members through participation within the department community of 

practice” (Machles, 2003, sid 25). Medlemmar på en annan geografisk placering är desto mer 

påverkade av angränsande professioner eftersom de kan komma i en större kontakt med andra 

individer utanför sin egen praxisgemenskap. Nytillkomna medlemmar kommer att läras in i dessa 

jargonger och dela dessa värderingar genom att socialisera med de äldre medlemmarna och på så vis 

ta del av deras värderingar och mål. Detta sker alltså samtidigt som individerna förhandlar om vilket 

som är målet för gruppen och vilka värderingar som väger tyngst. Förhandlingen kan ske verbalt med 

ord, men är inte bundet till detta utan kan vara underförstått och ske utanför individers direkta 

interaktion (Machles, 2003; Wenger 1998) 

3.2 Meningsskapande 
Gruppen generellt påverkas alltså av dess individer i fråga om hur de lär sig, vilken jargong de 

anammar eller vilken framåtsträvan de har. Individers eget meningsskapande påverkar också 

gruppen generellt och förhandlingar om vad som meningsskapas kring sker ständigt inom 

praxisgemenskapen. Gruppen har ett gemensamt meningsskapande kring sin professionalitet. 

Wrzesniewski, Dutton och Debebe (2003) tar upp teorier som argumenterar från varsitt håll huruvida 
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meningsskapandet är intrapersonellt eller interpersonellt samt hur dessa modeller inte gör varandra 

rättvisa. Vad som tillskrivs som meningsfullt på jobbet varierar både mellan olika typer av jobb, men 

variationen kan också vara stor inom många yrkesroller. Författarna tycker därför inte att de kan dra 

någon absolut slutsats om vad som skulle kunna vara en meningsskapande faktor. Wrzesniewski et 

al. (2003) har därför valt att frånse om meningskapandet kommer inifrån individen, eller kan skapas 

utifrån (till exempel via jobbets innebörd eller arbetsmiljön och miljön kring denna) och väljer istället 

att se det som en större enhet. “In this paper, we take the perspective that work meaning results 

from both – the meaning of the job, the role, and the self in the job all constitute work meaning.” 

(Wrzesniewski et al, 2003) De vill lägga vikt på att meningsskapandet kan komma från flera håll, både 

utifrån via gemenskap med kollegor, arbetsuppgifter samt jobbrollen. Men också hur detta i sin tur 

leder till hur individerna handskas och interagerar med den resterande organisationen utifrån sina 

egna värderingar . 

Vårt meningsskapande på arbetet påverkas av folk i vår närhet, som kollegor, familj och chefer. 

Individerna söker gärna kontakter som förstärker deras idéer om vad som är meningsfullt på 

arbetsplatsen. Individerna söker sig alltså till andra individer som är likasinnade i fråga om vad som 

driver dem i arbetet (Wrzesniewski et al., 2003). Författarna framhåller också att deras syn på 

begreppet ”mening” i fråga om arbetssituationer är av dynamisk och “flytande” karaktär som också 

är socialt konstruerad. Den kommer alltså att skifta med tiden. Meningskapandet är vad som gör att 

vi handlar utifrån en viss aspekt. Den aspekten skapas av hur vi reflekterar kring vad som är 

meningsfullt. På så sätt blir meningsskapandet inte något statiskt, utan är hela tiden en pågående 

process eftersom vi kontinuerligt reflekterar över vårt handlande (Wrzesniewski et al., 2003). 

Hur individer skapar mening i sitt arbete har som sagt delade meningar. Om det skapas 

intrapersonellt och drivs av sitt eget självförverkligande eller om det kommer utifrån och påverkas av 

arbetsplatsen och dess omgivning. Skapandet av mening kan delas upp i det intrapersonella och det 

interpersonella. De intrapersonella meningsskapande faktorerna hjälper till att skapa vårt 

självförverkligande och kan liknas med vårt inre driv, att vi gör saker för vår egen skull. De 

interpersonella är vad som utifrån kan påverka oss i vårt arbete, exempelvis relationer till kollegor, 

den lönen vi får, den makt vi har över vårt arbete, osv. De interpersonella perspektiven kan påverkas 

inte utifrån utan är vårt eget driv. Det interpersonella meningsskapandet kan exempelvis starta med 

en vink/hint eller att ha fått kontakt med en kollega. Kontakttagandet kan både vara medvetet eller 

undermedvetet. Kontakten storlek har ingen betydelse, utan det är kontakten i sig som är viktig för 

meningsskapandet och det är kontakten i sig som ligger till grund för hur vi uppfattar att andras ser 

oss. En undermedveten hint kan beskrivas som en tolkning av något som en annan person säger till 

dig. Wrzesniewski et al. (2003) tar upp exemplet där en chef litar på sin medarbetare och meddelar 

att hen inte känner att hen behöver läsa igenom medarbetarens arbete, utan litar på att 

medarbetaren har gjort ett bra jobb. Här var hinten - att chefen hade ett bra förtroende i sin 

medarbetare - inte helt uppenbar, men framstod ändå tydligt för sin medarbetare. Då förstod 

medarbetaren hur hens chef uppfattar hen, i det här fallet att hens jobb var av stor betydelse, och att 

hen troligen har utfört det ordentligt. Författarna framhåller dock också, att det inte är alla som 

uppfattar dessa hintar eller små-gester, för en del går dem bara förbi utan reflektion. Det är även 

mottagaren av dessa kontakttaganden som har till uppgift att tolka dem, och hur vi gör detta är 

individuellt (Wrzesniewski et al, 2003). 
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3.3 Sammanfattning av Teori 
Utifrån ovanstående teoriers samtliga författare kan vi förstå hur arbetsplatsen i stort lär sig och hur 

större grupper påverkas av att enskilda individer lär sig. På liknande sätt fungerar meningsskapandet 

och kan även denna förstås utifrån en större grupp. Vi socialiseras in i ett tänk och meningsskapande 

som anammas av en större grupp på arbetsplatsen och det pågår en ständig förhandling om vad som 

är meningsfullt. Även andra avdelningar på företaget eller andra företag som vi har kontakt med kan 

påverka vårt meningsskapande och hur vi motiveras i att göra ett bra arbete. Det verkar finnas olika 

faktorer som påverkar vårt individuella meningsskapande, men utifrån dessa ovanstående författare 

så kan vi förstå att arbetsplatsen genom praxisgemenskaper också har ett delat meningsskapande. Vi 

väljer nämligen att ingå i en praxisgemenskap som korrelerar med oss själva och vårt 

meningsskapande. Meningsskapandet kan ge en förklaring till varför vi motiveras av vissa saker och 

vill nå upp till något i vårt yrkesliv. 
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4 Metod 
Här följer en så utförlig och transparent beskrivning som möjligt över mitt tillvägagångssätt genom 

hela uppsatsförfattandet. En kvalitativ ansats kräver att man som författare är transparent och 

redogöra noggrant för sina val (Alvehus, 2013; Braun & Clarke, 2006; Bryman, 2011; Robertson, 2012; 

Öberg, 2015). 

4.1 Val av metod 
Det är syftet och frågeställningen som ligger till grund för valet av metod (Bryman, 2011). Jag har 

utgått från en kvalitativ metodansatts eftersom jag är ute efter ingenjörernas upplevelser och tankar 

om vad som är meningsfullt på deras arbetsplats. En sådan frågeställning hade inte kunna gjorts med 

en kvantitativ metod eftersom att den metoden framförallt syftar till att ge svar i siffror och statistik 

istället för att undersöka individers tankar och upplevelser (Bryman, 2011). Då denna uppsats syftar 

till att med en kvalitativ metod tolka utifrån teorier om meningsskapande samt praxisgemenskaper 

undersöka vad ingenjörerna som yrkesgrupp tycker är meningsfullt i sitt arbetsliv och vad de 

motiveras av så har jag funnit enskilda intervjuer passande. 

4.2 Val av informanter 
Denna uppsats är av kvalitativ karaktär med intervjuer som analysobjekt. Från början var tanken med 

uppsatsen att få tag på ett företag att göra uppsatsen mot och analysera motivationen hos 

tjänstemännen på en specifik arbetsplats. Då inget företag ställde upp för att låna ut sina 

medarbetare valde jag istället att välja ut mina informanter ur ett bekvämlighetsurval och avgränsar 

mig genom att välja ut fem män i 30 års åldern. Bekvämlighetsurvalet kan i korthet sammanfattas 

med de “personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren” (Bryman, 2011, sid. 194). 

Urvalet blir dock inte representativt för yrkeskåren eller över huvud taget generaliserbart. 

informanterna ska ha gått en högskole- eller universitetsutbildning till ingenjör på antingen högskole- 

eller civilingenjörsnivå och nu titulera sig som tjänstemän inom någon industri. Dessa har blivit 

kontaktade och samtliga har ställt upp på intervju. 

4.3 Intervju som metod 
Intervjuerna jag genomfört kan beskrivas som semistrukturerade. Denscombe (2009) beskriver 

semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer som en skala på vilken en intervju rör sig 

fram och tillbaka på under samtalets gång. Den semistrukturerade delen står för en tydlig 

intervjuguide med ämnen som ska avhandlas under intervjutiden, medan den ostrukturerade står för 

att endast inleda samtalet och låta informanten ta samtalet dit denne vill (Denscombe, 2009). Jag har 

använt mig av en kort intervjuguide där frågeformulering styrt samtalet utifrån vissa teman samt att 

jag tänk till över följdfrågor som givit de svaren som behövs för syftet. Intervjuguiden finns som 

bilaga. 

Denscombe (2009) tar även upp intervjuarens påverkan på informanten. Han menar att informanten 

påverkas av egenskaper så som ålder, kön och etniskt ursprung, vare sig den vill eller inte. Detta 

påverkar faktorer som inverkar på hur ärlig informanten är med informationen och hur mycket hen 

kommer vilja dela med sig av. Hur det faktum att jag känner samtliga informanter personligen sedan 

tidigare har påverkat mitt intervjuresultat kan såklart ifrågasättas, men samtalen hålls på en neutral 

nivå. 

Empirin av de genomförda och transkriberade intervjuerna tolkades utifrån valda teorier för att 

förstå informanternas utsagor utifrån arbetslivspedagogiken. Ordet tolkning kan enligt Alvehus 
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(2013) ses som en naiv handling som vem som helst skulle kunna hitta på lite kring. Men han menar 

att det handlar om att gör ett bidrag till forskningen och förstå empirin utifrån vald teori. Det är inte 

bara jag som uppsatsförfattare som har nytta av detta utan jag bidrar till att andra liksinnade får ta 

del av mitt material, där jag kommit fram till ett resultat av värde för pedagogiken (Alvehus, 2013). 

4.4 Genomförande av intervju 
Min intervjuguide har skapats genom användandet av andras intervjuguider från tidigare forskningen 

jag läst in mig på. Jag har där fått inspiration till mina egna frågor och förslag på formulerandet av 

dessa. Detta användande av redan beprövade intervjufrågor kan ses som reliabilitetshöjande 

(Bryman, 2011). Intervjufrågorna bestod av tre delar, den första berörde bakgrund, så som familj, 

utbildning, val av utbildning och arbetslivserfarenhet. Sedan kom vi under intervjun in på hur 

arbetsplatsen fungerar och sist vilka påverkansmöjligheter man har på arbetsplatsen. Frågorna rörde 

framförallt individen och hur denne såg meningen i att få utvecklas och uppnå ett självförverkligande 

i sin roll som arbetstagare, men följdfrågorna innehöll mycket kring hur individens omgivning 

påverkade denne i val och syn på arbetet. 

Intervjun gjordes på en plats bestämd av informanten då de flesta bor i en annan stad än 

uppsatsförfattaren själv. Hela samtalet spelas in och transkriberas sedan. 

4.5 Analysmetod 
Efter transkriberingen skrevs intervjuerna ut och de delar som var relevanta för syftet (eller 

intressanta på något sätt) markerades. De intressanta delarna kategoriserades sedan in i olika teman 

som relaterade till syftet. Materialet bearbetades manuellt och de markerade delarna klipptes ut för 

att hamna under de kategorier som fanns. Under arbetets gång kunde kategorierna komma att 

ändras och en del markerat material kunde komma att uteslutas från vad som blev resultatet. Jag 

använde mig av en narrativ analys för att välja ut de delar som är intressanta och korrelerar med mitt 

syfte. Narrativanalysen syftar till att skapa förståelse utifrån människors berättelser (Robertsson, 

2012). Jag har tolkat mina informanters berättelser utifrån vad som framstår som meningsfullt för 

dem och hur de beskriver påverkan från kollegor och arbetssituationen. Dessa berättelser används 

för att skapa kategorier i vilka jag satte in de delar jag hittade i mitt reslutat och som korrelerade bra 

med uppsatsens syfte. Metoden jag tolkat utifrån är kategoriskt-innehållslig och beskrivs som 

förklarande “där berättare redogör för olika händelser i sina liv och tillskriver dem vissa saker” 

(Robertsson, 2012, sid. 237), i det här fallet tillskriver berättarna mening i historierna om sitt 

arbetsliv. Utifrån mina valda kategorier och svar gjorde jag en analys med teorier som 

praxisgemenskap och meningsskapande i fokus. 

Jag genomförde en pilotintervju med en person som uppfyllde de kriterier som gällde för urvalet av 

uppsatsens informanter. Detta för att få en ärlig feedback på hur det kändes med frågorna utifrån ett 

informantperspektiv och få reda på vad jag kunde förbättra eller omformulera. Vilka frågor som 

kanske är svåra att svara på utan att få exempel tilldelade eller som inte ger ett svar som korrelerar 

med mitt syfte (Boréus, 2011; Boréus & Bergstöm, 2014). Intervjuguiden visade sig vara väldigt bra 

och endast en fråga ströks samt att ett par följdfrågor omformulerades för att få ett bredare svar till 

resultatet. Pilotintervjun användes inte i resultatet och transkriberades heller inte. 
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4.6 Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet syftar till att mätinstrumentet är korrekt utvalt samt använt och validiteten syftar till att 

mätningen mäter det den avser att mäta. Dock menar en del författare att just dessa begrepp är 

svåra att applicera på kvalitativa studier (Fejes & Thornberg, 2015; Öberg, 2014) 

Begrepp som representativitet, trovärdighet, generaliserbarhet, tillförlitlighet, rigorösitet med flera 

tas upp på olika sätt av olika författare (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkman, 

2014; Öberg, 2014). Representativiteten förflyttar fokus från informanterna till det faktiska innehållet 

i berättelsen och det är viktigt att förstå vad själv historien handlar om och hur det korrelerar med 

syftet för uppsatsen. Trovärdigheten ska kunna förankras i syftet och denna kan ökas genom att man 

låter informanterna få se hur man som författare tolkat deras historier och på så sätt kunna få 

feedback på om man tänkt galet, eller tolkat fel. En annan del av trovärdigheten är hur datan och 

tolkningen hör ihop, om intervjuerna är omfattande i storlek minskas risken för feltolkningar av 

informantens berättelser (Öberg, 2014). Fejes och Thornberg tar upp tillförlitlighet, trovärdighet 

samt rigorösitet. “Dessa begrepp handlar om hur noggrann och systematisk man har varit under hela 

forskningsprocessen” (Fejes & Thornberg 2015, sid. 258). De menar att resultatets kvalité är 

beroende av hur forskaren gått tillväga med undersökningsmetod och analys. 

Med anledning av författarnas olika syn på kvalitetsbedömning av kvalitativa intervjuer så har jag valt 

att förhålla mig till en egen blandning av dem på följande sätt: Jag har redogjort för min metod så 

transparent som möjligt för att höja min reliabilitet och tillförlitlighet. Syftet och teori har kopplats 

ihop med mitt resultat för att öka trovärdigheten på studien. När resultat började bli färdigställt fick 

informanterna enskilt ta del av resultatet och ge återkoppling på textens innehåll. Detta är 

framförallt med anledning av att jag som författare skulle få reda på om jag tolkat dem rätt eller inte 

under intervjun. Mina intervjuer har varit mellan knappt en timme till knappt två timmar långa och 

jag har reflekterat det informanterna säger flertalet gånger under intervjuerna för att få reda på om 

jag förstått deras historia korrekt. Även detta kan ses som tillförlitlighetshöjande. Denna kvalitativa 

studie förväntas inte i någon utsträckning vara generaliserbar då den bygger på ett 

bekvämlighetsurval samt narrativa historier. Jag har därför endast kunnat tolka dessa personers 

berättelser utifrån mina teorier utan att säga att det är så en större population skulle fungera. 

Intervjuguiden finns som bilaga för att studien i viss mån ska kunna replikeras. 

4.7 Etiska aspekter 
Etiska aspekter tillämpas för att skydda informanten från att bli igenkänd vid läsning av en uppsats 

eller vetenskaplig rapport. Jag som författare kan aldrig garantera mina informanter fullständiga 

anonymitet då det är deras egna ord jag använder i citat, och mina tolkningar av deras meningar som 

utgör mitt resultat. Här följer några förhållningsregler som bör tas upp i forskningssammanhang och 

hur jag applicerat dem i min uppsats. 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram “de fyra kraven”: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I korthet innebär dessa tillsammans att informanten har 

fått veta vad studien handlar om, att informanten har givit sitt samtycke till att vara med i 

undersökningen, att informanten under intervjun kunnat avbryta när helst hen vill utan att 

intervjuaren kommit med påtryckningar att informanten ska fortsätta sitt deltagande, att 

informantens svar har hanterats konfidentiellt och att det material informanten bidragit med endast 

kommer att användas i denna uppsats och sedan förstöras (Vetenskapsrådet, 2002). 
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I början av intervjuerna så informeras informanterna om de etiska aspekterna och att det endast är 

jag som kommer att hantera inspelningen av deras intervjuer utan att någon annan har fått ta del av 

dem. Jag nämner att de får hoppa över någon fråga om de tycker att ämnet är känsligt genom att 

bara säga “pass” men att det är helt ok att ta lång betänketid eller fråga om hur frågan är menad. 

Efter att jag transkriberat, fått in empirin i resultatet och uppsatsen är i färdig kommer allt material 

som direkt kan kopplas ihop med dem att förstöras. Alla namn, platser och företag har avidentifierats 

för att informanterna i så liten utsträckning som möjligt ska kunna kännas igen av andra.  

 

4.8 Metoddiskussion 
Med fokus på validitet kan jag se en fördel med att inte göra studien mot ett företag. Det innebär att 

informanterna inte enbart har nämnt det som de tror att deras chef vill höra, eller utelämnat saker 

som de tror inte kommer vara till deras fördel. Även om den information som informanterna har 

bidragit med har behandlas konfidentiellt i denna uppsats så kan personer som känner 

informanterna närmare känna igen dem i texten och tillslut identifiera dem. Om informanterna 

under intervjun tror att deras närmaste chef kommer att kunna identifiera dem i texten så riskerar 

intervjuaren att få höra det som informanterna tror att deras chef vill höra. Just det problemet har 

jag frånkommit när mina informanter kommer från olika företag och branscher. Jag har även fått 

feedback från mina informanter att vissa saker skulle man inte vilja diskutera med någon helt okänd 

utan det kändes bättre att ta de sakerna med en intervjuare som de kände. Med en viss insikt i 

branschen så kunde jag även använda de begrepp och termer som behövs för att få ett flytande 

samtal utan att behöva fråga om flertalet gånger. 

Mina kategorier har inte blivit fullständigt jämnt fördelade. Utmaningar på väg mot 

självförverkligande är överlägset störst, då jag fått ut absolut mest empiri där. De andra delarna har 

behövts för att sedan få ihop en konkret analys av varför just detta leder till informanternas 

motivation. 

Intervjuerna är genomförda enskilt, men såhär i efterhand hade det varit intressant att se hur eller 

om resultatet hade varit annorlunda om man valt att istället genomföra en fokusgruppsintervju. 

Informanterna hade då kunnat diskutera mer ingående kring några få teman och fått inspiration av 

varandra kring vilka ämnen de vill ta upp. Fokusgruppen gör å andra sidan transkribering mycket 

svårare och inspelningsutrustningen hade nog behövt vara av bättre kvalitet än den röstupptagning 

via mobiltelefon som jag använt den här gången. Att få alla informanter att komma till tals ungefär 

lika mycket hade också varit en utmaning. Då jag har använt mig av intervju vid ett flertal tillfällen 

tidigare så kände jag mig ändå säkrare på det än att ge mig i kast med en ny metod som jag i princip 

enbart läst om tidigare. 

Då uppsatsen inte tar upp någon genusaspekt så fann jag det inte relevant att försöka få tag på 

någon kvinnlig informant. Ingenjörer inom industri är dessutom en mansdominerad yrkeskategori. 

Om kvinnliga ingenjörer skulle besvara frågorna olika i jämförelse med de intervjuade männen kan 

jag endast hänvisa till vidare forskning att undersöka. 
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5 Resultat 
Här framkommer de kategorier jag kommit fram till när materialet har bearbetats. Jag har både sökt 

likheter men också skillnader i informanternas uttalanden. Kapitlet inleds med en presentation av 

informanterna och följs av de olika kategorierna som jag kommit fram till vid bearbetandet av de 

transkriberade intervjuerna. De ämnen vi behandlat under intervjun som haft störst betydelse fick bli 

grunden för mina kategorier: Är pengar allt?, Stolthet i Utbildning och Yrke, Angränsande 

yrkesgruppers påverkan, Kollegial sammanhållning, Företagets framåtanda och den största: 

Utmaningar på väg mot självförverkligandet.  

5.1 Presentation av informanterna 
Jag har valt att avidentifiera mina informanter och gett dem namn från huvudkaraktärerna i IMDB’s 

top fem rankade filmer2. De fem informanterna kommer nu kallas Andy, Don Vito, Michael, Bruce 

och Schindler3. Alla informanter jobbar på olika företag, Bruce och Michael är inom konsultbranschen 

medan resterande är anställda inom större koncerner. Alla ingenjörer arbetar på någon form av 

projektbasis med varierande längd. Bruce är strax klar med sitt halvårs projekt och Don Vito beräknar 

sitt 8-års projekt att hålla på ytterligare fyra år framåt. Ingenjörerna sitter på olika nivåer i projekten. 

Schindler sitter i en ledningsgrupp som verkar vara på samma nivå som Don Vitos projektledarroll. 

Andy, Michael och Bruce verkar sitta på ganska liknande roller i sina respektive projekt, deras roller 

kan beskrivas som konstruktör, under en projektledare. 

De flesta har vuxit upp i familjer där minst en av föräldrarna har vidareutbildat sig. Alla informanter 

beskriver att de själva länge haft en tanke om att vidareutbilda sig. Don Vito framhöll även att hans 

föräldrar tyckte att det vore bra om han och hans syskon studerade vidare efter gymnasiet. 

Det ska jag inte sticka under stol med att våra föräldrar var tydliga med att 

utbildning är bra.  /Don Vito 

Ingenjörer jobbar oftast med någon typ av tjänster och har i de flesta fall någon under sig som 

handfast skapar de sakerna som Ingenjörerna konstruerat i datorn eller på papper. Alla dessa 

personer kommer i den här uppsatsen att hänvisas till som “operatörer”. Operatörerna kan både 

finnas i eller utanför det företag som de intervjuade tjänstemännen jobbar på. 

5.2 Är pengar allt? 
När jag frågade mina informanter om de kunde ställa upp på intervju så förklarade jag syftet enkelt 

med att säga att det skulle handla om motivation. Svaret från några var kort och koncist: “Pengar! 

Där har du svaret.” Men pengarna verkar inte vara allt. I motivation av tjänstmän så säger nog många 

att pengarna spelar en stor roll. Men i min undersökning verkar det inte ligga särskilt högt i topp av 

anledningar till varför man jobbar med en viss sak. 

På frågan om de var nöjda med sin lön blir nog sammanfattningen att de var nöjda, men det kan 

alltid vara mer. Pengarna verkar inte vara allt, däremot om lönen var rättvist fördelad på den 

avdelningen man jobbade på verkade intressera informanterna desto mer. En konkret siffra fick jag 

av endast en informant och pengar i allmänhet verkar vara något som är svårt att diskutera på 

arbetsplatsen. I frågan om man låg till i lön i jämförelse med kollegor så visste inte Don Vito riktigt 

hur han låg i jämförelse med sina kollegor på samma avdelning. 

                                                           
2
 Frånsett 12 Angry Men eftersom karaktärerna inte kallas vid namn. 

3
 Den uppmärksamme kan se att det är fyra förnamn och ett efternamn. Detta för att före detta informanten 

”Oskar” (taget från Schindlers List) inte tyckte att han fått ett lika häftigt namn som de andra informanterna. 
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Högst oklart. Det är inget som diskuteras särskilt öppet jag vet inte om det är 

svenskt eller överlag, men samtidigt blir det också svårdiskuterat om alla andra är 

minst 5 år äldre än mig. /Don Vito 

Både Don Vito, Michael och Andy gissar på att de ligger lägre i lön än sina äldre kollegor och tycker 

ändå att det är helt naturligt att de som är äldre och har mer erfarenhet även tjänar mer. Andy 

menar dock att någon som är med och driver arbetet framåt borde få lön för mödan, oavsett hur 

länge man har jobbat på ett ställe. Michael har tagit ansvar för en del beräkningar på företaget och 

hans löneökning har varit väldigt bra men stagnerat senaste tiden, han hade nu börjat komma ifatt 

de som jobbat där mycket längre än honom själv. Bruce tror att han ligger något under snittet på 

arbetsplatsen, trots att han jämförelsevis varit där ganska lång tid. Han tycker att hans lön ligger lågt. 

Schindler kommer in på hur man motiveras av pengar eller inte, och säger att han inte skulle bli 

dubbelt motiverad av att få en dubbel lön, utan att det är utmaning och variation som styr hur 

motiverad man är att göra ett bra jobb. 

5.3 Stolthet i utbildning och yrke 
Det verkar finnas en stor del stolthet i att ha gått en ingenjörsutbildning, både på civil- och 

högskolenivå. Inte för att man kommer ut i arbetslivet och börjar tjäna bra med pengar, utan för att 

man lagt ner flera år på sin utbildning. Ett par av mina informanter har, eller håller på att lägga till en 

extra examen. De tycker att det hjälper dem i deras arbetsliv. Don Vito nämner kulturen kring att gå 

en civilingenjörsutbildning, att det finns många olika typer av bekräftelser på att man klarat den 

utbildningen, exempelvis examensringar eller examenshattar. Bruce stämmer in på att man är stolt 

över att ha kämpat sig igenom utbildningen. Både Don Vito, Schindler och Michael nämner att det 

också är en stolthet i det man skapar och levererar till kunden. 

Vi gör inte billiga grejer, vi gör Bra grejer /Schindler 

 

Man räknar och dimensionerar saker som, om det inte håller så dör ju folk. … Rent 

krasst så är det ett jäkla stort ansvar faktiskt och ibland när man börjar tänker efter 

så känner man att, fan det här. Ooooj.. /Michael 

Andy nämner att det han konstruerar blir något högst personligt också. Det är dem på den 

avdelningen som definierar hur produkten sedan ska se ut. Under tiden som man löser problemen så 

knyts man hela tiden lite närmare projektet också. Men det finns också tider då man kan behöva 

försvara sin yrkesstolthet. Bruce beskriver en händelse på arbetsplatsen där ledning tyckte att de 

skulle ta bort titlarna från sina visitkort. Bruce och hans kollegor fightades dock för att få ha kvar 

dem. Det kändes lite för mycket “Jante” och att man inte skulle sticka ut för mycket, tyckte Bruce. 

En sådan sak att vi inte skulle ha titlar på våra visitkort. Men vi fightades för att vi 

skulle få ha det. … Lite det här med Jante och att det inte ska sticka ut. Men man 

har ändå gjort. För det känns väl liksom utbildningen när jag läste, det tyckte man 

ändå att man kämpat sig igenom bra. /Bruce 

 

5.4 Angränsande yrkesgruppers påverkan 
Även deras jobb sätter en viss prägel på yrkesstoltheten, men andra yrkesgrupper kan ha sin egen 

yrkesstolthet. Don Vito och Michael talar om vad som har blivit ett Vi och Dem tänk. Michael, som är 

anställd i ett företag som inte har några operatörer i samma företag, utan istället tar in offerter från 
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andra företag som bygger ihop deras produkter. Jag frågar om det finns någon grupp som tycker sig 

vara lite bättre än den andra? 

...Det blir lite så. Det tror jag nog att de tycker precis likadant om oss. Eller, jag VET 

att de tycker likadant om oss. Man hör mycket. /Michael 

Michaels företag fungerar som en typ av mellanhand när det kommer till medlingen mellan den som 

beställt arbetet och operatörerna som faktiskt ska bygga produkten. Han beskriver ett fult spel från 

dem som ska bygga där de försöker hitta fel i konstruktörens jobb för att kunna göra en ekonomisk 

vinst. På ett sett vill Michael hjälpa operatörerna, men på ett annat sätt är han trött på deras fula 

spel. Är det pengar inblandat så finns det alltid någon som beter sig hur som helst för att få dem, 

beskriver han. 

Don Vito som är anställd i ett stort företag där det finns många operatörer men på en annan 

geografisk placering beskriver svårigheter i att vara uppdelade på två olika platser, men det är nästan 

en omöjlighet också att ha alla på samma ställe. Don Vito uttrycker sig om att han upplever att Vi och 

Dem tänket är som starkast från operatörernas sida. Han jobbar i ett projekt ganska högt uppsatt 

som en del av projektledningen, och beskriver det som olyckligt att de personer som är inblandade i 

projektet sitter på två olika ställen med 10 minuters bilfärd emellan. Don Vito tror att de flesta på 

hans kontor skulle tycka att det var bättre om alla fick sitta och jobba på samma ställe, men han 

frågar sig om det hade räckt? Chansen finns att folk aldrig blir riktigt nöjda. Då en omorganisation är 

på gång under 2016 så hoppas de anställda på att få komma närmare varandra. 

Det tar 10 min att köra. Inte längre, men det räcker. /Don Vito 

De övriga informanterna har inte uttryckt sig i termer av Vi och Dem men kan ändå uppleva en 

barriär mot angränsande yrkesgrupper. Det verkar inte krävas mer än en skillnad i yrkeskategori för 

att skapa en klyfta mellan olika grupper. De ingenjörer jag intervjuat är drivna av att få utmaningar 

och uppskattar att folk runt dem också är drivna i sitt arbete. Det verkar dock skilja mycket mellan 

olika avdelningar i fråga om hur drivna medarbetarna är i att jobba framåtsträvande och utvecklande. 

Schindler nämner att inom hans ledningsgrupp så finns en framåtsträvan, men att bland 

operatörerna är det mer av spridda skurar. 

Några är jävligt tävlingsinriktade och en del är bara där för att jobba och sen ska de 

hem och tänka på något annat. /Schindler 

Bruce jobbar för ett konsultföretag och är mycket ute på andra företag och jobbar. Där får han också 

en god inblick i hur de andra företagen jobbar, och vilken framåtsträvan dem har i företaget. Han 

beskriver att det känns som att hans egna företag släpar lite i utvecklingen och att han påpekar under 

gruppmöten på sitt företag att andra företag verkar ha kommit längre än dem själva. Men han är 

tvivelaktig till om det kommer göra så att hans företag inser att de ligger efter i utvecklingen av sina 

metoder. 

Andy tar upp svårigheterna han upplever med en angränsande avdelning som inte håller samma 

framåtsträvande steg som hans egen avdelning. Han nämner att de är lite för inkörda i sina rutiner 

och inte visar någon vilja att ändra sig då det eventuellt kan skapa mer jobb för någon av dem. Han 

drar även en koppling till att hur länge man har jobbat på ett ställe hänger ihop med hur villig man är 

att förändras. Ett samarbete som borde vara ganska självklart då det arbetar med olika delar av 

samma projekt är inte så självklart och enkelt som det borde. 

Det borde finnas ett naturligt samspel med dem … det samspelet är inte så 

självklart som man kan tro faktiskt. /Andy 



22 
 

Även Don Vito beskriver relationen till andra avdelningar som sällan helt problemfri. Då det finns ett 

krav från hans sida mot produktionen och de dessutom sitter på olika platser så är det både ett Vi 

och Dem tänk samtidigt som det blir en kravbaserad relation. Om något är fel på produkten så blir 

det krav från kund, via hans avdelning, på den som ska lösa det. 

Då det aldrig är via som löser problemet, utan vi måste hitta de som kan lösa dem 

och se till att de löser dem så fort som möjligt … Ett stundom komplicerat 

förhållande. /Don Vito 

I projektgruppen Don Vito sitter i är det ett tydligt ansvar där man har sina egna områden och det 

skapar viss friktion mellan projektgruppens medlemmar beskriver han. 

5.5 Kollegial sammanhållning 
Ett geografiskt avstånd mellan två olika grupper har skapat ett glapp i gemenskapen på det företag 

där Don Vito är anställd, men det finns å andra sidan en god sammanhållning bland dem som får vara 

på samma arbetsplats och arbeta närmare varandra. Han beskriver att de har bättre förutsättningar 

för att lära känna varandra. 

Vi jobbar på samma plats, vi kan fika tillsammans när vi har tid, vi har 

avdelningsmöten, och det blir gemytligt. /Don Vito 

Han framhåller också att han tycker att det spelar stor roll för relationen om man fått dessa 

förutsättningar för att lära känna varandra eller inte. 

Då Bruce inte alltid är på samma arbetsplats genom sina konsultuppdrag så beskriver han olika 

relationer till olika kollegor beroende på vilken arbetsplats han är på. Några av de han trivdes bra 

med på sin arbetsplats har slutat, och han känner ibland mer laganda med de som är hos kunden på 

den arbetsplatsen där han är konsult, än där han faktiskt är anställd. Särskilt tydligt blir det när det är 

fler konsulter i ett team än faktiska anställda på företaget som plockat dit konsulterna. 

Alla som kommer in är konsulter så man hamnar lite i samma sits allihopa. /Bruce 

Han beskriver en starkare samhörighet med de på företaget dit han var uthyrd eftersom de flesta var 

inhyrda från olika konsultfirmor i olika städer. 

Andy beskriver också en väldigt god sammanhållning med sina kollegor. Han nämner också att en 

kunskapsbank finns på arbetsplatsen. Många som är duktiga på sitt eget område och att kollegorna 

snappar upp vad varje enskild individ är duktig på så att denne kan fortsätta med det. 

Där finns en väldig brödraskpasskänsla … alla vill bidra till något bättre på den 

avdelningen, men viss reservation för konservativa personer. /Andy 

Dock finns det några som jobbat längre på arbetsplatsen som inte har samma framåtdriv som 

resterande. De verkar vara tröga mot förändring och tycker att det sättet som de gjort saker på 

hittills skall de fortsätta med. Även om det kan finnas alternativa sätt som andra tycker är uppenbart 

bättre så är det dessa personer som sitter på seniora positioner och bestämmer arbetssättet. Andy 

bekräftar att det på arbetsplatsen finns ett driv mot förbättring, men med visst motstånd. Lite senare 

kommer vi även in på vad som skulle hända på arbetsplatsen om dessa äldre kollegor gick i pension 

varpå Andy nästan blev full i skratt och sa att det förmodligen skulle bli en ganska stor förändring. 

Det skulle bli en väldigt stor skillnad, det skulle det verkligen! /Andy 

Michael som har varit anställd på sitt företag relativt länge och upplevt att nya som kommit till 

arbetsplatsen är blyga och sitter mest tysta när de har personalaktiviteter visar prov på den kollegiala 

sammanhållningen 
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Man får försöka ta med dem i gemenskapen. /Michael 

Schindler framhåller att de jobbar i team i hans ledningsgrupp. Bland ledningsgruppens medlemmar 

så finns en ganska ny person med mer erfarenhet inom personaladministration än övriga i 

ledningsgruppen som är mer insatta i det tekniska kunnandet. Hon har anställts för att ta hand om en 

avdelning som haft problem med hög personalomsättning och problem med sjukskrivningar. Men 

Schindler menar att det inte känns som något problem att hon inte är så insatt i ingenjörskunnandet 

som övriga i ledningsgruppen. Han menar att de ju jobbar tillsammans i ledningsgruppen. Och när 

hon väl har tagit itu med personalproblemen så kommer hon vara tillräckligt insatt i det tekniska. 

5.6 Företagets framåtanda 
Även om en kollegial sammanhållning är viktigt för att arbetsplatsen ska vara trivsam så krävs även 

att det finns ett företag med en tydlig framåtanda för att de drivna individerna inom den ska trivas 

och vilja utvecklas. Här märks ganska tydligt att Michael och Bruce som jobbar på konsultföretag ser 

mycket fler fördelar med att ha en ganska platt organisationsstruktur. De kan lätt kliva in och prata 

med högste chefen om de önskar 

Jag brukar knacka på dörren, men de säger ’Kom in! Det är bara att stövla på.’ De är 

väldigt öppna så. /Michael 

Även Bruce beskriver att det är väldigt tydligt vart företaget ska komma och vilka mål som ska 

uppnås. Företaget är även väldigt transparent och informerar kollegorna om vad som är på gång och 

hur det går för företaget i stort. Med en VD som försöker röra sig runt på arbetsplatsen och vara 

synlig för de anställda så skapas en större gemenskap. Bruce kan dock se problemen på företaget. 

Inom konsultbranschen så handlar mycket om debiterad timme, och att kunna skriva upp mycket tid 

på kunden. Om en anställd inte är ute och tjänar pengar hos kunden så blir han inte lönsam för 

företaget, detta har i sin tur bidragit till att Bruce känner att företaget (och därmed han själv) halkat 

efter i utvecklingen. Bruce framhåller också att han känner att vissa på företaget inte har den 

framåtanda som kanske krävs av just konsulter. Han menar att som konsult är man den bästa säljaren 

för företaget eftersom man är den som är på plats på hos kund. Han som konsult säger alltid Ja när 

hans kund ber honom göra något, men en del av hans kollegor har inte alltid samma driv när deras 

kunder frågar om en tjänst. 

Som konsult kan man Alltid! Man kan inte säga njaae. … Mina kollegor har i alla fall 

inte varit såhär ’kolla vi är verkligen bäst’ utan mer såhär ’Vi kan göra det här och 

det kan säkert andra också göra, så att välj vilken ni vill’ ungefär. Man måste ha lite 

mer driv för att liksom. ’Vi kan göra det här, det kan många andra göra men vi 

kommer göra det bättre än de andra! /Bruce 

Även Schindler framhåller företagets driv 

Vi ska sätta industristandarden … Man ska vara bäst, punkt. /Schindler 

På de andra stora företagen där Don Vito och Andy jobbar finns också framåtdriv, men inte i samma 

klarhet som på de mindre företagen. Däremot så framhåller Schindler, Andy och Don Vito fördelarna 

med att jobba på så stora företag. Vill man flytta runt på företaget så går det utmärkt. De säger att 

företaget gagnas av att hålla kvar kompetent personal inom bolaget. Don Vito kan dock känna att det 

går åt mycket tid på de olika lagren av chefer när det ska rapporteras. Många frågor blir trögrörliga 

genom strukturen och han säger att det är en matrisorganisation som han fortfarande inte helt 

förstått sig på. 
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5.7 Utmaningar på väg mot självförverkligandet 
Ett företag som gagnas av att hålla kvar personal behöver även se till att personalen vill stanna och 

får utvecklas i den mån och takt de vill. Jag har valt att lägga till ord så som självförverkligande i min 

intervjuguide för att få reda på om informanterna nu känner att företaget de är anställda på svarar 

på deras självförverkligande? 

Bruce tar i tidigare delar upp mycket saker där han känner att företaget han är anställd hos tyvärr 

svarar dåligt på hans utvecklingsplaner och självförverkligande. Som konsult levereras han till kunden 

som en färdig produkt och inte som något under utveckling. Det gör att han inte känner att han 

utvecklas eller kan nyttja den projektledarkurs han fått gå, utan snarare får ta ett steg tillbaka. 

Man trampar lite vatten, man gör lite samma sak om och om igen och inte 

utvecklas. /Bruce 

Den naturliga utvecklig han skulle kunna se på företaget är att han klättrar ett steg upp, men då 

måste han peta bort sin chef som har 20 år mer arbetslivserfarenhet, vilket inte känns som att det 

skulle hända inom en snar framtid tyvärr. 

Den naturliga vägen är för många ett steg uppåt. Don Vito som redan sitter ganska högt upp med 

mycket ansvar ser sitt självförverkligande i att få utrymme att växa i sitt tekniska kunnande bland 

annat. Att bara kunna klättra uppåt i hierarkin är därför ingen begränsning. 

Och inte bara högre, man kan gå åt sidorna. /Don Vito 

Michael känner sig tudelad i om han ska högre upp i organisationen eller inte. Å ena sidan känner 

han att han skulle behöva lära sig mer för att ta en sådan roll då det är mycket att tänka på, men å 

andra sidan vore det kul att testa på något nytt och få nya utmaningar. Sen verkar han trivas bra med 

sina arbetsuppgifter i nuläget. De beräkningar och problemlösningar han sitter med i dagsläget är av 

stor vikt för det företaget han jobbar för och han känner stort ansvar för att det han gör ska bli rätt. 

Det mesta inom Michaels bransch är redan standardiserat och man kommer inte på så mycket nya 

saker och designer direkt, men man blir heller aldrig fullärd tycker Michael. 

Schindler söker också tekniska utmaningar i sitt arbete, men känner att det kan vara ett hinder att 

behöva arbeta med människor för att genomföra vissa saker. Han känner ett tak i sina 

utvecklingsmöjligheter där han skulle vilja fortsätta utvecklas tekniskt, men inte behöva ta 

personalansvar och bli en konfliktlösare. 

Sen är frågan om det är just höga positioner med ansvar som står överst på ingenjörernas önskelista? 

Budgetansvar verkar vara stark sammankopplat med att få jobba sena kvällar och helger också, 

nämner Bruce. Det är mera ett tekniskt ansvar som är eftersträvat bland de intervjuade ingenjörerna. 

Att få grotta ner sig i något tekniskt och bli den personen som har koll på hur saker och ting fungerar. 

Andy ser möjligheterna i att få engagera sig mycket tekniskt i hur sakerna han jobbar med faktiskt 

fungerar. Han nämner att han känner sig lyckligt lottad att få jobba med det han gör på en 

arbetsplats med drivna människor och känner ett väldigt fritt spelutrymme för att få utvecklas. Han 

känner inte av några väggar eller tak i sin utveckling, så länge det är inom hans område.  Det är 

väldigt fritt både i utvecklingsmöjligheter och hur han vill lägga upp arbetet. 

Nästan för fritt skulle jag säga. Som när man kom dit och började. Det var så fritt så 

att det inte fanns något att luta sig mot i stort sett. Ska jag göra såhär, FÅR jag göra 

såhär? Men desto mer man jobbar sig in i den här rollen desto mer inser man vad 

man har för ansvar och mandat och vad man har för möjligheter.  /Andy 
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På en tidigare arbetsplats har Andy känt att det fanns ett tak för hans utveckling. Han hade svårt att 

se sin utveckling i arbetet och visste vart han ville komma. Han ville nå en djupare förståelse i hur 

saker och ting fungerar och valde att istället studera vidare. 

Jag har svårt att finna mig i sådana positioner där man känner att man vill något 

mer. Då gör man det, då sträcker man sig efter äpplet och tar det! /Andy 

Man hungrar efter kunskap helt enkelt. Det är också motsatsen till den största risken Andy ser med 

sitt arbete, nämligen att man skulle sluta hungra efter kunskapen. Han beskriver att han känner 

några som han vet är väldigt duktiga inom sitt område och som förmodligen skulle klara mer, men 

som stannat i utveckling och nöjer sig med det dem åstadkommit. Han beskriver det som worst case, 

att sluta söka utveckling och stanna i ansvar på den plats man hamnar. Personlig utveckling verkar 

vara i centrum och gemensamt för ingenjörerna är att de vill ha utmaningar! 

Jag känner rent allmänt att det här med utmaning och variation är väldigt viktigt. 

/Schindler 

Att skapa något innovativt, eller jobba med hur man utvecklar produkter är vad ingenjörerna skulle 

vilja jobba med i framtiden, men kanske framförallt att man jobbar i team med likasinnade 

människor som vill framåt. Det kan med fördel även vara något som innebär mervärde för en större 

del av mänskligheten. Det kanske skulle vara kul att bygga en riktigt bra Ferrari, men det ger inget 

mervärde i slutändan säger Schindler. Något som Bruce och Schindler framhåller som hämmande i 

deras personliga utveckling är pendlande.  Bruce kan vara uthyrd till ett företag ganska långt bort och 

veckopendlar, Schindler pendlar dagligen och de båda beskriver det som att det tär på dem. 

En annan sak som alla utom Bruce lägger vikt vid är att deras arbetstider är väldigt flexibla. Så länge 

de har koll mot projektet så kan de ta ledigt lite när som. Såklart är det alltid lättare att vara på plats 

för kommunikationens skull, men det går att jobba från en helt annan geografisk placering om man 

skulle vilja. Frihet under ansvar dock. 

Däremot när projekten ska vara klara, då är det andra bullar och då kanske man får 

sitta övertid, helger för att få klart det, men hellre det alla dagar i veckan än att 

man aldrig behöver jobba över men du kan liksom aldrig ta ledig heller på samma 

sätt. /Michael 

Don Vito instämmer också med att om det händer något i projekten så får man lägga ner mycket av 

sin privata tid på arbetet. 

5.8 Sammanfattning av Resultatet 
I resultatet framkommer att pengar inte står allt för högt upp på listan av vad som tillskrivs som 

meningsfullt för ingenjörerna. Vad som däremot beskrivs som viktigt är att ingenjörerna är i en bra 

grupp av framåtsträvande kollegor och har en chef som kan se till deras fortsatta utveckling, ge stöd 

och feedback. Att få bestämma lite själv i hur man lägger upp arbetet verkar också vara motiverande 

och meningsskapas kring hos de flesta av ingenjörerna. Framförallt eftersom ingenjörerna ser sig 

själva som motiverade att göra ett bra arbete och vill hjälpa företaget framåt så vill de på något sätt 

ha tillbaka det från sin arbetsplats. Det de får tillbaka är frihet under ansvar och genom kollegor och 

chefer känna att de är en del av företaget. Det som uttrycks allra mest i vad som motiverar 

ingenjörerna är att få de rätta utmaningarna och att få nyttja sitt kunnande inom branschen. 

Ingenjörerna beskriver att de vill ha en lagom nivå på sina givna utmaningar för att de ska känna att 

de utvecklas i sin arbetsroll och personligt i exempelvis sina beräkningar eller ledarskapsförmåga. De 

flesta av ingenjörerna tar upp att deras egen avdelning ofta är den som står för den mesta av 
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framåtsträvan av de yrkesgrupper som de kommer i kontakt med. Men den kollegiala 

sammanhållningen beskrivs som viktig när det kommer till att ha god kontakt med sina närmaste 

kollegor. Framförallt eftersom dessa kollegor tillskrivs stor mening när det kommer till delad 

framåtsträvan och motivation på den gemensamma arbetsplatsen. 
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6 Analys med diskussion 
Här kopplar jag samman mitt resultat med teori för att skapa förståelse kring fenomenet 

meningsskapande i praxisgemenskaper. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad de intervjuade 

ingenjörerna meningsskapar kring och hur det påverkas av deras sociala kontext. För att inte få 

upprepa mig i både ett analys- och diskussionsavsnitt så har jag valt att integrera dem, varpå en 

analys ihop med teori samt kompletterad med diskussion redovisas direkt. Jag har valt att disponera 

mitt material i detta avsnitt utifrån vad som framkom under resultatet som det mest viktiga för 

ingenjörerna. Detta avsnitt börjar med det som inte påverkar ingenjörernas motivation i så hög grad, 

och bygger upp till det som motiverar dem mest, men som kanske också kan vara ett hinder i deras 

motivation.  

6.1 Angränsande yrkesgrupper 
I teoriavsnittet kan vi läsa om angränsande yrkesgrupper påverkan på arbetsplatsen som något 

positivt där angränsande yrkesgrupper kan smitta av sin framåtanda och ge en knuff framåt i form av 

konkurrens (Machles, 2003; Wenger, 1998). Under mina intervjuer framkommer det att 

ingenjörernas avdelning är dem som kanske står för den positiva delen av framåtsträvan på företaget 

eller bland angränsande professioner. Om inte annat så står ingenjörernas avdelningar för ALL 

framåtanda. De hungrar efter mer, men känner en frustration över att inte få all 

kompetensutveckling som skulle behövas för deras fortsatta självförverkligande. 

Ett stort hinder i relationer till angränsande yrkesgrupper verkar vara just relationer. Inom en snabbt 

växande värld där tekniken går fort framåt så hinner inte de olika professionerna bygga en relation 

till varandra. Detta skapar i sin tur friktion mellan olika grupper av arbetande människor och ett Vi 

och Dem tänk skapas. Michael beskriver att om han bara träffar de som leder bygget av det som han 

har konstruerat så brukar relationen bli av bättre karaktär.  Om vi tar oss tid att träffa dem som vi ska 

jobba tillsammans, både med och mot, så verkar de goda relationerna underlätta vårt vardagliga 

arbete. Som ett prov på Lave och Wengers (1993) teori om praxisgemenskaper och hur de smittar av 

sitt meningsskapande mellan varandra så skulle kontakten mellan angränsande yrkesgrupper kunna 

underlättas om det skapades tid att socialisera med varandra och därmed underbygga klyftorna. 

6.2 Praxisgemenskapen 
Även inom samma praxisgemenskap är kontakten mellan människor av värde för ingenjörerna. Inom 

praxisgemenskapen socialiserar ingenjören med likasinnade kollegor där de har ett gemensamt 

meningsskapande kring sin professionalitet och yrkeskunnande. Sen är frågan, om det är nära 

kontakt med ledningen i en platt organisationskultur eller ett högre hierarkiskt träd i ett stort företag 

som är att föredra? Bruce och Michael som är anställda i konsultföretag som är väldigt platta lägger 

stor vikt vid hur bra de trivs i att ha nära och öppna relationer till dem som sitter på väldigt höga 

positioner i företaget. Men det blir också svårt för dem att klättra uppåt i organisationen. För att nå 

sitt fulla självförverkligande så ser de bara möjligheten att klättra i att byta företag. Detta kan 

kopplas till Sadri och Bowens (2011) forskning kring hur individer behöver tydliga karriärstegar för att 

motiveras i sitt arbete. Dessa ingenjörer ser inte möjligheten i att utvecklas fullt ut inom det 

företaget de jobbar idag eftersom de anser att företaget inte kommer kunna ge dem de utmaningar 

eller karriärer som krävs för att de ska kunna utvecklas personligen till sin fulla potential. Don Vito, 

Schindler och Andy ser det som helt möjligt att kunna klättra dit de vill inom företaget utan större 

problem, men de har å andra sidan inte samma kontakt med företagets ledning. Don Vito menar till 

och med att det är en krånglig matrisorganisation som han skulle kunna plocka bort en del chefslager 
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ifrån. Vad som är bäst och motiverar ingenjörerna mest av dessa två olika typer av företag är 

fortfarande en olöst fråga, men som tur var verkar det vara bara en petitess av vad som faktiskt står 

för motivationen av mina informanter. Oavsett vilken typ av organisationsstruktur ingenjören sitter i 

så är det ändå andra motivationsfaktorer som framkommer som mer viktiga för ingenjörens 

framåtanda.  

Även om god relation till ledningen verkar vara betydelsefullt för de ingenjörer som har det, så är 

även en god kontakt till sina kollegor av stor betydelse för hur vi motiveras. Vi behöver en kollegial 

sammanhållning för att kunna meningsskapa kring våra arbetsuppgifter. Som Michael beskriver att 

han tar kontakt med sina nya kollegor på till exempel personalfester så kan vi se kopplingen till teorin 

av Wrzesniewski et al. (2003) som beskriver hur hintar hjälper oss att skapa mening på arbetsplatsen. 

Den kollegiala sammanhållningen hjälper oss att skapa mening på arbetsplatsen och att bibehålla 

motivationen inom gruppen som arbetar tillsammans (Lave & Wenger, 1993; Machles, 2003; 

Wrzesniewski et al., 2003). 

Nya kollegor kommer in i gemenskapen och gamla består. Andy beskrev tidigare hur några av hans 

kollegor som satt på seniora roller även var dem som satte sig emot förändringar. I teoriavsnittet kan 

vi läsa om den ständiga förhandlingen kring vad vi i grupp meningsskapar kring (Wrzesniewski et al., 

2003). Händelsen med Andys äldre kollegor kan ses som en del av den nämnda förhandlingen. Deras 

yngre kollegor vet att de äldre kommer att motsätta sig förändringen och håller kanske tillbaka på 

sina innovativa förslag. Förhandlingen om meningsskapandet håller därför i sig inom 

praxisgemenskapen i fråga om hur innovativ avdelningen ska vara på nya arbetssätt. Även här kan vi 

se tydliga kopplingar till hur Wrzesniewski et al. (2003) ser meningsskapandet som något flytande 

och som håller i sig över en längre tid, även om det är dynamiskt. Ett annat tydligt exempel på de 

ständigt pågående förhandlingarna är när Andy tror att det skulle bli en väldigt stor skillnad om de 

seniora kollegorna skulle gå i pension. Då äldre kollegor som hållit hårt på sina tankesätt slutar så tar 

förhandlingen om meningsskapandet nya tag och det dynamiska och flytande meningsskapandet 

fortsätter (Wrzesniewski et al., 2003). På samma sätt kan vi även se kopplingar till Machles (2003) om 

att en praxisgemenskap inte är beroende av sina nuvarande medlemmar eller artefakter för att 

fungera. Även om medlemmar byts ut så kommer avdelningens mål, funktion och mening att 

fortsätta, men kanske förändras.  

6.3 Den personliga utvecklingen 
Gamla kollegor verkar vara de som sätter mest stop för framåtandan i praxisgemenskapens 

meningsskapande. Men det verkar ändå finnas chans att utvecklas hos arbetsgivaren för de flesta av 

ingenjörerna. För det är just utvecklingen som står i centrum för meningsskapandet hos 

ingenjörerna. Det är både personligt, med det tekniska kunnandet och att få utvecklas inom 

företaget och ta mer ansvar som står högst på listan över vad man vill åstadkomma med arbetslivet. 

Andy beskriver att det vore worst case att sluta utvecklas i sin yrkesroll och stanna av i fråga om 

ansvarstagande. Att få fortsätta utvecklas verkar vara ett måste i ingenjörernas arbetsliv. Att 

utvecklas genom att få tillräkliga utmaningar kontinuerligt kan vi koppla till Arman och Simus (2013) 

teori angående att få frihet under ansvar är väsentligt för ingenjörerna för att komma framåt i sin 

utveckling.   

Motivation i arbetslivet handlar alltså till stor del om att utvecklas framåt. Men utveckling består av 

fler delar än så. Ingenjörerna anser sig behöva komma bort från bakåtsträvande Nej-sägare som 

ställer sig negativa till förändring och istället omges av Ja-sägare som driver dem att utvecklas framåt. 
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Ja-sägarna behövs för att få en positiv framåtanda i praxisgemenskapen, både på arbetsplatsen men 

helst också bland angränsande professioner. Praxisgemenskapen är beroende av de individer som 

meningsskapar inom den (Lave & Wenger, 1993). Det krävs också Ja-sägande chefer som ger dem 

lagom mycket frihet under ansvar att klara av nya utmaningar för att individen ska vara motiverad i 

sitt arbete (Wrzesniewski et al., 2003). Detta i samspel med att kontinuerligt få ta mer ansvar och 

kliva utanför komfortboxen emellanåt. Såklart kan kompetensutbildningar behöva komplettera dessa 

utmaningar för att de inte ska bli för överväldigande (Arman & Simu, 2013), men med den rätta 

balansen av dessa utdelat av en ansvarig chef så vill jag tro att ingenjörerna kan komma att stå för 

sitt eget utvecklande och nå till det önskade självförverkligandet. 

 

6.4 Den ständiga förhandlingen 
Även om det är den personliga utvecklingen som står högst på prioriteringslistan över saker som 

motiverar individen så måste vi se även till det större perspektivet. Hur gruppen är motiverad är som 

tidigare nämnts beroende av individerna inom gruppen (Lave & Wenger, 1993). Vår praxisgemenskap 

meningsskapar kring olika delar av vårt yrkesliv och det är en ständig förhandling som pågår om vad 

som meningsskapas kring (Lave & Wenger, 1993; Machles, 2003; Wenger, 1998; Wrzesniewski et al., 

2003). Andy nämner de äldre medarbetarna som inte har samma framåtsträvan att utvecklas som de 

yngre kollegorna. De söker inte nya tillvägagångssätt utan nöjer sig med de rutiner som de haft i 

många år. Det kan ses som att de har stagnerat i sin utveckling och nöjer sig med den roll de har i 

dagsläget. Då de sitter på en senior roll i praxisgemenskapen och påverkar nykomlingar i fråga om 

vad som meningsskapas kring så spelar deras individuella meningsskapande en väldigt stor roll även i 

gruppens gemensamma meningsskapande. Andy uttrycker även att det nog skulle ske väldigt stora 

förändringar om dessa personer skulle gå i pension och sluta på arbetsplatsen. Och det är just det 

den ständiga förhandlingen handlar om! Den dynamiska förhandlingen mellan praxisgemenskapens 

deltagande individer (Lave & Wenger, 1993; Wrzesniewski et al., 2003) 

Låt oss nu kalla framåtsträvande individer för Ja-sägare och de som har stagnerat i sin strävan och 

inte känner ett behov av vidare självförverkligande för Nej-sägare. Om vi skulle placera dessa i varsin 

ände av en skala, i ena änden Ja-sägarna och i den änden Nej-sägarna. Sedan tar vi alla individer på 

arbetsplatsen och placerar dem utefter skalan beroende på hur de ställer sig till framåtanda och 

vilket självförverkligande de vill uppnå. Praxisgemenskapens gemensamma meningsskapande 

hamnar som ett medelvärde av dessa individer på skalan. Vad händer då med ett medelvärde om vi 

tar bort ett par Nej-sägande extremvärden? Hela medelvärdet flyttas framåt mot Ja-sägarna. 

Meningsskapandet skulle få en rejäl knuff i riktning mot innovativa arbetssätt och medarbetarna 

skulle nå en ny typ av mål med sig själva och vart de ska nå i sitt yrkesliv. Den ständiga förhandlingen 

fortsätter dock långt efter att de Nej-sägande extremvärdena har slutat. Tillslut kommer nya 

medarbetare tar deras platser i tankesätt kring vilka metoder arbetsplatsen ska använda sig av och 

den ständiga förhandlingen fortsätter i oändlighet.  

6.4.1 Homogena Ja-sägare tillsammans... 
För att mycket hypotetiskt tänka att vi har en grupp inom en praxisgemenskap som alla är i sin 

yttersta spets för den Ja-sägande delen av skalan. Hur långt skulle denna grupp av individer kunna gå 

i fråga om innovationer, och hur skulle eventuella hinder kunna se ut? Flertalet av mina informanter 

har talat om att det finns ett visst stop för att hitta på nya tillvägagångssätt eller att man inte har 

tillräckligt mandat eller resurser för att göra banbrytande saker. Man får inget för att göra på ett nytt 
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set, eller att en annan avdelning inte gillar ett mer praktiskt och billigare tillvägagångssätt för att det 

skulle innebära mer jobb för dem. Vart går gränsen för hur långt en grupp av Ja-sägare kan gå om de 

möts av rätt utmaningar och inte stöter på några hinder? Och hur kommer den ständiga 

förhandlingen om vad som meningskapas kring att utvecklas? Även om en projektledare eller chef 

skulle rekrytera och sätta ihop ett team av solklara Ja-sägare, så kanske inte alla skulle förbli just Ja-

sägare. En förhandling är beroende av individers olika åsikter i en grupp.  Skulle det ens vara möjligt 

att få en grupp som engagerat endast ser utmaningar som sin största motivationsfaktor i sitt arbete 

och som kan arbeta tillsammans med andra liksinnade för att få fram det bästa möjliga resultatet? En 

sådan grupp skulle i princip inte ha någon förhandling inom praxisgemenskapen om vad som 

meningsskapas kring. Men frågan kvarstår kring hur en sådan grupp skulle börja meningsskapa. 

6.4.2 … eller homogena Nej-sägare tillsammans... 
Om vi nu tar alla Ja-sägare och placerar i en grupp, vad händer då med Nej-sägarna? För att vända på 

vår hypotetiska tanke, vad händer om vi placerar alla dessa Nej-sägare, som inte platsade i den första 

praxisgemenskapen av Ja-sägare, i en grupp där de möter sina likasinnade? Hur skulle deras 

meningskapande se ut? Framförallt är jag intresserad av vad som skulle motivera en Nej-sägare till 

att leta nya mål i sin utveckling. Mina informanter har beskrivit dessa Nej-sägare som håller kvar sina 

metoder för att de är beprövade och de kan dem väl. Låt oss säga att vår homogena grupp av Nej-

sägare får samma uppgift som föregående grupp av Ja-sägare att komma på innovativa lösningar. Hur 

kommer deras meningsskapande att förändras över tiden då?  

6.4.3 ... går det verkligen? 

Samtidigt är det svårt att se på de ovanstående båda fallen utifrån de teorier om praxisgemenskap 

som jag valt att utgå ifrån. Främst eftersom de riktar sig till att individerna socialiseras in i ett 

meningsskapande som redan anammas av en större grupp människor inom praxisgemenskapen (Lave 

& Wenger, 1993). Det förhandlas redan om vad som är viktigt och de nya individerna väljer att ingå i 

denna gemenskap. Om man som i de ovanstående fallen sätter ihop en skara människor så sker 

ingen socialisering in i ett redan färdigt meningsskapande, utan ett nytt meningsskapande tar vid och 

förhandlas kring av gruppens medlemmar (Lave & Wenger, 1993; Machles, 2003; Wenger, 1998; 

Wrzesniewski et al., 2003). Jag vill ändå lyfta ovanstående som exempel på hur en sådan process av 

framåtsträvan och meningskapande kring arbetsuppgifterna skulle kunna fungera i en 

praxisgemenskap med extrema profiler eftersom de flest ingenjörerna har nämnt ett team av 

framåtsträvande människor som någon de mest motiverande faktorerna i deras yrkesliv. 

Sammanfattningsvis från tidigare forskning, teori och resultat kan vi säga att det behövs ett spektra 

av olika individer för att få ett dynamiskt förhandlande om meningsskapandet. Vi människor är trots 

allt inte stöpta i samma form och våra individuella olikheter kan vara gruppens fördel. Det kommer 

alltid att behövas lite olja som smörjer maskineriet, och den ständiga förhandlingen om 

meningsskapandet håller i sig. Att veta att förhandlingen fortsätter och kanske en dag blir till vissa 

personers absoluta fördel kan vara en motivationsfaktor i sig i likhet med Arman och Simus (2013) 

forskning om karriärstegar. 
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6.5 Svar på frågeställningen  
6.5.1 Vad tillskriver ingenjörerna som meningsfullt i sitt arbete och vilka faktorer spelar 

in? 
En god kontakt med ledningen spela en stor roll för de ingenjörer som jobbar i mindre företag med 

en plattare organisationsstruktur. Men de som jobbar i en större organisation kan se fördelarna i att 

det finns utvecklingsmöjligheter att klättra. Lönen verkar inte ha en betydande roll som 

motivationsfaktor, men kan enligt ingenjörerna alltid ökas. Att däremot få lagom mycket utmaningar 

i sitt arbetsliv och en chef som kan se till ens utveckling är något som meningsskapas kring för 

samtliga ingenjörer. Det är viktigt för ingenjörerna att får rätt utmaningar för att utvecklas i sin roll 

och få ett större tekniskt ansvar inom det man har valt att utbilda (eller vidareutbilda) sig inom och få 

nyttja sina kunskaper till max. 

6.5.2 Hur motiveras ingenjörerna till att göra ett bra arbete? 
När ingenjörerna känner att de får utnyttja sin kompetens och att de får tillräckliga utmaningar i sitt 

arbete för att utvecklas både i sin arbetsroll och på ett personligt stadie så motiveras de att göra ett 

bra arbete. Utmaningarna gärna får ske i en miljö där ingenjörerna omges av framåtsträvande 

människor och uppmuntrande chefer som ser till ens utveckling. Den ständiga förhandlingen om 

meningsskapandet mellan Ja- och Nej-sägarna kan uppfattas som att det har en negativ effekt på 

motivationen, men jag väljer att se det som nödvändigt för dynamiken i praxisgemenskapen då Nej-

sägarna alltid kommer vara en del av denna förhandling. Något som också ligger i topp för 

motivationen är om de slutgiltiga produkterna av det ingenjörerna skapar i sitt arbete kan ses som 

betydelsefulla för en större population. Ett exempel är att få utveckla något som har mervärde för 

klimatet eller för en större mängd människor, som att få bidra till ett lands infrastruktur till exempel. 

Ur ett gemensamt perspektiv för de intervjuade ingenjörerna så handlar det om att få skapa en fysisk 

produkt som man känner att man bidragit till och som är av betydelse för människor. Varesig det är 

en byggnad, elförsörjning, eller transport så handlar det om att få lägga ner sin själ i det, bidraga till 

dess tillkomst och sedan kunna se denna fysiska artefakt som man hjälp till att skapa. Processen i 

helhet bidrar till ingenjörernas motivation att göra ett bra arbete. 

6.5.3 Vilken betydelse tillskriver ingenjörerna att få utvecklas personligt i arbetet?  
En stor del av skapandet är att få engagera sig personligt i det som konstrueras. Ingenjörerna 

tillskriver en stor mening i att få knyta sig nära det projekt som är igång för företaget. Men även om 

största fokus läggs på produkten så handlar det till stor del också om att få utvecklas i sin egen 

arbetslivsroll. Ingenjörerna tillskriver stor betydelse i att få utvecklas i sin ingenjörsroll och få ta mer 

ansvar. Sen är svaren dock tudelade om man verkligen vill ha ansvar över människor eller ej, då 

ansvar innebär ansvar över personal och budget samt att man har en press på sig ovanifrån och 

förväntas leverera resultat. Svaret på fråga är mer komplext från person till person än att man ens 

kan ge ett svar som stämmer inom den lilla skaran människor jag intervjuat. Huruvida man vill ha 

ansvar eller inte och få utvecklas i just den rollen på sin arbetsplats verkar vara en fråga om hur 

påmanad man är av en chef och hur praxisgemenskapen runt en påverkar framåtandan mot en viss 

typ av ansvarstagande kompetens. För om individen blir insocialiserad i en praxisgemenskap som 

tillskriver stor mening kring, och har en framåtsträvan mot att få ta ansvar och leda en större grupp 

människor så kommer även den nyinträdda individen att anamma detta tankesätt. Men hos dessa 

ingenjörer verkar just ansvarsdelen inte vara den högst eftertraktade rollen, utan ett tekniskt 

kunnande är mer eftersträvansvärt för dessa personer.  
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7 Förlag på vidare forskning 
Att pengar skulle vara en motivationsfaktor verkar inte stämma på dessa personer, men hur ser det 

ut i en bransch där lönerna tycks vara för låga, som till exempel vård och omsorg? Det vore intressant 

att veta hur pengar som en motivationsfaktor såg ut hos en annan yrkesgrupp, som kan ses som en 

motsvarighet till det mansdominerade ingenjörsyrket.  

Vad som också nämndes i metoddiskussionen är att använda en annan metod för datainsamling. En 

liknande studie om vad som motiverar tjänstemän, fast låta dem diskutera detta utifrån vissa ämnen 

i en större grupp. Framförallt för ge varandra “förslag” på tankegångar, och få en diskussion mellan 

individer med samma bakgrund och som är lika insatta i ämnet, tillskillnad från mig själv som 

intervjuare som har ett annat huvudämne för min utbildning.  

Begreppet motivation är mer hemmahörande i psykologi än pedagogik, men att göra en liknande 

studie med exempelvis Mazlows behovshierarki i centrum hade också varit intressant ur en 

motivationsvinkel. Hur viktigt är det tillexempel att nå till högsta nivån i en sådan hierarkisk teori för 

tjänstemän? 
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9 Intervjufrågor med följdfrågor 
 

Utifrån tre teman har jag byggt intervjun och sedan eventuellt fyllt på med följdfrågor 

för att informanten ska kunna prata fritt men ändå fylla ut mina teman. 

Bakgrund 

Familj bakgrund, socioekonomisk bakgrund, 

Vänner familjer som arbetar inom den bransch som utbildningen var inom 

Tidigare arbetslivserfarenhet? Varför har du gått vidare? Vad drev vidare? 

Vad är den främsta anledningen till valet av vidareutbildning? 

Vad sitter du på för position idag? -har många fler den positionen, nyckelposition? Är 

det många som suttit på den arbetsplatsen väldigt länge?  

Finns det en Yrkesstolthet? 

Hur arbetsplatsen fungerar 

Jobbar avdelningen som ett team med alla kollegor riktade åt samma mål? -nya med 

gamla osv? -trivs du med kollegorna? 

Strävan och mål/policys för arbetsplatsen? 

Kontakten med gränsande professioner, typ leverantörer. Hur funkar det? 

Jobbsäkerhet? 

Relationen till ledningen? 

Möjligheter på arbetsplatsen 

Får du göra det du vill göra och har du möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter? -

tider? -kollegor? -möjlighet att jobba i stort projektteam eller ensam? 

Hur leder det här fram till ditt eget självförverkligande? 

Känner du att du har möjlighet att påverka på arbetsplasten? -vad påverkas? -hur 

påverkas det? -samma möjlighet som kollegorna? 

Hur ser lönebilden ut, Nöjd eller inte i jämförelse med kollegor? 

Hur ser en drömarbetsplats ut om 5-10 år? Om livet flöt på som på en räkmacka och 

vilka delar är viktigast på denna arbetsplats? 

Hur ser den realistiska framtidsplanen på 5 - 10 år ut? Den behöver inte vara kvar på 

samma arbetsplats. 

 


