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Förord: 

 
Vi vill med denna studie tacka alla inblandade som har stöttat under arbetsprocessen. Med 

det menar vi bemanningsföretaget, handledare, respondenter och alla runt omkring som tagit 

sin tid att stötta under resans gång. Sist men absolut inte minst vill vi tacka varandra som 

författare!  
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Abstract 
 
The organization's implementation of motivated personnel can lead to profitability and 

competitive advantages from increased performance levels, efficiency or internal competence 

development. For a staffing agency that possesses staff with varying skills, which will respond 

to the different requirements of the customer, the work of motivation will be complicated. 

Research shows that more and more people in Sweden choose education at the academic level 

and the labor market is more influenced by education requirements, as employers can see it as 

increasing the likelihood of the right skills for the task. The increase of academics represents 

new conditions for managing for varied levels of education at staff and is considered a relatively 

unexplored area. 

 

In cooperation with a staffing company, the study wants to investigate the company's employees 

and see if the education changes the choice of motivation. Previous research shows changes in 

what employees are motivated by as societal change in education, the study wants to respond 

to the area. In order to answer the purpose of education, the choice of motivation at the staffing 

company's employees has been sent, questionnaires were sent via mail from the internal 

database. The study then categorized the respondents based on the highest level of education 

that was occupied and then analyzed on the basis of the theoretical reference framework. Based 

on the results, there are discrepancies between academics and non-academics in the choice of 

motivation, but also that salary affects employee motivation, higher income increases 

motivation for salary. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Motivation, education, staffing, staff  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Sammanfattning 
 

Organisationers förverkligande av motiverad personal kan innebära lönsamhet och 

konkurrensfördelar från ökade prestationsnivåer, effektivitet eller intern kompetensutveckling. 

För ett bemanningsföretag som besitter personal med varierande kompetenser, som skall 

besvara kundernas olika krav, försvåras arbetet av motivationen. Forskning visar att allt fler 

människor i Sverige väljer utbildning på akademisk nivå och arbetsmarknaden influeras mer av 

utbildningskrav då arbetsgivare kan se det som att öka sannolikheten av rätt kompetens för 

arbetsuppgiften. Ökningen av akademiker innebär nya förutsättningar av hanteringen för 

varierade utbildningsnivåer hos personal och anses som ett relativt outforskat område. 

I samarbete med ett bemanningsföretag vill studien undersöka företagets anställda och se om 

utbildningen förändrar valet av motivation. Tidigare forskning påvisar förändringar av vad som 

anställda motiveras av och med samhällets förändring av utbildning vill studien bemöta 

området. För att besvara syftet om utbildning påverkar valet av motivation hos 

bemanningsföretagets anställda så distribuerades enkäten via på mail från företaget. Studien 

kategoriserade sedan respondenterna utifrån vilken högst avslutade utbildningsnivå och 

analyserades sedan med stöd av den teoretiska referensramen. Utifrån resultatet så visas det 

finnas avvikelser mellan akademiker och icke-akademiker i valet av motivation men även att 

lön påverkar anställdas motivation, högre inkomst ökar motivation till lön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Motivation, utbildning, bemanning, personal 



 

 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 

1.1 Bakgrundsinformation .................................................................................................................................. 2 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................................................ 3 

1.3 Frågeställning ................................................................................................................................................ 4 

1.4 Syfte .............................................................................................................................................................. 4 

2. Teori 5 

2.1 Motivation ..................................................................................................................................................... 5 

2.2 Maslow .......................................................................................................................................................... 6 

2.2.1 Behovspyramiden enligt Morgan ........................................................................................................... 7 

2.3 Herzberg ........................................................................................................................................................ 8 

2.4 Wiley ............................................................................................................................................................. 8 

2.5 Gulevski och Talevska .................................................................................................................................. 10 

2.6 Utbildning .................................................................................................................................................... 10 

3. Metod 13 

3.1 Utgångspunkter, population och urval ....................................................................................................... 13 

3.2 Enkät ........................................................................................................................................................... 13 

3.3 Utformning av enkäten ............................................................................................................................... 14 

3.4 Etiska aspekter ............................................................................................................................................ 15 

3.5 Datainsamling .............................................................................................................................................. 15 

3.6 Reliabilitet och validitet .............................................................................................................................. 16 

3.7 Analys och beräkningsmetod ...................................................................................................................... 16 

3.8 Metoddiskussion ......................................................................................................................................... 17 

4. Empiri 19 

4.1 Sammanställning av ålder ........................................................................................................................... 19 

4.2 Resultat av bakgrundsinformation .............................................................................................................. 20 

4.3 Akademiker ................................................................................................................................................. 22 

4.4 Icke-akademiker .......................................................................................................................................... 22 

4.5 Utbildning och inkomstintervall .................................................................................................................. 23 

4.5.1 Akademikers inkomstintervaller .......................................................................................................... 24 

4.5.2 Icke-akademiker inkomstintervaller..................................................................................................... 26 

4.5.3 Åldersintervaller ................................................................................................................................... 27 

5. Analys 29 

5.1 Ålder ............................................................................................................................................................ 29 

5.2 Akademiker ................................................................................................................................................. 29 

5.3 Icke-akademiker .......................................................................................................................................... 30 

5.4 Utbildning och inkomstintervall .................................................................................................................. 31 



 

 
 

5.4.1 Akademikers inkomstintervaller .......................................................................................................... 31 

5.4.2 Icke-akademiker inkomstintervaller..................................................................................................... 33 

6. Slutsats 34 

7. Diskussion och vidare forskning 37 

7.1 Diskussion .................................................................................................................................................... 37 

7.2 Vidare forskning .......................................................................................................................................... 39 

7.3 Reflektion .................................................................................................................................................... 39 

8. Källförteckning 41 

Bilaga 1 – Enkätformulär ................................................................................................................................... 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

1 
 

1. Inledning 
 
Motiverad personal kan för ett företag vara nyckeln till framgång, motivation kan bidra till ett bättre 

genomförande av arbetsuppgifter (Alm, Christiansen & Hedblom, 2017). Jensen (2013, 3 maj) 

förklarar att omotiverad personal kan innebära att arbetstagare inte levererar fullt ut i sina arbetsuppgift 

men företaget betalar för fullt arbete. Ökat engagemang bidrar till nöjdare kunder, bättre försäljning, 

mindre skador och färre fel (Jensen, 2013, 3 maj). Ett vanligt alternativ för att motivera personal är 

genom kollektiva och förutbestämda belöningar som lönehöjningar, bonusar eller mer kollektiva 

belöningar som evenemang, vilket innebär att alla anställdas personliga behov inte kommer att 

uppfyllas (Ryan & Deci, 2000; Oldham & Cummings, 1996; Osterloh & Frey, 2000). Detaljerad 

information om hur ett företags anställda påverkas av motivation kan bidra till kunskap där strategiska 

åtgärder kan användas för att motivera personalen på ett mer meningsfullt sätt (Deci & Ryan, 2000; 

Gillet mfl., 2016). 

 

Tidigare studier inom begreppet motivation förespråkar den nya förändringen av arbetsmarknaden där 

kvalifikationer för arbetsuppgifter översätts till antal utbildningsår (Nilsson, 2000; Åberg, 2013). 

Enligt Statistiska centralbyrån (2016) ökar antalet studenter på akademiska nivå sedan 1990-talet, det 

har skett en fördubbling från 11 % till 27%. Regeringskansliet (2018) förklarar att arbetsmarknaden 

förändras och företag har svårigheter att finna arbetskraft med rätt kompetens, vilket är en anledning 

till bemanningsföretagens tillväxt (kompetensföretagen, u.å). Bemanningsbranschen växer och 

arbetsuppgifter har olika kvalifikationer, vilket innebär ett behov av personal med olika kompetenser, 

det vill säga personal med variationer. Alm et al. (2017) förklarar att engagerad personal kan vara ett 

kraftfullt verktyg som ett företag kan ta till vara på som konkurrensfördel och bidra till verksamhetens 

framgång. Den strategiska ledningen kan med rätt information utveckla och motivera företagets 

personal som kan utgöra företagets viktigaste tillgångar och bidrar till att på ett framgångsrikt sätt nå 

uppsatta mål (Alm m.fl., 2017). Engagerad och motiverad personal presterar bättre, genererar vinst till 

företaget och ökar välbefinnande (Lyon & Wennergren, 2013). 

 

Uppsatsen skrivs som ett projekt med ett bemanningsföretag som vill förstå och förbättra anställdas 

arbetsförhållanden och motivera dem till ett bättre arbete samtidigt som företaget vill utvecklas och 

förbättras till en bättre arbetsgivare.  
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1.1 Bakgrundsinformation 
 

Bemanningsföretagets namn valdes att vara anonymt men arbetar inom bemanning i Sverige och har i 

nuläget ungefär 500 anställda med cirka 306 heltidsanställningar och 194 deltidsanställningar. I 

bemanningsbranschen sker olika typer av anställningar väldigt ofta samtidigt som variationer av 

utbildningsnivåer, kvalifikationskrav, arbetsuppgifter och arbetsplatser, investeringar i sökandet av 

nya konsulter kräver effektivitet då det kostar tid och pengar.  

 

Kvalifikationer i form av utbildningen har ökat inom arbetsmarknaden då fler arbetsuppgifter kräver 

en akademisk utbildning. Sparrhoff och Fejes (2009) förklarar att utbildning påvisar lämplighet eller 

högre sannolikhet av rätt kunskap till efterfrågad tjänst. Abrahamsson och Andersen (2002) påpekade 

tidigt att samhället utvecklats mot mer kunskapsintensiva anställningar, hård konkurrens för 

anställning som hård konkurrens att bibehålla kompetent personal (Jacobsen & Thorsvik, 2010).  

 

Långvariga förhållanden till kund och personal är viktigt för bemanningsföretag då kunder söker 

arbetstagare som utför ett bra arbete och där arbetstagaren är nöjd med sin arbetsvardag (personlig 

kommunikation, 26 april 2018). Företagets verkställande direktör förklarar tyngden av personal med 

att det kan vara en konkurrensfördel och möjligheter att utöka kunskapen inom motivation till personal 

kan bidra till ökade prestationsnivåer, produktion och kundtillfredsställelse (personlig kommunikation, 

12 januari 2018). Fortsättningsvis så förklaras det att rekrytering av ny personal tar arbetstid och 

resurser, långa förhållanden till kund och arbetstagare är det som alltid eftersöks för att verksamheten 

skall effektivisera uppdrag och tillfredsställa involverade parter. Battistelli m.fl., (2013) påpekade 

tyngden av den intern kompetensen och enligt Jensen (2013, 3 maj) så finns det en formel som kan 

användas för att visa vad det kostar med en omotiverad personal. 

 

 

 
 

Modell 1, Jensens (2013) förklaring av vad engagemangläckage kostar  

 

Bemanningsbranschen variationer av arbetsuppgifter och arbetstagare försvårar arbetet med fulländad 

förståelse och hantering av personalen. Variation på deltid, heltid, på kontor, ute hos kund, korttids- 

eller långtidsanställningar är alternativa indikationer på svårigheter ett bemanningsföretag får i relation 

med sin personal. 

Andelen omotiverad personal x kostnad halv årslön x antal medarbetare  
= 

Kostnaden för engagemangläckage 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Den interna kompetensen är viktig att ta hand om för att effektivisera verksamheten (Battistelli m.fl., 

2013), även ledarskapets roll att påverka motivation blir allt viktigare (Garg & Rastogi, 2006). 

Motivationen i organisationskultur har en avgörande roll för att generera effektivitet, engagemang och 

nytänkande idéer som både utvecklar individen och organisationen (Dulamimi & Hartmann, 2006). 

Tietjen & Myers (1998) påpekar att arbetsgivare både kräver en specifik kunskap inom ett visst område 

och bibehålla en motiverad personal för bra produktivitet. Det Tietjen & Myers (1998) uttalar sig om 

är precis vad bemanningsföretaget söker, en kompetensutveckling för ett bättre ledarskap och rätt 

användning av den interna kompetensen.  

 

“What motivates employees according to over 40 years of motivation surveys” är en studie av Wiley 

(1997) som påvisar skillnader i valet av arbetsmotivation bland anställda genom åren. Studien använde 

en forskningsmetod, som faller inom intresseområdet för denna studie, där anställda fick rangordna tio 

utvalda faktorer om vad de motiveras av på en arbetsplats (Wiley, 1997).  

 

• Uppskattning för utfört arbete 

•  Delaktighet i beslutsfattande 

• Att få hjälp med personliga problem av arbetsgivaren 

• Anställningstrygghet  

• Bra lön 

• Intressanta arbetsuppgifter 

• Befordrings- och utvecklingsmöjligheter i organisationen 

• Företagets lojalitet gentemot medarbetarna 

• Bra arbetsmiljö 

• Återkoppling på utfört arbete 

 

Gulevski och Talevska (2009) baserar mycket av sin studie till just Wiley (1997) men fokuserar på 

högutbildade anställda. En studie om hur anställda med och utan utbildning ställer sig till vad som 

motiverar på arbetsplatsen är ett område ingen av studierna har fokuserat på. 

 

Nilsson (2000) påpekar att det svenska samhället förändras från industri till kunskap och Åberg (2013) 

förklarar att det krävdes utbildningsexpansion för att förhålla sig till denna utveckling. En expansion 

av utbildningsinstitutioner innebär även att arbetsmarknaden förändras, Berglund & Schedin (2009) 
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menar att detta betyder att även kvalifikationskraven i yrkespositioner ökar och kvalifikationer 

översätts till utbildningsår. Utifrån Wileys studie som konstaterade ett resultat 1997 så har utbildning 

expanderat och varit en bidragande faktor till förändringen av samhället och arbetsmarknaden. Med 

ökad mängd akademiker som söker sig till arbetsmarknaden så skapas det en splittring av 

utbildningsnivåer, för att förhålla sig till utvecklingen och förbättra verksamheten så vill 

bemanningsföretaget studera sin personal och utvärdera om utbildning påverkar motivationen. 

 

 
1.3 Frågeställning 

 
• Vad motiveras anställda i bemanningsbranschen av? 

• Förändras motivationsfaktorerna för personer med en akademisk utbildning eller inte? 
 
1.4 Syfte      
 

Syftet med studien är att undersöka vad bemanningsföretagets anställda motiveras av på arbetsplatsen 

utifrån utbildningsbakgrund. 
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2. Teori 
 

Kapitlet kommer att fokusera på att ge studien teoretisk information som ligger till grund för att bidra 

med en djupare förståelse inom begreppet motivation, motivationsfaktorer och utbildning, för att sedan 

reflekteras till studiens insamlade empiri. 

 
2.1 Motivation 
 

Motivation enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är en psykologisk process från individen, drivkraften 

påverkas av individuella behov och sociala gemenskaper som individen ingår i. Det handlar om att 

rikta uppmärksamheten mot det som skall genomföras och handla därefter.  

 

Begreppet motivation kan kopplas till den kognitiva, sociala och fysiska utvecklingen hos individer 

eftersom det agerar på det interna intresset av utveckling i kunskap och färdigheter (Deci & Ryan, 

2000). Sociala sammanhang, fysiska utvecklingar och mentala processer som tänkande och viljestyrka 

påverkar motivationen hos individen, Deci & Ryan (2000) menar att människan är aktiv och nyfiken 

utan stöd av utomstående motivationskällor eller incitament, vilket får människan att agera efter 

personliga behov. Motivationen behöver vara meningsfullt och inriktad på individens känslor (Gillet 

mfl., 2016), tillfredsställelse av behov påverkar och motiverar individen till att utföra ett bättre arbete 

(Deci & Ryan, 2000). 

 

Motivation är viktigt för både organisationer och företag då det medför relevanta aspekter som 

engagemang eller effektivisering, detta är viktiga förhållanden på en arbetsplats som arbetar 

tillsammans mot organisationens gemensamma mål (Augner, 2009). Den interna kompetensen och 

självkänsla är viktig i organisationer för att arbetet skall ske effektivt samtidigt som det är 

tillfredsställande (Battistelli, 2013). För anställda så är motivationen och engagemanget olika, 

tillfredsställelse i arbetssituationen med kollektiva belöningar ser helheten men är inte individanpassad 

då belöningen inte talar till alla (Augner, 2009; Ryan & Deci, 2000).  
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2.2 Maslow 
 

Maslows teori (1943) grundade sig i mänskliga naturen där alla individer har konkurrerande behov vid 

olika tillfällen, begäret av behovet kan uppkomma, förändras och dominera tills det är tillfredsställt. 

Utifrån detta anseende av beteendeforskning utformade Maslow (1943) en teori om att människors 

behov rangordnas i en behovspyramid. Stegring i pyramiden sker när underliggande behov av är 

tillfredsställda och vill motivation uppnås behövs det en förståelse om vart individen befinner sig i 

hierarkin för att tillgodose behov i nuvarande eller nästa steg i hierarkin (Maslow, 1943). 

 

 
 

 
Modell 2, Källa: Egenskapad efter Wolvén (2000) 

Behovspyramiden är uppdelad i fem olika nivåer där det första steget representeras av fysiologiska 

behov som exempelvis innebär mat och syre, nästa steg är säkerhetsbehov och innebär exempelvis 

säkerhet för familj, hälsa eller sig själv (Maslow, 1943). Dessa två steg kategoriserar Maslow (1943) 

som de grundläggande behoven varje individ besitter (Maslow, 1943). Fortsättningsvis är det tredje 

steget kontaktbehov som representeras av sociala kontakter i form av exempelvis vänskap och familj 

(Maslow, 1943). Fjärde steget är självkänsla och innebär enligt Maslow (1943) en form av 

uppskattning utifrån exempelvis makt eller respekt, behov av självförtroende och självrespekt. 

Avslutningsvis är självförverkligande och innebär behov som ständigt förändras då steget handlar om 

att bli den bästa versionen av sig själv man kan bli (Maslow, 1943). 

 

 

 

 

 

• Självförverkligande

• Självkänsla

• Gemenskap 

• Trygghet

• Fysiologiska 
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2.2.1 Behovspyramiden enligt Morgan 
 

Morgan (1999) omformulerade Maslows behovspyramid som ett alternativ till att sammanlänka teorin 

till hur organisationer kan tillfredsställa anställdas behov i de olika stegen. Samma idé som Maslow 

(1943) med förändring mot organisationer då intresset för anställdas ouppfyllda behov kan med 

förändring påverka arbetsprestationen (Bassy, 2002: Morgan, 1999). 

 

Morgan (1999) menar att de grundliga behoven, överlevnad, som luft och vatten ersätts med 

arbetslivets lön och arbetsmiljö som ger trygghet i vardagen. Säkerhetsbehov i form av pension, 

sjukvård och anställningstrygghet. Sociala behov av möjlighet till umgänge med kollegor i olika 

miljöer som idrott, afterwork eller liknande. 

 

Uppskattningsbehov, jaget, med feedback av arbetet som stärker det personliga identitetet, 

belöningssystem för goda prestationer. Självförverkligande där en anställd ser arbetet som oerhört 

viktigt och uppmuntras för engagemang och ansvar.  

 

 

 
 
Modell 3, Källa: Egenskapad efter Morgan (1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fysiologiska 
behov
• Lön 
• Arbetsmiljö 

Trygghet
• Pension, 

sjukvård, 
mm. 

• Anställningst
rygghet 

Sociala 
behov
•Möjliggöran

de till umge 
med kollegor 

•Idrottande 
tillsammans 

Jaget 
•Arbetet 

stärker den 
personliga 
identiteten 

•feedback för 
goda 
prestationer 

Självförverkl
igande 
•Uppmuntras 

till 
engagemang 
& ansvar 
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2.3 Herzberg 
 

Herzberg (1959) ansåg utifrån Maslow att det behövdes en mindre pessimistisk syn och kom fram med 

två dimensioner av vad som driver individen eller hur vantrivsel motverkas.  

Herzberg studerade ämnet arbetsmotivation och kom fram till tvåfaktorteorin som var en utveckling 

av Maslows behovspyramid för att sammanlänka arbetslivet (Herzberg, 1959). 

Tvåfaktorteorin utgick från skillnader av vad som påverkar tillfredsställelse och vantrivsel, Herzberg 

(1959) kom fram i sin studie att faktorer fördelas till två dimensioner, hygien- och motivationsfaktorer.  

 
 Hygienfaktorer – motverkar vantrivsel 

• Företagspolitik/administration 

• Ledning 

• Relation till chef   

• Relation till kollega 

• Arbetsvillkor 

• Status 

• Säkerhet 

• Lön 

 

Motivationsfaktorer – leder till motivation 

• Prestation 

• Erkännande 

• Arbetsuppgiften 

• Ansvar 

• Befordran 

• Psykologisk tillväxt 

 

Herzberg (1959) ansåg med sin tvåfaktorsteori att trivsel och motivation påverkas i form av 

motivationsfaktorer där fokuseringen ligger kring arbetsuppgiften, behov i högre ordning utifrån 

Maslows behovspyramid. Hygienfaktorerna inriktar sig på arbetsförhållande och arbetets kontext, 

ingen direkt påverkan på arbetsuppgiften utan omgivningen och Maslows lägre behov av pyramiden 

(Herzberg, 1959). Hygienfaktorerna ska motverka vantrivsel på arbetsplatsen och 

motivationsfaktorerna ska bidra till en ökad produktivitet och prestation i arbetet (Herzberg, 1959). 
2.4 Wiley  
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Wiley (1997) utförde en studie som sedan tillsammans med tidigare forskning sammanställts för att 

skapa en tidslinje på hur arbetsmotivation förändras över 40 år. Wileys (1997) studie utfördes på 

samma sätt som de tidigare studierna, där respondenterna fått rangordna, utifrån eget tycke, utvalda 

faktorer om vad som anses vara mest till minst viktigt i arbetet.  

 

Wiley (1997) har använt följande tio faktorer som härstammar från tidigare forskning från 

Labour Relations Institute of New York (1946) och Kovach (1980 & 1987), där respondenterna fått 

rangordna faktorerna efter vad som ansetts vara högst motiverade i arbetet. 

 

• Uppskattning för utfört arbete 

• Delaktighet i beslutsfattande 

• Möjlighet till personligt stöd från arbetsgivaren 

• Anställningstrygghet  

• Lön 

• Intressanta arbetsuppgifter 

• Befordrings- och utvecklingsmöjligheter 

• Företagets lojalitet gentemot medarbetare 

• Arbetsmiljö 

• Feedback på utfört arbete 

 

Faktorerna berör en mängd olika betydande organisations- och ledningsutveckling teorier, och 

fungerar som motivationsfaktorer för anställda inom arbetet samtidigt som tillämpning av 

hanteringsmetoder även syftar till arbetsmotivation (Wiley, 1997).  

Tidslinjen Wiley (1997) sammanställde utifrån sin egna studie tillsammans med den tidigare 

forskningen kom fram till att fem faktorer var återkommande i toppen av alla tio. 

 

• Lön 

• Uppskattning för utfört arbete 

• Anställningstrygghet 

• Befordrings- och utvecklingsmöjligheter 

• Intressanta arbetsuppgifter 

Wiley (1997) påpekar att dessa faktorer speglar anställdas behov, lön och uppskattning kopplas till 

uppfyllelsen av de fysiologiska behoven i form av positiv bekräftelse för utfört arbete där belöning 
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sker av verbal utryckning och ekonomiska medel. Intressanta arbetsuppgifter reflekteras över 

utmanande uppgifter som driver individen i sitt jobb (Wiley, 1997). Avslutningsvis förklarar Wiley 

(1997) tyngden av samhällsförändringar då människors eftersträvan förändras. 

 
2.5 Gulevski och Talevska 
 

Gulevski och Talevska (2009) vidareutvecklade teorier kring motivationsfaktorer med grunder från 

tidigare studier som Wiley (1997) där fokuseringen grundade sig i högutbildade anställda och 

användning av samma typ av metodik som Wiley (1997). Författarna skriver i sin uppsats att syftet är 

att undersöka vilka motivationsfaktorer högutbildade anställda rangordnar högst. 

 

Intressanta arbetsuppgifter (47%), bra lön (13%), befordrings- och utvecklingsmöjligheter (13%) var 

de tre faktorerna som studiens respondenter ansåg som mest motiverande. Slutsatsen och 

rekommendationerna efter studien blev att fokusera på arbetsberikning, rätt person på rätt plats, 

belöningssystem där det finns möjlighet till påverkan av lönen och synliggöra befordrings- och 

utvecklingsmöjligheter som uppmuntrar till engagemang och ansvar. 

 
2.6 Utbildning 
 

Runt 1900-talet började Sverige förändras i och med utveckling av nya områden som IT, kunskap fick 

mer uppmärksamhet och blev viktigare, växande branscher som blev nya på arbetsmarknaden saknade 

rätt kompetens för arbetsuppgiften (Nilsson, 2000, Magnusson, 2000). Kunskapsintensiva 

anställningar är allt mer attraktivt och begreppet motivation fick ett genomslag, förståelsen av 

människans drivkraft inom arbetet blev viktigt för att utveckla sin personal och verksamhet 

(Abrahamsson & Andersen, 2002; Palm, 2008).  

 

Enligt statistiska centralbyrån (2016) har antalet studenter ökat med 27 % då det under 1990-talet var 

enbart 11 % som valde att studera vidare på akademisk nivå. Utbildning på akademisk nivå visar ett 

större intresse än tidigare för att bemöta arbetsmarknadens kvalifikationskrav där efterfrågad tjänst 

kräver studier och kan reflekteras över yrken (Berglund & Schedin, 2009).  

 

En grundlig akademisk nivå skall utveckla förmågor för att självständigt urskilja och lösa problem 

(Högskolelagen, sfs 1992:1434). Beteendemönster och attityder förändras utifrån utbildningsnivå, 

akademiska studier ökar levnadsstandarden av kunskap, självmedvetenhet och viljan av fullbordad i 
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sitt uppgiftstagande, mer tid läggs ner att uppfylla behovet av att arbetet anses vara viktigt (Baum, Ma 

& Payea, 2013; DeAngelo, 2011).  

 

 Livsstil, stabilare karriär och anställningsförmåga är delar som många studier påvisar har en grund i 

en högre utbildning, ekonomisk säkerhet kan i viss mån inräknas men råder aldrig en garanti utan bara 

ökad sannolikhet (Baum, Ma & Payea, 2013). Studier visar på att en akademisk utbildning resulterar 

mer eller mindre i en högre inkomst livet ut men i stor utsträckning högre lön i jämförelse med 

mängden i samma ålder (Baum, Ma & Payea, 2013). 

 

Baum, Ma och Payea (2013) menar att utbildning bidrar till så mycket individuellt, till umgänget och 

samhället, nedlagda tiden för den teoretiska utvecklingen och engagemang i allmänhet för studietiden 

ökar chanser för goda möjligheter i framtiden. Skäl till val av akademiska studier är olika, utbildningen 

påverkas i relation till olika faktorer, vilket jobb som eftersöks eller enbart en anpassningsförmåga för 

att kunna söka ett jobb som ökar chanser för arbete. Utbildningen i allmänhet påverkar och som Baum, 

Ma och Payea (2013) förklarar så påverkar akademiska studier individen intellektuellt som attityder, 

vad som anses viktigare än andra i arbetet. 

 

2.7 Teoretisk reflektion 

Maslow (1943) anser att människor är olika men strävar efter samma typer av behov, beroende var 

individen befinner sig i livet. Tillfredsställelse av dessa behov innebär stegring i pyramiden där det 

finns nya behov (Maslow, 1943). En idé om hur människan fungerar vilka behov som finns och 

eftersöks anses användbart då studien utvärderar utbildningens påverkan i valet av motivation, 

medvetenhet om den psykologiska aspekten finns. Morgan (1999) utvecklade behovspyramiden som 

ett alternativt synsätt och anses som en bidragande del inför analysering av studiens empiri. 

 

Herzberg (1959) kategoriserar studiens utvalda faktorer som antingen motiverande eller motverkar 

vantrivsel, studien söker inte legitimitet för antagandet utan påvisar en teoretisk aspekt om hur 

faktorerna kan karaktäriseras. Studien efterfrågar vad respondenterna motiveras av och anser då alla 

faktorer som motivationsfaktorer, ett annorlunda perspektiv av faktorerna hjälper studien med material 

att reflektera till för att uppfylla studiens syfte. 

 

Wiley (1997) utförde en studie med samma typ av metodik av att låta respondenter rangordna utvalda 

faktorer, en metodik och slutsats inom samma område som studien är användbar för analys och slutsats 
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av studiens insamlade data. Wileys (1997) studie påvisade även tyngden av samhällsförändringar som 

bör tas i beaktning, vilket denna studie anser sig göra.  

 

Gulevski och Talevska (2009) utförde en studie om högutbildade anställda vilket bidrar med en nyare 

forskning av anställda med en hög utbildning som blir relevant för denna studie. Ett nytt perspektiv 

och resultat av högutbildade tillsammans med Wileys (1997) respondenter där ingen fokusering på 

utbildning fanns, reflektioner till dessa teorier bidrar till ökad information inför analys och slutsats. 
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3. Metod 

Studiens metod är kvantitativ med deduktiv ansats och ett positivistiskt synsätt där studiens 

respondenter i en enkät rangordnat utvalda motivationsfaktorer som sedan analyseras med stöd hos 

tidigare teorier. Kapitlet kommer redogöra en fördjupning av studiens metod och tillvägagångssätt för 

att uppnå studiens syfte. 

 
3.1 Utgångspunkter, population och urval 

 

Körner och Wahlgren (2015) beskriver att en population definieras fram genom ett register eller en 

ram av individer, författarna menar att det kan vara svårt att få fram register på den population man är 

ute efter. Identifikationen av uppsatsens specificeras till konsulter inom bemanningsbranschen i 

Sverige då uppsatsen sker i företagets vägnar, uppsatsens urval är bemanningsföretagets anställda.  

 
3.2 Enkät 
 

Studiens insamlade data utgick ifrån en webbenkät, Eriksson och Hultman (2014) påpekar 

enkätundersökningar som ett lämpligt alternativ för att nå fler respondenter med samma frågor. 

Studiens metod och tillvägagångssätt finner även grund i Wileys (1997) studie som använde sig av 

dessa alternativ. Enkäten konstruerades i den internetbaserade plattformen www.Surveymonkey.com. 

Trost (2012) stärker alternativet med att en elektronisk enkät är kostnadseffektivt och enkelt att nå till 

respondenterna via webben. Genom användandet av en internetbaserad enkät kunde den insamlade 

och registrerade datan läsas av i färdigkonstruerade tabeller och diagram. Internetbaserad enkät medför 

även en förenklad distribution för att nå eftersökta respondenter. Trost (2012) menar att genomföra en 

enkät via webben har båda sina för och nackdelar men att enkäter överlag riskerar att få en låg 

svarsfrekvens, vilket studien är medveten om. 

 

Utskicket skedde tillsammans med företagets kontaktperson som distribuerade enkäterna med hjälp av 

företagets konsultchefer, ansvariga för personal ute hos kund. Varje konsultchef skickade ut 

webbenkäten via mailadresser till konsulter inom deras ansvarsområden, denna uppdelning ansågs som 

bättre för att motverka ett massutskick som kan resultera i att enkäten kategoriseras som spam för 

respondenternas mail.  
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3.3 Utformning av enkäten 
 

Tillsammans med plattformen SurveyMonkey förenklades processen i utformningen av enkäten 

genom en hemsida som enkelt kan forma och sammanställa de resultat som eftersöks från enkäten. 

 

Inledningsvis började enkäten med en presentation om studien och oss själva, de etiska aspekterna togs 

i beaktning och att respondenternas svar enbart var för studiens intresse och inget annat. Efter 

presentationen ställdes respondenten inför fyra slutna frågor som efterfrågade faktabaserade 

demografiska variabler som kön, ålder, inkomst och högsta avslutade utbildning. Dessa 

bakgrundsvariabler bidrar till en mer detaljerad studie samtidigt som relevans för studiens syfte. 

Wileys (1997) studie tillsammans med sammanställningen med de tidigare studierna har även sökt 

dessa variabler för studier inom området. 

 

Variablerna inkomst och ålder i enkäten fick tre alternativa intervaller där inkomst fick, under 25 000 

kr, mellan 25 001 och 36 000 kr eller över 36 001 kr. Dessa tre intervaller har tagits fram tillsammans 

med bemanningsföretaget för att få ett detaljerat resultat av vilken inkomst respondenterna har. 

Ålderns tre intervaller var mellan 18 och 34, 35 och 49 eller över 50 år, dessa intervaller används för 

att få en detaljerad bild av vilka åldrar respondenterna befinner sig i till företagets intresse. 

 

Den demografiska variabeln utbildning av enkäten innehöll alternativen grundskola/ gymnasium, 

yrkesförberedande, högskoleexamen, kandidat-, magister- eller masterexamen. Dessa alternativ 

kategoriseras sedan till akademiker eller icke-akademiker beroende av uppnåelse av kvalifikationer 

vid en akademisk nivå som följer svensk akademisk examen. 

 

Akademiker: Högskoleexamen, kandidat-, magister- eller masterexamen  

Icke-akademiker: Grundskola/gymnasium, yrkesförberedande  

 

Efter enkätens fyra frågor om respondentens bakgrundsinformation efterfrågas en rangordning av 

studiens utvalda faktorer, se nedan. 

 

 

• Uppskattning för utfört arbete 

• Delaktighet i beslutsfattande 

• Möjlighet till personligt stöd från arbetsgivaren 
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• Anställningstrygghet  

• Lön 

• Intressanta arbetsuppgifter 

• Befordrings- och utvecklingsmöjligheter 

• Företagets lojalitet gentemot medarbetare 

• Arbetsmiljö 

• Feedback på utfört arbete 

 

Ovanstående tio faktorer har Wiley (1997) använt i sin studie om motivation och härstammar från 

Labour Relations Institute of New York (1946) och Kovach (1980 & 1987), dessa fick respondenterna 

rangordna efter vad som motiverar dem i arbetet. Rangordningen av faktorerna fungerade på så sätt att 

respondenterna själva bedömde vad som är mest viktig med en etta (1) och minst viktig med en tia 

(10), det gick inte att sätta samma nummer på mer än en faktor. Avslutningsvis innehöll det en 

tacksamhet deltagande och besvarande av enkäten. 

 
3.4 Etiska aspekter 
 

Vid utskickandet av enkäten så tillfrågades respondenterna inte om namn eller personnummer då det 

inte finns någon relevans för studien. För att även säkerställa genuina svar så distribuerade företaget 

enbart enkäterna och erbjöd ingen typ av ersättning för att deltagande, detta för att inte dirigera val av 

respondent. 

 

I ett missivbrev meddelades att respondenternas svar inte kommer att användas till något annat syfte 

än studiens. Trost (2012) menar att det är viktigt att ge en positiv bild av sig som forskare och studien 

genom ett missivbrev för att skapa en god legitimitet och öka svarsfrekvensen. För att göra detta 

utformades i samband med enkäten ett tillhörande missivbrev där vi gav ut information om studien 

och oss själva för att skapa en trovärdig bild av studien, samtidigt vill vi inte påverka respondenterna 

för att ge missvisande svar. 

 
3.5 Datainsamling 
 

Enkäten distribuerades från företaget till 500 personer inom koncernen, därav 81 ifyllda enkätsvar som 

kommer till användningen för studien. Det externa bortfallet av antalet respondenter uppgick till 419 
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personer. Ett påminnelsemail skickades även ut för att ännu en gång uppmärksamma enkäten till dem 

som exempelvis har missat, glömt bort eller förändrat intresse för studien. 

 
3.6 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet innebär att en upprepning av studien skulle ge samma resultat, vilket kan innebära att 

respondenter svarar likadant på samma frågor vid olika tillfällen (Trost, 2012, Körner & Wahlgren, 

2015). Bjereld et al. (2009) menar att reliabiliteten är hög om andra forskare använder samma metod 

och kommer med liknande resultat. För att minimera ett missvisande resultat genomförde vi en 

webbenkät som distanseras vilket gjorde att vi inte kunde påverka respondenterna under 

genomförandet av enkätundersökningen. Detta kan bidra till en större möjlighet för andra forskare för 

att uppnå ett liknande resultat (Jacobsen, 2002). Genom användningen av rangordningen i enkäten kan 

det komma att påverka studiens tillförlitlighet och det kan diskuteras hur stor sannolikheten är att en 

respondent skulle rangordna likadant vid en upprepad undersökning. Detta benämner Trost (2012) som 

en bristfällig precision. Studien avser användningen av rangordning som korrekt tillvägagångssätt för 

att få svar på hur respondenterna värderar och uppfattar de utvalda faktorerna till motivation.   

  

Validitet innebär enligt Körner och Wahlgren (2015) i vilken utsträckning studien mäter det som är av 

avsikt att mäta. Bjereld et al. (2009) menar att det handlar om graden av överensstämmelse mellan den 

teoretiska och operationella definitionen. För att säkerhetsställa validiteten är frågorna i enkäten 

kopplade till tidigare teorier av Wiley (1992) och kopplingar till teorikapitlet. 

 
3.7 Analys och beräkningsmetod 
 
Resultatet som framkommer i 4.0, av respondenternas besvarande av enkätens rangordning av faktorer, 

kommer enligt en beräkningsmetod (3.7.1) få fram ett genomsnittligt värde, ett medelvärde, av varje 

faktor. Dessa värden kommer sedan, med hjälp av den teoretiska referensramen, analyseras för att 

skapa en djupare betydelse och förståelse för att utvärdera studiens syfte, om utbildning förändrar vad 

en anställd motiveras av. Minimala skillnader mellan dessa värden kommer tas i beaktning för att skapa 

så rättvis bild som möjligt. 

Respondenternas val av rangordning av studiens och enkätens utvalda faktorer kommer utifrån 

beräkningsmetoden ge varje faktors genomsnittliga värde av svarsfrekvens per vald 

rangordningssiffra. Faktorerna rangordnas från 1 – 10, där 1 är vad som anses som viktigast och 10 

som minst viktigt, värdet för siffrorna blir då 10-1. Studien får alltså fram ett värde på varje faktor i 

form av ett så kallat ”score” som bidrar studien med en bild av hur respondenterna tillsammans 
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rangordnar alla tio utvalda faktorer. Faktorerna får sedan en rangordning utifrån detta värde och 

innebär att ju högre ”score” en faktor får desto mer motiverande anses det. Med beräkningsmetodens 

bidrag, med en ”scoren”, kommer studien få ett värde som kan ställas ihop med den teoretiska 

referensramen för en vidare analys i 5.0. Konstruktionen av beräkningsmetoden är inget som vi 

författare har gjort utan är från surveymonkey (www.surveymonkey.se).1 

 

3.8 Bortfallsanalys 

Studiens totala bortfall på 83,8 % kan innebära olika anledningar, ett alternativ till detta kan vara att 

bemanningsföretagets anställda är deltids- eller korttidsanställda, då vissa anställningar avser korttid 

så kan det innebära ointresse av att besvara en enkät. De 16,2 % som besvarade enkäten kan alternativt 

vara heltidsanställda och finner då ett större intresse för studien då det kan finns större sannolikhet att 

påverka deras arbetssituation. Trost (2012) förklarar att långa formuleringar och svåra enkäter kan 

resultera i lägre svarsfrekvens, enkätens förklaring och utförande av rangordningen kan vara en 

anledning.  

 

Ett påminnelsemail skickades ut för att uppmärksamma företagets anställda om enkäten ännu en gång, 

ett försök att reducera bortfallet. Trost (2012) påpekade även risker med att webbenkäter, tidsbrist eller 

ointresse av studien kan vara alternativ för att inte besvara enkäten. För att förenkla enkäten och 

rangordningen skulle en likertskala vara ett alternativ, respondenterna får värdera hur motiverande 

varje faktor anses vara separat från varandra (Trost, 2012), skulle även innebära svårare för studien att 

jämföra resultatet med tidigare liknande studier. 

  

3.8 Metoddiskussion 
 
Studien använde en kvantitativ metod, i form av enkätutskick, med en deduktiv ansats och ett 

positivistiskt synsätt. Ett positivistiskt synsätt innebär grund i naturvetenskapen och tron på absolut 

kunskap, undersökningen skall ge liknande resultat om den utförs av en annan forskare (Bjereld m.fl, 

2013). Det deduktiva angreppsättet innebär att studien utgår från tidigare befintliga teorier som sedan 

jämförs med den inhämtade empirin för att bidra till ökad kunskap inom området (Eriksson & 

Hultman, 2014). Det deduktiva angreppsättet har valts då det finns befintliga teorier inom området och 

har en liknande metodik, med den insamlade kvantitativa data kan sedan reflekteras och se hur de ställs 

i relation till de tidigare teorierna. 

 

                                                           
1 https://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/How-do-I-create-a-Ranking-type-question 
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Ett uppdragsarbete för ett bemanningsföretag kan medföra problem och risker i form av styrning om 

hur arbetet skrivs, intressekonflikter eller forskning som inte kan stödja, medvetenhet till detta finns 

och har inte ansetts fått någon påverkan till studien. Valet av bemanningsbranschen grundar sig i 

säkerställning av variationen av anställningar som görs till den föränderliga arbetsmarknaden, 

branschen ansågs besvara det studien söker av varierade utbildningsnivåer hos anställda. En metod av 

att anställda på ett bemanningsföretag skall rangordna tio stycken faktorer kan vara svårt, andra orsaker 

som kan innebära svårigheter är exempelvis arbetsuppgift, bransch eller form av anställning. Heltids-

, kortids och deltidsanställda inom olika yrken, roll eller arbetsuppgift kan innebära annorlunda 

situationer eller möjligheter för varje anställd. Dessa aspekter kan innebära svårigheter för de 

respondenter som besvarade enkäten och hur den besvarades, frågor om yrke och roll är alternativa 

faktorer som kan användas i framtida studier inom bemanningsbranschen. Fastän Trost (2012) 

påpekande riskerna med webbenkät så ansågs det som bästa alternativ, med studiens 81 respondenter 

så analyseras den insamlade data för att uppnå studiens syfte. Med ett bortfall på 83,8 % så innebär det 

att urvalet inte kan generaliseras till populationen, det vill säga svårigheter att med 

generaliseringsbarheten till urvalet förutom att bidra med indikationer. En likertskala som mäter 

attityder hos respondenter utifrån en skala vara ett alternativ inför vidarestudier (Trost, 2012). 

Medvetenhet om detta alternativ finns och att det skulle kunna resultera i ökat antal av respondenter 

eller varit en bidragande faktor till Trost (2012) hänseende av förenklad enkät. 

 

Beräkningsmetoden är något som kan påverka till ett missvisande resultat då det beräknas enligt ett 

genomsnittligt värde utifrån en så kallad “score” och skillnaderna av faktorernas “score”-värde blir 

svår att argumentera kring. Vetskap om att andra studier har använt en Spearmans rangkorrelation vid 

beräkningen av rangordning finns, denna rangkorrelation är ett mått för att mäta sambandet mellan 

rangordnade faktorer och variabler. Avslutningsvis är det viktigt att detta är alternativ och förklaringar 

till medvetenhet, förbättringar och vad som skulle kunna påverka studien. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel sammanfattas studiens resultat som är framtagen från de insamlade enkätsvaren. Kapitlet 

kommer presentera resultatets relevanta data för studiens syfte för att vidare kunna analyseras. 

Redovisningen av resultatet sker i form av diagram och text som visar helheten av respondenternas 

svar och rangordning. Resultatet kommer presenteras i kategorierna bakgrundsinformation, 

akademiker, icke-akademiker och företagets intresseområde. 

 
4.1 Sammanställning av ålder 
 

En sammanställning som visar respondenternas ålder i relation till resterande variabler som utfrågats i 

enkäten, utbildningen är även kategoriserad, se figur 1.  

 

 
 

Figur 1, Sammanställning av ålder, kön, lön och utbildningskategorisering.  
 

Åldersspannet 18 – 34 år innefattar 19 akademiker och 17 icke-akademiker där 10 är män och 26 

kvinnor, vid valt alternativ av inkomst så har 20 stycken lön 1, 10 stycken lön 2 och 6 respondenter 

lön 3.  
 

I åldersspann 35 – 49 år finns det 14 akademiker och 17 icke-akademiker där 4 är män och 19 kvinnor, 

13 av dessa har valt alternativet lön 1, 6 stycken lön 2 och 4 stycken lön 3. 

Akademiker Icke-
akademiker Man Kvinna Lön 1

< 25 000 kr

Lön 2
25 001 -

36 000 kr

Lön 3
> 36 001 kr

18-34 19 17 10 26 20 10 6
35-49 14 9 4 19 13 6 4
50 + 12 10 6 16 9 4 9
Totalt antal 45 36 20 61 42 20 19
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Respondenter vid åldern 50 + innefattar 12 akademiker och10 icke-akademiker som är 6 män och 16 

kvinnor, 9 stycken har lön 1, 4 stycken lön 2 och 9 respondenter har lön 3. 

 
4.2 Resultat av bakgrundsinformation 
 
Detta kapitel fördelas upp till kategorier där resultatet från enkätens fyra första frågor visas visuellt 

och skriftligt, alltså bakgrundsvariablerna kön, ålder, inkomst och högst avslutade utbildning. 

 
Antalet insamlade enkätsvar från studiens respondenter blev 81 stycken, utifrån enkätens första fråga 

angående kön så blev fördelningen 61 kvinnor (75,31 %) och 20 män (24,69 %). 

 

 
 
Figur 2, Sammanställning över respondenternas kön.  
 
 
Utifrån resultatet från frågan angående inom vilken åldersintervall respondenten befinner sig i så visas 

det procentuellt att 44,44% är mellan åren 18 - 34 år, 28,48% runt åldern  

35–49 år och avslutningsvis 27,16% över 50 år. 

 

 
Figur 3, sammanställning över respondenternas ålder.  
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Respondenternas inkomst, exklusive bonus och/eller provision, visar enligt resultatet att 51,85 % valde 

alternativet <25 000 kr, 24,69 % valde 25 001 - 36 000 kr och 23,46 % en inkomst på eller högre än < 

36 000 kr. 

 

 
 
Figur 4, sammanställning över respondenternas inkomst.  
 

 
Resultatet av frågan om högst avslutade utbildning visar 39,51 % valt grundskola/gymnasium, 17,28 

% högskoleexamen, yrkesförberedande 4,94 %, kandidatexamen 25,93 % och magister-

/masterexamen 12,35 %. 

 
 
 
Figur 5, sammanställning över respondenternas utbildning.  
 

Figuren påvisar resultat i frågan angående högst avslutade utbildning bland 81 involverade 

respondenter av studien. 
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4.3 Akademiker 
 
Här sammanställs resultatet för studiens kategorisering av utbildningsnivåerna för akademiker som 

involverar respondenter med högskoleexamen, kandidatexamen och magister-/masterexamen som 

högst avslutade utbildning. Dessa tre utbildningsalternativ från enkäten motsvarar för 45 respondenter 

från studien, det vill säga 55,56 % varav 17,28% Högskoleexamen, 25,93% kandidatexamen och 

12,35% magister-/masterexamen. 

 

Nedan i figur 6 visas akademikers anseende av de tio utvalda motivationsfaktorerna som sedan 

beräknas enligt en score för rangordning, se beräkningsmetod 3.7.1. 

 
 
Figur 6, sammanställning av resultatet av akademiker. 
 

Utifrån beräkningsmetoden 3.7.1 så visar resultatet att intressanta arbetsuppgifter rangordnas högst 

med en score på 7,58 och nära inpå kommer lön (6,73) och uppskattning för utfört arbete (6.02). Vidare 

visar resultatet faktorer som inte har några större markanta skillnader mellan varandra som arbetsmiljö 

(5,44), feedback på utfört arbete (5,33), anställningstrygghet (5,11), delaktighet i beslutsfattande (5,07) 

och befordrings- och utvecklingsmöjligheter (5,04). Resultatet utifrån akademikers rangordning, enligt 

scoren, utvinns avslutningsvis med företagets lojalitet (4,69) och möjlighet till personligt stöd (3,98) 

som dem två sista faktorerna av studiens tio utvalda. 

 
4.4 Icke-akademiker 
 
Nedan presenteras resultatet för studiens kategorisering icke-akademiker som involverar 

utbildningsnivåerna grundskola/gymnasium och yrkesförberedande. Denna kategorisering består av 

utbildningsnivån grundskola/gymnasium står för 39,51 % och yrkesförberedande 4,98% av 36 

respondenter från studiens totala insamlade enkätsvar. 
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Figur 7, sammanställning av resultatet av icke-akademiker. 
 

Utifrån studiens tio utvalda faktorer, från respondenternas tycke, rangordnades intressanta 

arbetsuppgifter (6,47), arbetsmiljö (6,36), uppskattning för utfört arbete (6,22), lön (6,19) och 

anställningstrygghet (6,17) högst. I mitten finner resultatet feedback på utfört arbete (5,22) och 

företagets lojalitet (5,08). Sist kom delaktighet i beslutsfattande (4,69), möjlighet till personligt stöd 

(4,33) och befodrings- och utvecklingsmöjligheter (4,25). 

 
4.5 Utbildning och inkomstintervall 
 

I detta avsnitt presenteras resultat utifrån sammankopplingar av frågor från enkätens frågor som 

bemanningsföretaget vill ha en mer detaljerad information om. Företaget vill se relationen mellan 

utbildningsgrad och intjänade inkomst, det vill säga studiens kategorisering av utbildning, akademiker 

eller icke, och enkätens tre alternativ av inkomst. Resultat för icke-akademiker med inkomst valet över 

36 000 fann inga respondenter och då inte presenteras. 
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4.5.1 Akademikers inkomstintervaller 
 

Denna sammankoppling representeras av 12 respondenter med inkomst under 25 000 kronor och 

presenterar resultatet utifrån firgur 1 där den beräknade scoren visar vad som motiveras mest på 

arbetsplatsen för dessa.  

 

 
 
Figur 8, sammanställning av akademiker med inkomst under 25 000 kr.  

Resultatet visar att två faktorer som är en aning mer motiverande än resterande faktorer, intressanta 

arbetsuppgifter får en score på 7,42 och uppskattning för utfört arbete 6,58. På ett jämnare plan så 

finner studien resultat av score på arbetsmiljö (5,50), delaktighet av beslutsfattande (5,33), möjlighet 

till personligt stöd (5,25), anställningstrygghet (5,25), befordrings- och utvecklingsmöjligheter (5,25) 

och företagets lojalitet (5,17). Avslutningsvis finner studien att studiens respondenter med en inkomst 

under 25 000 kr anser lön (4,83) och feedback på utfört arbete (4,42) som de två sista faktorerna som 

motiverar på arbetsplatsen.  
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Figur 9, sammanställning av akademiker med en inkomst mellan 25 001 – 36 000 kr. 

Figur 9 representerar rangordningen av 14 respondenter med akademisk utbildning som även har en 

inkomst mellan 25 001 kr och 36 000 kr. Intressanta arbetsuppgifter (8,50), lön (7,93), uppskattning 

för utfört arbete (6,79) och anställningstrygghet (5,93). I mitten finner resultatet befordrings- och 

utvecklingsmöjligheter (4.93), arbetsmiljö (4,93) och feedback på utfört arbete (4,79). Längst ned 

enligt scoren för akademiker med inkomst mellan 25 001 kr och 36 000 kr ligger delaktighet i 

beslutsfattande (4,21), företagets lojalitet (3,86) och möjlighet till personligt stöd (3,14). 

 

 
Figur 10, sammanställning av akademiker med en inkomst över 36 000 kr. 
 

Resultat över akademiker med en inkomst över 36 001 kr, representeras av 19 respondenter. 

Lön (7,05), intressanta arbetsuppgifter (7,00), feedback på utfört arbete (6,32), arbetsmiljö (5,79) och 

delaktighet i beslutsfattande (5,53). I mitten av rangordningen finner resultatet uppskattning för utfört 

arbete (5,11), befordrings- och utvecklingsmöjligheter (5.00) och företagets lojalitet (5.00). 

Avslutningsvis finner studien anställningstrygghet (4,42) och möjlighet till personligt stöd (3,79). 
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4.5.2 Icke-akademikers inkomstintervaller 
 

Icke-akademiker med en inkomst under 25 000 kr representeras av 30 respondenter och rangordnar 

studiens utvalda motivationsfaktorer enligt följande. 

 
 
Figur 11, sammanställning av icke-akademiker med inkomst under 25 000 kr. 
 

Högst rangordnade finner resultatet arbetsmiljö (6,60), uppskattning för utfört arbete (6,50) och 

intressanta arbetsuppgifter (6,40). Med jämna mellanrum av scoren ligger anställningstrygghet (5,93), 

feedback på utfört arbete (5,77), lön (5,67) och företagets lojalitet (5,13). Sist finner resultatet 

möjlighet till personligt stöd (4,67), delaktighet i beslutsfattande (4,63) och befordrings- och 

utvecklingsmöjligheter (3,70). 

 

 
 
Figur 12, sammanställning av icke-akademiker med en inkomst mellan 25 001 – 36 000 kr. 

 

Detta avsnitt är en sammanställning av hur icke-akademiker, 6 respondenter, med en inkomst mellan 

25 001 kr och 36 000 kr rangordnar studiens motivationsfaktorer. Lön (8,83), anställningstrygghet 

(7,33), befordrings- och utvecklingsmöjligheter (7,00) och intressanta arbetsuppgifter (6,83). I mitten 

av tabellen ligger arbetsmiljö (5,17), delaktighet i beslutsfattande (5,00), uppskattnings för utfört 

arbete (4,83) och företagets lojalitet (4,83). Sist ligger möjlighet till personligt stöd (2,67) och feedback 

på utfört arbete (2,50). 
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4.5.3 Åldersintervaller 
 

Uppvisande av hur studiens ålderskategorier rangordnade topp tre faktorer. 

Respondenter inom åldersintervallen på 18 – 34 år 

 

 
 
Figur 13, sammanställning högsta valen baserat på ålder 18 – 34 år.  
 
 
Representeras av 36 respondenter där de högst rangordnade faktorerna är intressanta arbetsuppgifter 

(6.47), lön (6,31) och anställningstrygghet (6,14). Med jämna mellanrum kom uppskattning för utfört 

arbete (5,86), befordrings- och utvecklingsmöjligheter (5,75), arbetsmiljö (5,47) och feedback (5,22). 

I slutet finner resultatet företagets lojalitet gentemot medarbetare (5,03), delaktighet i beslutsfattande 

(4,97) och möjlighet till personligt stöd från arbetsgivaren (3,78). 

 

 
 
Figur 14, sammanställning högsta valen baserat på ålder 35 – 49 år. 
 
Representeras av 23 respondenter där intressanta arbetsuppgifter fick en score på (7,48), lön (6,48), 

uppskattning för utfört arbete (6,39) och arbetsmiljö (6,39). Med ett sedan succesivt fallande kom 

anställningstrygghet (5,83), företagets lojalitet gentemot medarbetare (5,13), feedback på utfört arbete 

(4,70), delaktighet i beslutsfattande (4,52), befordrings- och utvecklingsmöjligheter (4,17) och 

möjlighet till personligt stöd från arbetsgivaren (4,0). 
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Figur 15, sammanställning högsta valen baserat på ålder 50 år eller mer. 
 
 
Representeras av 22 respondenter där intressanta arbetsuppgifter fått en score på (7,68), lön (6,8), 

uppskattning för utfört arbete (6,23), arbetsmiljö (6,0) och feedback på utfört arbete (6,0). Ett steg ned 

finner resultatet delaktighet i beslutsfattande (5,18), möjlighet till personligt stöd från arbetsgivaren 

(4,86), anställningstrygghet (4,32), företagets lojalitet gentemot medarbetare (4,32) och avslutningsvis 

befordrings- och utvecklingsmöjligheter (3,50). 
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet med hjälp av studiens teoretiska 

bakgrund.  Det empiriska materialet utgår enligt beräkningsmetoden “score”, ett medelvärde, och 

minimala skillnader av detta värde tas i beaktning för att ge faktorerna en så rättvis bild som möjligt. 
 

5.1 Ålder 
 
Det empiriska materialet visar likheter i vad anses motiverande fastän åldersskillnaden, de mest 

ansedda faktorerna är intressanta arbetsuppgifter och lön. Uppskattning och anställningstrygghet är de 

två faktorerna som varierar mellan åldrarna, respondenter inom åldersintervallen 18 – 34 anser 

anställningstrygghet som viktigare i motivationen. Berglund & Schedin (2009) påpekade att 

kvalifikationer börjas översättas till utbildningsår, i relation till studiens yngsta respondenter så kan 

detta alternativt reflekteras till antal nerlagda år på arbetsmarknaden. Detta kan ge en indikation på att 

anställningstryggheten relateras till de yngre respondenternas fäste på arbetsmarknaden som inte har 

skapats än och anses därför anse tryggheten mer motiverande uppskattningen. Wiley (1997) påvisade 

resultat där anställningstrygghet och uppskattning för utfört arbete är faktorer som är mest 

återkommande genom tidigare studier. 
 
 
5.2 Akademiker 
 

Bemanningsföretagets anställda, med akademisk utbildning, visar ett högt resultat för intressanta 

arbetsuppgifter och lön, vilket var ett resultat Gulevski och Talevska (2009) fick i sin studie med 

akademiska respondenter. Wiley (1997) konstaterande sambandet av arbetsuppgiften, lönen och 

uppskattningen som fortfarande påvisas indikerar ett intresse för belöning verbalt och ekonomiskt i en 

utmanande uppgift som motiverande på arbetsplatsen. 
 

Gulevski och Talevska (2009) fick i sin studie fram befordrings- och utvecklingsmöjligheter som bland 

den mest motiverande faktor. Enligt Herzberg (1959) är det en motivationsfaktor, Deci och Ryan 

(2000) ansåg även att motivation agerar på intresset av utveckling i kunskap och färdigheter. Studiens 

akademiska respondenter indikerar inget större intresse för just denna faktor då den rangordnas lågt. 

Anledningen till analysering av just denna faktor är just resultat från tidigare studier, exempelvis 

Gulevski och Talevska (2009), och forskning som indikerar faktorns höga intresse, även genom åren. 

Med faktorns resultat från studien utifrån Maslows (1943) teori, som ansåg faktorn placering högt upp 

i behovstrappan, skulle konstatera att respondenternas behov inte är uppfyllda för steget och 

fokuseringen ligger på annat. 
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5.3 Icke-akademiker 
 

Resultatet av kategoriseringen hos studiens respondenter med utbildningen grundskola/gymnasium 

och yrkesförberedande påvisade ett flertal likheter i jämförelse med studien och sammanställningen 

som gjordes av Wiley (1997). Relationen till Wileys (1997) studie som skapade en tidslinje av tidigare 

forskning med liknande metodik och faktorer, där respondenterna inte hade någon akademisk 

utbildning, som denna kategoris respondenter. 

Likaså påvisade resultat av kategoriseringen icke-akademiker likheter med Wiley (1997) i form av de 

fem högst rangordnade faktorerna. Med Wiley (1997) i beaktning så påvisar resultatet förändringar i 

faktorerna arbetsmiljö, befordrings- och utvecklingsmöjligheter. Gulevski och Talevskas (2009) studie 

visar ett resultat, som tidigare forskning, av att arbetsmiljö inte ansetts som motiverande under flertal 

år, förändringen av befordrings och utvecklingsmöjligheter började lågt i tidigare studier men fick ett 

ökat intresse i och med Wileys (1997) studie. Perspektivet av att arbetsmiljö anses mer motiverande 

på arbetsplatsen än befordrings- och utvecklingsmöjligheter motsäger Herzberg (1959) som ansåg att 

påverkan i arbetsuppgiften motiverar anställda, arbetsförhållande som arbetsmiljö motverkar enbart 

vantrivsel. 
 

Utifrån det insamlade resultatet motiveras bemanningsföretagets anställda av en arbetsplats med 

utmanande arbetsuppgifter i en god miljö där uppskattning för utfört arbete visas i tal men även i lön, 

snarlikt Wileys (1997) konstaterande i sin studie. Denna analysering härstammar av kategorins topp 

fem faktorer. I mittenpartiet av resultatets diagram över icke-akademiker indikerar feedback på utfört 

arbete och företagets lojalitet som sekundära faktorer som påverkar motivationen. Maslow (1943) 

ansåg stegring i behoven sker när underliggande behov är tillfredsställda och Morgans (1999) 

organisatoriska syn visar dessa faktorer under jaget. Icke-akademiker kan med detta i beaktning visa 

en indikation av motivation i säkerställning av de grundliga behoven enligt Maslow (1943) och 

Morgan (1999) där uppfyllelse av nästa steg inte är fullt tillfredsställt. 
 

Längst ned av de rangordnade faktorerna finner resultatet delaktighet i beslutsfattande, möjlighet till 

personligt stöd, befordrings- och utvecklingsmöjligheter. Tillfredsställelse av behov som anses 

meningsfullt för individen påverkar motivationen till utförande av ett bättre arbete (Deci & Ryan, 

2000; Gillet m.fl, 2016). Intresset och behovet för utveckling, stöd och delaktighet anses som 

ointressant i relation till resterande faktorer enligt resultatet för studiens icke-akademiker. 
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5.4 Utbildning och inkomstintervall 
 

Analysering av resultatet utifrån ålder och utbildningens kategorisering till vald inkomst. Akademisk 

utbildning eller inte och valt alternativ för inkomst. Viktig påminnelse är resultatet för icke-akademiker 

lön 3 fann inga respondenter och respondenternas val av kön domineras av kvinnor med 73,31%, vilket 

innebär uteslutning av analysering. 
 

5.4.1 Akademikers inkomstintervaller 
 
Intressanta arbetsuppgifter och uppskattning på arbetsplatsen är de två faktorerna som motiverar 

studiens akademiker med lön under 25 000 kr, två faktorer som motiverar anställda i vardagen enligt 

Herzberg (1959). Denna kategori har ett relativt jämnt resultat där arbetsmiljö på 5,50 som 

rangordningsplacering tre och företagets lojalitet på 5.17 som nummer åtta i rangordnigen. Det 

resultatet påvisar är ett mindre intresse i lönen, speciellt i jämförelse med resultat från tidigare 

kategorier som visar mer motivation i hänsyn till lönen. Gulevski och Talevska (2009) fick i sin studie 

fram ett resultat av att lönen ansågs som den näst mest motiverande faktorn för högutbildade anställda 

men med dessa respondenter påvisar andra resultat. Maslow (1943) förklarade att alla individer har 

samma behov vid olika tillfällen och Morgan (1999) ansåg lönen som ett grundligt behov. Resultatet 

för denna kategori kan, med teoretikerna och tidigare resultat i beaktning, indikera att det inte finns 

något större behov av de ekonomiska medlen och motiveras därför inte för det, tillfälligt eller allmänt. 

 
Akademiker med en inkomst mellan 25 001 kr och 36 000 kr visar, enligt resultatet, dominerande 

faktorer i form av arbetsuppgift och lön, ett steg lägre ned med höga "score" är uppskattning och 

trygghet. Herzbergs (1959) syn på lönens två olika variationer, ersättning eller belöning, kan i resultatet 

utläsas som en motivationsfaktor men i relation till faktorn anställningstrygghet förändras. I och med 

anställningstrygghetens höga resultat kan det ge en indikation om att lönen ses som en viktig ersättning 

för bibehållande av arbete och därför anses båda faktorerna som motiverande. Fastän detta så finner 

resultatet att feedback tillsammans med befordrings- och utvecklingsmöjligheter har en 

rangordsningsplacering i mitten av alla faktorer och Herzberg (1959) talar om dessa faktorer som 

motivationsfaktorer. Indikationen av att dessa två faktorer innebär utveckling och inte ligger högst 

eller lägst i rangordningen så kan det innebär sekundär motivation för avencemang individuellt och 

organisatoriskt. 
 

Denna kategori visar i nuläget att arbetsuppgiften och kringvarande delar där individen får ersättning 

eller uppskattning för utförd tjänst som motiverande. Exempelvis som teoretiker talar om efter 

akademiska studier, ökad levnadsstandard och visat intresse för viljan att fullborda sitt 
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uppgiftstagande, behov av arbetet (Baum, Ma & Payea, 2013; DeAngelo, 2011). Vilket kan innebära 

kategorins nöje i att fullborda vardagen, nöjd i sin tjänst med en rädsla att förlora sin anställning för 

tillfället men motiverde till att fullborda nya behov i form av avencemang. 
 

Studiens akademiker med en inkomst över 36 000 kr som ger ett resultat där lön, intressanta 

arbetsuppgifter och feedback anses som mest motiverande, efter detta sker ett successivt fall i 

rangordningen av faktorerna. Med Herzbergs (1959) spekulationer kring lönen med kopplingar till 

feedback och delaktighet så kan lönens ställningstagande indikera motivation vid belöning och inte 

vid enbart ersättnings för utfört arbete. Grundandet kopplas även till att högutbildade kan i viss mån 

besitta en mer sannolikhet för en ekonomisk säkerhet (Baum, Ma & Payea, 2013), med studiens högsta 

lön-alternativ kan det finnas en grund till respondenternas sökande behov av Maslows (1943) sista steg 

av behovstrappan. 
 

Gulevski och Talevska (2009) fick höga resultat av lön, intressanta arbetsuppgifter och 

utvecklingsmöjligheter, denna studie finner likheter förutom befordrings- och utvecklingsmöjligheter. 

Denna motivationsfaktor visas bli relativt sekundär då den enligt resultatet ligger långt ner av alla 

motivationsfaktorer, hänsynstagande tas i beaktning då faktorns “score” ligger i närhet med många 

faktorer.  
 

Anställningstrygghet har med tidigare kategorier rangordnas högt, akademiker med en lön över 36 000 

kr anser annorlunda då denna faktor rangordnas lågt. Baum Ma och Payea (2013) förklarade att studier 

på en högre utbildningsnivå bidrar till en stabilare karriär och anställningsbarhet, vilket kan förklara 

anställningstrygghetens låga resultat. Feedback är även en faktor som anses motiverande och indikerar 

intresse för individuell utveckling i den organisatoriska verksamheten, som en fortsättning av de 

akademiska åren med ständig utveckling.  

 

Studiens kategori med högst inkomst rangordnar även lön som den mest motiverande faktorn, detta 

innebär att kategorins resultat motsäger Herzbergs (1959) syn på lön som hygienfaktor och ska 

motverka vantrivsel. Intressant aspekt är att motivation i lön anses viktigare för denna kategori i 

jämförelse med tidigare kategorier med lägre lön, högre inkomsthavare motiveras mer av lönen enligt 

resultatet. 
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5.4.2 Icke-akademiker inkomstintervaller 
 

Ett resultat av icke-akademiker med en inkomst under 25 000 kr som motiveras av arbetsmiljö, 

uppskattning för utfört arbete och intressanta uppgifter, enligt Herzberg (1959) två motivationfaktorer 

och en hygienfaktor. Med Herzberg (1959) så indikerar detta att det krävs arbetsmiljön är en viktig 

hygienfaktor som skall motverka vantrivseln, uppskattning och intressant arbetsuppgift motiverande. 

Enligt Wiley (1997) så anses arbetsuppgiften och uppskattningen inte som något annorlunda då studier 

har visat att dessa anses motiverande genom åren men arbetsmiljöns höga rangordning blir relativt 

nytt. 
 

Fortsättningsvis i relation till Wileys (1997) sammanställda tidslinje av rangordning av 

motivationsfaktorer genom åren så visar denna kategori att lönen lite mer sekundär än tidigare och 

ingen motivation i befodrings- och utvecklingsmöjligheter. Enligt Wiley (1997) har lönen alltid varit 

högt upp, vilket resultatet för denna kategori till viss del gör med marginella skillnader till andra 

faktorer. Till viss del är lönen motiverande men enligt resultatet indikerar lönens placering i 

rangordningen som mer sekundär, fortfarande relativt högt upp men i jämförelse med tidigare studier 

längre ned. Befordrings- och utvecklingsmöjligheter är även en faktor som Wiley (1997) har förklarat 

är en återkommande faktor som ansetts motiverande, även Gulevski och Talevska (2009), men 

rangordnas längst ned på en "score" 3,70 efter faktorn delaktighet i beslutsfattande med "score" 4,63. 

Båda faktorerna representerar utveckling individuellt och organisatoriskt men anses inte så 

motiverande, men faktorn feedback som även integreras med utveckling rangordnades högre upp och 

kan ge indikation på motivation i utveckling av den vardagliga arbetsprestationen. 
 

Respondenter utan akademisk utbildning med en inkomst mellan 25 001 kr och 36 000 kr visar höga 

resultat faktorerna lön, anställningstrygghet, befordrings- och utvecklingsmöjligheter och intressanta 

arbetsuppgifter. Lön som belöning eller ersättning förändrar, enligt Herzberg (1959), perspektivet av 

faktorn som hygien eller motivation, resultatet för denna kategori anses splittrad i jämförelse med 

resterande faktorer. Wiley (1997) visade i sin studie att anställningstrygghet, befordrings och 

utvecklingsmöjligheter är återkommande faktorer, kopplingen till lönens höga resultat kan indikera 

två alternativ i synsätt till Herzbergs (1959). Med Herzbergs (1959) perspektiv utifrån det höga 

resultatet av lön och anställningstrygghet så kan de indikera på att ekonomiska medel är ersättning 

förutfört arbete, hygienfaktor. Befordrings- och utvecklingsmöjligheter har även ett högt resultat som 

även bidrar till indikationer av att lönen kan ses som en belöning för utfört arbete och anses då enligt 

Herzberg (1959) som en motivationsfaktor.  
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Kategorins resultat i jämförelse med tidigare kategori med icke-akademiker med en inkomst under 25 

000 kr så har faktorerna feedback tillsammans med befodrings- och utvecklingsmöjligheter fått nya 

rangordningsplaceringar. Befodrings- och utvecklingsmöjligheter rangordnas enligt denna kategori 

väldigt högt medan icke-akademiker med en lägre inkomst rangordnar faktorn som lägst. Feedback 

har förändrats med att denna kategori rangordnar faktorn som lägst och ger indikationer av att 

respondenterna inte motiveras av feedback utan motiveras av organisatoriska utveckling. Maslow 

(1943) uttalar sig inte riktigt i området men talar om förnyelse av behov sker när underliggande behov 

är tillfredsställda, vilket förespråkar respondenternas säkerhet i arbetsprestationen är tillräcklig för att 

nya behov eftersöks, som exempelvis befordrings och utvecklingsmöjligheter med nya utmaningar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6. Slutsats 
 



 

35 
 

Syftet med studien var undersöka om utbildning förändrar vad bemanningsföretagets anställda 

motiveras av på arbetsplatsen. En övergripande slutsats är att akademiker och icke-akademiker visar 

avvikelser i val av motivation. Resultatet anses inte helt övertygande men påvisar indikationer till att 

utbildningen förändrar valet av studiens utvalda motivationsfaktorer. Studien finner att icke-

akademiker motiveras av intressanta arbetsuppgifter, arbetsmiljö, uppskattning, lön och 

anställningstrygghet. Akademiker motiveras av intressanta arbetsuppgifter, lön och uppskattning för 

utfört arbete. Studien utvärderar att det finns en avvikelse om att utbildning påverkar valet av vad som 

motiverar bemanningsföretagets anställda på arbetsplatsen. 

 

Företagets intresse i att studera akademiker och icke-akademiker till inkomstintervall visar ett resultat 

som indikerar att höjd inkomst förändrar valet av motivation. Vad som motiverar 

bemanningsföretagets anställda förändras vid varje inkomstintervall och det som utmärks mer än andra 

faktorer är lönens förändring. Respondenter med högre inkomst motiveras mer av lön, faktorns 

placering i rangordningen förändras vid varje inkomstintervall. 

 

Bortsett från utbildning så visar studiens resultat att lön förändrar bemanningsföretagets anställdas val 

av motivation och att motivationen för lön ökar med högre inkomst. Studien finner ingen indikation 

på ålderns påverkan av motivationen då respondenternas genomsnittliga värde hos faktorerna är 

relativt lika. 

 

I figur 16, se nedan, visas slutsatsen grafiskt om vad studiens respondenter anser som motiverande 

eller inte, i kategorierna akademiker eller icke-akademiker och gruppernas tre inkomstintervall. I grön 

färg visas de tre mest motiverande faktorerna (1 till 3), vit färg avser de faktorer som respondenterna 

varken rangordnade som högt eller lågt (4 till 6) och röd färg för de tre faktorer som anses som minst 

motiverande (7 till 10).  
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Figur 16, sammanställning av vad som motiverar respondenterna mest i grön färg, varken hög eller låg motivation i vitt 

och minst motiverande faktorer i rött. 
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7. Diskussion och vidare forskning 
 
Avslutande kapitel med reflektioner utifrån personliga tankar om uppsatsen och dess genomförande. 

Diskussionen omfattar det vi som författare anser väsentligt och vad som kan tas till användning till 

framtida studier. 
 

7.1 Diskussion 
 
Ett samarbete med ett företag innebär att även branschen bör tas i beaktning, det vill säga huruvida 

branschen kan påverka studien. Bemanningsbranschen innebär korttids-, deltids- och 

heltidsanställningar vilket innebär att studiens respondenter från företaget varierar i vad som motiverar 

dem av på grund av branschen. Alternativ aspekt är att de tillfälliga anställningar som arbetstagare tar 

sig an är korta och kan innebära högre motivation för lönen då detta är varför dem söker sig till 

bemanningsföretaget. Anställningstrygghet är även något som kan vara föränderlig på grund av 

branschen och form av anställning, ett skyddsnät av att få ett kontinuerligt arbete som genererar en 

inkomst att leva på är svårigheter för arbetstagare hos ett bemanningsföretag.  

 

Bemanningsföretagets anställda med akademisk utbildning finner motivation i intressanta 

arbetsuppgifter, lön och uppskattning, resterande faktorer får sedan ett successivt fall och anledning 

till det kan vara olikheter i tyckandet. Som Gulevski och Talevska (2009) påpekade så kan intressanta 

arbetsuppgifter och lön anses så motiverande då det upplevs stimulerande av utmaningar och 

möjlighet att påverka sin lön. 

 

Icke-akademiker har ett splittrat resultat där rangordningen av de topp fem faktorerna får ett värde, 

från beräkningsmetoden, i närheten av varandra. Rangordningen av faktorerna speglas väl till Wileys 

(1997) studie som visar samma återkommande faktorer, förutom arbetsmiljö då 

utvecklingsmöjligheter fått lägsta möjliga placering. Förklaring skulle kunna vara arbetsmarknadens 

nya krav som bidragit till osäkerhet i vilka behov som eftersöks eller vad som anses motivera mest. 

Befordrings- och utvecklingsmöjligheters låga placering kan alternativt vara anledningen från 

utbildningskraven som ökar, icke-akademiker får svårigheter i att skapa en klar bild av 

motivationskälla. 

 

Annan förklaring kan vara att akademiker har en klarare idé om vilka behov som de besitter i nuläget 

eller anser sig själva förtjäna en högre lön då de har en akademisk utbildning. Det finns alltså 

avvikelser i skillnader mellan akademiker och icke-akademiker, tillräckliga men väldigt små och bör 

därför ta slumpen i beaktning. 
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Utbildningen i relation till inkomstintervallerna visar att lönen anses som viktig och motiverande då 

det även rangordnas högre upp för varje ökning av inkomst, vilket är intressant då Herzberg (1959) ser 

att faktorn motverkar vantrivsel. 
 

Alternativa förklaring till detta är exempelvis den enkla viljan till en högre lön eller utför samma typ 

av arbetsuppgift som en annan arbetstagare med mindre erfarenhet eller utbildning och anses då 

förtjäna mer betalt. Icke-akademikers motivation i lön är inte lika stark som akademikers, kan ge 

indikationer till medvetenhet om begränsningar eller att inte ha meriter som akademisk utbildning, 

att det finns vetskap om sin nuvarande position i arbetsmarknaden. Föränderlig arbetsmarknad i en 

bransch där arbetsuppgifter och platser förändras utan någon akademisk utbildning minimerar 

alternativ och tar de arbetstillfällen som dyker upp för en inkomst. 

 

Akademiker med lön över 36 000 kr kan anses förtjäna mer betalt än icke-akademiker och anser att 

sin nuvarande lön är för låg. Maslows (1943) sistnämnda steg av behovspyramiden är 

självförverkligande, behov som ständigt förändras, och kan alternativt innebära att högre 

inkomsthavare befinner sig i en högre levnadsstandard och uppfyller behov därigenom beroende av 

lönen. Morgans (1999) syn på lönen som ett grundligt behov kan indikera att lönen anses som 

otillräcklig för att uppfylla behovet, ökad inkomst kan bidra till nya möjligheter och behov. Ett 

alternativt synsätt kan även vara att inkomsthavare under 25 000 kronor är ny på arbetsmarknaden 

eller i en tjänst som betalar under detta belopp och motiveras alltså inte lika mycket som högre 

inkomster då det för tillfället inte finns någon möjlighet till ökning av lön. Inkomsthavare över 36 000 

kronor kan rangordna lönen som högst för att tjäna bättre slutgiltiga siffror efter skatt då det kan 

förändras vid en viss uppnådd inkomst.  

 

Detta är enbart alternativa förklaringar till varför motivationen av lönen ökar med högre inkomst, 

olika teorier förespråkar lönens påverkan och studien visar enbart indikationer till att lön förändras 

med inkomst men besitter inte svaret till varför. Studera motivation utifrån variabeln utbildning i 

bemanningsbranschen som försöker bemöta arbetsmarknadens efterfrågan kan få fram ett 

annorlunda resultat än en annan bransch. Det bör alltså tas i beaktning med studier kring 

arbetsmotivation om branschens påverkan av motivationen hos anställda. 

 

Studiens resultat i jämförelse med tidigare forskning visar på likheter, Wiley (1997) som inte 

reflekterade över utbildning fick fram liknande resultat som denna studies icke-akademiker, det som 

förändrats är arbetsmiljöns uppkomst och ses motiverande. Gulevski och Talevska (2009) utförde 

samma typ av studie som Wiley (1997) men fokuserade på högutbildade, en studie som visade 

motivation i intressanta arbetsuppgifter och lön högst upp, vilket även denna studie fann. Detta 

innebär inte att det går att generalisera akademiker och icke-akademiker men det bekräftar likheter 
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med tidigare studier inom samma område och metodik. Faktorn lön motsäger Herzberg (1959) då 

lönen är en hygienfaktor och motverkar vantrivsel, även mer intressant då motivationen för lönen 

ökar med högre inkomst. Aspekter utifrån Maslow (1954) är att behovet för lönen, stegring i trappen 

innebär nya behov men vid ökning av inkomsten så ses lönen som mer motiverande. I relation till 

Maslows (1954) idé så kan lönen alternativt ses som sista steget självförverkligande då det är det 

slutgiltiga steget som aldrig riktigt blir uppfylld.  

 

7.2 Vidare forskning 
 
Vidare forskning bör fokusera motivationen till andra variabler eller identifiera ett alternativt sätt för 

företag att påverka sin anställda till att utföra ett bättre arbete, alternativt undersöka mer om lönens 

påverkan. Det är svårt att undgå eller komma för nära psykologiska teorier vid identifieringen av vad 

individen söker men företag söker alltid förbättringsmöjligheter i hanteringen av anställda. 

Identifieringen av olikheter i rangordning av motivationsfaktorer är studier som gjorts under flertal år 

och kan till vidare forskning användas till en mer nischad och detaljerad studie som kan bidra till en 

strategi ett företag kan ha användning av. 

 
7.3 Reflektion  
 
Svårigheter uppsatsen har stött på sedan start är den tunna linjen mellan företagsekonomi och 

psykologi, vi författare har varit medvetna om detta sedan start men ändå försökt förhålla oss till 

företagsvärlden i vår text. Motivation är något så vardagligt och uttalas ofta, många företag försöker 

påverka personalen men det är svårt att mäta hur mycket det ger. I och med samarbetet med 

bemanningsföretaget insåg vi även där att det finns medvetenhet om motivation, ett företag som lever 

på personal och vill utveckla sin verksamhet är något som vi ansåg som självklarhet att samarbeta med. 

Personalen är arbetarna som får verksamheten att fungera och/eller röra sig framåt, mer information 

bidrar enbart till ökad kunskap och bör alltid ses som en bra utveckling. 

 

Vi vill också reflektera över hur studien har gått tillväga, metodiken som har använts anses som korrekt 

men vi vill påpeka svårigheter i en sådan här typ av studie, där respondenter får rangordna tio stycken 

utvalda faktorer. Det vi uppmärksammar är svårigheter för respondenterna att rangordna och deras 

värdering får sedan ett genomsnittligt värde som skall ställas mot teorier. Det bör även 

uppmärksammas att studiens relaterande till Wiley (1997) med amerikanska respondenter i en annan 

tid än idag och kan exempelvis innebära kulturella skillnader, amerikaner i tidigare år kanske inte 

motiveras av samma faktorer som svenskar gör. 

 



 

40 
 

I helhet så har vi lärt oss mycket i uppsatsskrivandet, ett ämne som vi fortfarande anser behöver mer 

forskning kring. Vi har lärt oss att motivation som begrepp kan ses som väldigt individuellt och 

psykologiskt men i kontext till företagsekonomi är det ett ämne som bör uppmärksammas mycket mer. 
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Bilaga 1 – Enkätformulär  
 
Hej! Vi är två studenter från Högskolan Dalarna som skriver en kandidatuppsats inom ämnet arbetsmotivation. Enkäten 
undersöker vad anställda av i sitt arbete och på arbetsplatsen.  
 
Undersökningen är frivillig och helt anonym, informationen från enkäten kommer inte att användas till något annat än 
denna studie! Enkäten kommer ta ca 3 – 5 minuter att besvara och vi hoppas du tar dig tid att besvara den.  
 
Tack på förhand!  
 
Har du några frågor eller vill ta del av resultatet kan du alltid höra av dig!  
 
Martin Bruzelius (Martin.Bruzelius@gmail.com) & Per Kallin (h14pkall@du.se)  
 

 

1. Ange ditt kön  

 

a. Kvinna  

b. Man  

 

 

2. Ange din ålder  

 

a. 18 – 34  

b. 35 – 49  

c. 50 +  

 

3. Ange inkomst per månad i intervall (exklusive bonus och/eller provision) 

 

a. <25 000 kr  

b. 25 001 – 36 000 kr  

c. >36 000 kr  

 

 

 

 

 

4. Ange högsta avslutade utbildning  

 

a. Grundskola/ Gymnasium  

b. Högskoleexamen  

c. Yrkesförberedande  

d. Kandidatexamen  

mailto:Martin.Bruzelius@gmail.com)
mailto:h14pkall@du.se)
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e. Magister-/ Masterexamen 

  

 

5. Nedan finner du tio utvalda faktorer som skall rangordnas från 1 – 10 utifrån din motivation i arbetet och på 

arbetsplatsen. Den faktor du rangordnar högst benämns med siffran 1, den faktor som du rangordnar näst högst 

benämns med siffran 2 och så vidare. Den faktor som rankas lägst benämns med siffran 10. Ange en siffra per 

faktor, varje siffra per faktor, varje siffra går enbart att användas en gång.  

 

 

a. Uppskattning för utfört arbete  

b. Delaktighet i beslutsfattande  

c. Möjlighet till personligt stöd från arbetsgivare  

d. Anställningstrygghet  

e. Lön  

f. Intressanta arbetsuppgifter  

g. Befordrings- och utvecklingsmöjligheter  

h. Företagets lojalitet gentemot medarbetare  

i. Arbetsmiljö  

j. Feedback på utfört arbete  
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