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Sammanfattning  
Denna rapport undersöker hur man kan motivera yrkesarbetare inom mark och 
anläggningsarbeten att ta mer personligt ansvar inom arbetslivet. Vilka är för- och 
nackdelarna med att ta på sig ansvar i arbetet? På vilket sätt kan man främja viljan till 
att anställda tar mer personligt ansvar i arbetet? Rapporten undersöker även vad som 
motiverar yrkesarbetare inom mark och anläggning till att göra ett bra jobb i deras 
nuvarande arbete, samt vad de saknar för att motivationen skulle vara högre. 

Utifrån teorier kring arbetsmotivation och intervjuer, samt av ett eget framställt 
frågeformulär där 30 yrkesarbetare deltog, kunde jag sammanställa vissa resultat.  

De viktigaste motivationsfaktorerna visade sig vara lön, eget ansvar, uppskattning och 
utveckling. Lönen kan ses som en form av uppskattning genom att den visar till viss 
grad hur mycket en arbetsgivare värderar sin anställdes arbete. Eget ansvar ger ofta ett 
organisationsengagemang och en djupare förståelse för företaget och samtidigt som 
arbetet kan uppfattas som mer givande och utvecklande.  

För att skapa mer motivation till att göra ett bra arbete vill de flesta ha högre lön och 
mer uppskattning. Detsamma gäller för att motivera anställda till att ta personligt ansvar 
i arbetet, då många känner att om de tar på sig fler uppgifter vill de ha mer belöning för 
det.  

Det som får många anställda att tacka nej till ytterligare ansvar är att det blir mer 
arbetstimmar och/ eller stressigt. En del trivs bara inte heller med för mycket ansvar. De 
som är motiverade till att ta ansvar i arbetet finner motivationen givande, utvecklande 
och att det gör arbetet mer intressant. En del känner sig motiverade för att de fått 
förtroendet att just ta ansvar.  

Då ett exempel ska ges på en motiverande händelse i arbetet är det 
beröm/uppmuntran/uppskattning när den anställde gjort en god arbetsprestation som 
oftast beskrivs. Många exempel togs även upp på att just dom fått förtroendet från 
chefer för det egna arbetet som motiverande.  

Gällande hos de intervjuade var en klar tendens att ju yngre den anställde var desto 
större är intresset för att ta mer personligt ansvar. Detta kan bero på att personer som 
inte arbetat så länge inte än har så många ansvarsområden som en som varit anställd 
längre, eller att yngre generationer helt enkelt är mer intresserade av att ta mer ansvar. 
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Inledning 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med rapporten har varit att genom undersökningar komma fram till resultat och slutsatser 
kring olika frågeställningar som berör yrkesarbetare inom yrkeskategorin mark och anläggning.  
Utgångspunkten till rapporten är baserad på följande frågeställningar 

• Hur man kan motivera till ökat ansvarstagande på jobbet.  
• Vad det är som motiverar till att ta mera ansvar. 
• Vad i deras situation som får dem att vilja ta mer ansvar. 
• Vad som motiverar att göra ett bra jobb i sitt nuvarande arbete, samt vad som skulle 

motivera dem till att göra ett bättre jobb. 
Rapporten kommer förhoppningsvis kunna ge en större inblick och förståelse för hur man i en 
ledande ställning kan motivera sina anställda genom medvetna beslut och ageranden. 

Det teoretiska ramverket 
Genom att knyta ann till olika teorier för att besvara mina frågeställningar känner jag att man på ett 
mer ”faktamässigt” sätt kan basera sina slutsatser och sammanställningar, dessa teorier skapar även 
en djupare förståelse. En kortare redovisning av de teorier som jag använt mig av kommer jag att 
presentera nedan.  

Förpliktande organisationsengagemang  
Att skapa ett s.k. förpliktande organisationsengagemang är en ofta omnämnd och åtråvärd egenskap 
hos ett företag. Man kan definiera denna egenskap som ”Den relativa styrkan i individens 
identifikation med och involvering i en särskild organisation”*. Denna attityd hos den anställde är 
en process som utvecklas till en förhoppningsvis stark tro på organisationens mål och värderingar. 
Denna tro bidrar till en vilja att prestera mycket på organisationens vägnar och även att fortsätta 
som organisationsmedlem/anställd. 

Att vara engagerad i företaget är inte en fråga om antingen/eller utan här brukar det skiljas mellan 
tre distinkta former av förpliktande engagemang: 

• Engagemang baserat på kontinuitet 
Styrkan att vilja fortsätta i en organisation beror på att man tror att det kostar mycket att sluta i ett 
förhållande där man investerat många år. Kollegor, pension etc. är orsaker som skapar denna 
kontinuitetsförpliktande organisationsengagemang. 

• Affektivt engagemang 
Då organisationens och personens värderingar och målsättningar överensstämmer skapas ett 
affektivt engagemang. Som anställd vill man medverka till att uppfylla det organisationen står för 
beträffande värderingar och visioner. 

• Normativt engagemang 
Pliktkänsla gentemot företaget/organisationen kan upplevas som ett socialt tryck. Människor med 
ett högt normativt engagemang är mycket måna om vad andra kommer att säga om de slutar, de är 
ofta rädda för att göra andra besvikna. 
*Ur ”Psykologi i organisation och ledning” s.270 av Geir Kaufmann & Astrid Kaufmann 
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Engagemang hos anställda 
 
Forskning visar på att medarbetare som har utvecklat ett starkt förpliktande engagemang mot sitt 
företag/organisation presterar mer, tar på sig fler arbetsuppgifter och stannar kvar längre i sitt 
arbete. Om man då utgår ifrån att företaget/ledningen kan påverka de anställdas attityder till 
organisationen så kan man peka på vissa faktorer som ”skapar” ett engagemang och förpliktelse. 
Gerald R. Salancik har i sin rapport ”Commitment and the controll of organizational behavior and 
belief” identifierat fyra grundläggande påverkningsfaktorer om vad som skapar förpliktande 
engagemang hos medarbetare: 
 

1. Synlighet 
Att man vill vara synlig för en annan person (eller flera). En tydlig metod är att associera den 
anställde med dennes arbetsuppgifter. Ett fotografi eller ett tillkännagivande i företagstidningen kan 
vara en annan. 
 

2. Tydliggörande 
Enbart synlighet är inte en tillräcklig åtgärd för att skapa förpliktande attityder. Synliga handlingar 
måste i så fall kombineras med något slags tydliggörande av den anställdes arbetsbeteende,  
t ex genom att få sitt namn på den produkt som den anställde tillverkat. 
 

3. Irreversibla förmåner 
Förmåner i form av barnpassning, bra försäkringsvillkor o.s.v. kommer att bidra till positiv attityd 
mot företaget. Sådana typer av förmåner knyter medarbetarna både kognitivt och emotionellt 
starkare till organisationen, dessa typer av förmåner bidrar även till en högre grad av identifikation 
och förpliktande engagemang. 
 

4. Personligt ansvar 
Medverkan vid beslutsfattande kommer att bidra till en ökad ansvarskänsla hos de anställda. 

 

Dessa fyra faktorer utpekas som viktiga beståndsdelar i utvecklingen av de anställdas attityd och 
anknytning till företaget. I och med ett förpliktande engagemang kommer även de anställdas 
personliga attityder att lättare anpassas med företagets normer, värden och attityder.  
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Kreativ problemlösning 
 
För att kunna utveckla kreativa problemlösningar, vilket kan betraktas som en förutsättning för att 
kunna ta mer ansvar, är det väldigt avgörande att det också finns ett klimat i organisationen som 
gynnar och inte motverkar kreativ utveckling. Studier av bland annat forsknings- och 
utvecklingsavdelningar visar att det är viktigt med självbestämmanderätt och oberoende för att 
skapa kreativ utveckling. Det som menas är att arbetstagarna har stor frihet och självständighet att 
själva fatta beslut och arbeta på egna påståenden med problem, och att i hög grad själva ha kontroll 
över arbetssituationen. Detta leder oftast till en stark inre motivation som är mycket gynnsam för 
kreativa problemlösningar. Ett problem i organisationer är att ledningen inte vågar möjliggöra detta 
med rädsla att förlora kontrollen.  
De anställda önskar ofta att få feedback på sitt arbete, men studier visar att om feedbacken är 
påträngande, negativ och kritisk i sin utformning inverkar det negativt på kreativiteten. Därför är det 
viktigt att feedbacken är positiv, konstruktiv och stimulerande i sin utformning, detta gäller även 
negativ kritik. Istället för: ”Det är den mest befängda idé jag någonsin hört”, kan man säga: 
”Det var en originell idé. Kan du berätta lite mer och förklara hur det ska kunna lösa problemet?”  
Det som är viktigt hos företagsledningen är att se kreativitet som en möjlighet och genom detta vara 
villig att ta dessa risker. Riskbenägenheten kan komma att bli mycket större än önskvärt om 
klimatet präglas av starka negativa inställningar till det som är ”fel”.  
Vid kreativa idéer får man ofta en eller annan form av erkännande och det gäller att det är 
ändamålsenliga belöningssystem. Om man huvudsakligen är inriktad på att belöningssystemet ska 
belöna felfritt arbete kan de kreativa initiativen förlamas. Om man inte skiljer mellan att vara 
kreativ och inte vara kreativ kan det uppstå en så negativ atmosfär att medarbetarna känner att det 
inte spelar någon roll vad de än gör. Det är viktigt att förstå att det inte är mycket som krävs: att 
nämnas i företagstidningen, få uppskattning av kollegorna för en speciell insats under en lunch eller 
på ett annat sätt få någon form av erkännande som visar att det man gör uppskattas. 
Om vi känner till problemen gynnas kreativiteten genom att man känner till vikten av sitt arbete. 
Det är viktigt att den enskilde medarbetaren får uppgifter som han/hon upplever som betydelsefulla. 
Detta kan uppnås om man lägger ner arbete på att förklara hur medarbetarens arbete ingår i en 
större helhet i organisationens ansträngningar att nå sina centrala mål. Detta kan man uppnå om 
man ger den enskilde medarbetaren feedback som tydligt visar det värde hans/hennes arbete har för 
andra människor i arbetsgemenskapen. 
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Arbetsvärden 
Inom arbetspsykologi finns det en term som kallas arbetsvärden, med det menas individens egna 
mål på arbetsplatsen och även det egna beteendet. Alla individer har olika värden, vissa prioriterar 
eget ansvar och att få bidra med något, medan andra inte i lika hög grad behöver uppnå detta värde 
på arbetsplatsen. Arbetsvärden består av både inre och yttre värden, med de inre menas de värden 
för individen som har att göra med själva arbetet, t ex önskan om utveckling, utmaning, inlärning 
och ansvar. Dessa faktorer är viktiga för individens inre välmående.  

De yttre arbetsvärdena handlar om arbetets ”konsekvenser”. Vad man får ut av att göra arbetet, t ex 
jobbar man under en längre tid får man mer i lön, högre status inom företaget, bonus och 
arbetstrygghet. Detta är de saker som händer utanför individen som konsekvens av sitt arbete. 

Denna term är viktig att beakta t ex när man som chef eller ansvarig skall motivera sina anställda. 
De yttre arbetsvärdena beaktas bäst genom förståelse för att individer har alla olika arbetsvärden 
och att olika saker motiverar olika individer. Hög lön kanske är den bästa motivationsfaktorn för 
vissa av de anställda medan ansvar och utveckling av potential är högre prioriterat av andra.  

Motivationsteorier 
Herzbergs tvåfaktorteori är en arbetskaraktäristikamodell som är grundat på arbetare som själva fick 
beskriva en händelse som de uppfattat skapat trivsel inom arbetet och en händelse som skapat 
vantrivsel.  Resultatet blev att han skilde mellan motivationsfaktorer och hygienfaktorer, 
motivationsfaktorerna som främjade arbetstrivseln om de fanns, men inte vantrivsel om de inte 
fanns. Hygienfaktorerna skapade vantrivsel om de inte fanns men om de fanns betydde det ändå inte 
att arbetsplatsen var trivsam.  

Motivationsfaktorerna som Herzberg fann var främst: prestationer, uppskattning, ansvar och 
personlig utveckling. Hygienfaktorerna i första hand var: arbetsförhållanden, arbetstrygghet och 
lön. Skulle motivationsfaktorerna saknas på arbetsplatsen skapas ett neutralt tillstånd hos individen 
men finns de så främjas arbetstillfredsställelsen och därmed även produktiviteten. 

En annan motivationsteori är Abraham Maslows behovstrappa. Maslow menar att behoven längre 
ner på trappan måste vara uppfyllda innan individen vill klättra till de högre nivåerna. Maslow 
använde sig av fem huvudkategorier, längst ner fanns de fysiologiska behoven som beskrivs som 
grundläggande behov hos människan. Inom arbetspsykologi skulle ett sådant behov vara 
lönevillkor, t ex minimilön, nästa trappsteg är trygghetsbehovet. Individen behöver efter en 
minimilön alltså en arbetstrygghet. Sedan kommer det sociala behovet som individen endast 
kommer att sträva efter om de första två blivit uppfyllda.  

Det fjärde behovet är uppskattningsbehovet, ett såkallat ”växtmotiv”. Individen vill växa inom sitt 
område och inom företaget för att finna välmående. Det sista och optimala behovet menar Maslow 
är självförverkligande. Där individen förverkligar sin potential. En arbetare som uppnår detta är 
högt motiverad och skapar inom företag och sig själv goda resultat.  
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Metod 
De metoder som valts är intervjuer, ansikte mot ansikte och via telefon vid behov. Denna metod 
valdes eftersom frågeställningarna är lite komplexa och då intervjumetoden är flexibel kan man 
ibland få svar som man inte kan få lika lätt skriftligen.  
Med hjälp av olika teorier och litteratur som berör frågeställningarna kunde jag lättare förankra och 
förklara resultatet.  

Deltagare  
De deltagare som är med i undersökningen är personer med olika kön och ålder men samma 
yrkeskategori. Detta för att kunna ge en mer inriktad och precis bild av just yrkesarbetare inom 
mark och anläggning. 

Material 
Det material som använts är ett frågeformulär (bilaga 1) som intervjuerna utgår från. Det teoretiska 
ramverket baseras på litteratur inom arbetspsykologi samt publicerade rapporter kring ämnet. 

Avgränsning  
En avgränsning som gjorts är att de intervjuade ej är tjänstemän i en ledande position utan anställda, 
vid företag eller hos staten, och intervjuerna har gjorts ur deras synvinkel och inte ur chefernas.  

Databehandling 
All data samlades in och sammanställdes för få fram tabeller och diagram, detta för att få en bättre 
visuell bild av resultatet.  
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Resultat och Analys 
Efter insamling och sammanställning av all data blev summan av intervjuade 30 stycken, varav 10 
kvinnor och 20 män. Den ojämna siffran beror på att yrkeskategorin är just mansdominerad men 
även ett medvetet beslut då en jämnare könsfördelning skulle spegla yrkeskategorin sämre. 

Resultaten av varje fråga redovisas här nedan i text, diagram och tabellform.  

 
Fråga 1. Vad motiverar dig i ditt nuvarande arbete? 
Deltagarna ombads att välja 3 av de understående (diagram 1) alternativen som motiverar dem mest 
i deras nuvarande arbete. Deltagarna valde motivatorerna hög lön, god arbetsmiljö och eget ansvar 
som de viktigaste. Resultaten skilde sig en del mellan könen, då över 40 % av männen tyckte att 
hög lön och god arbetsmiljö är viktigast, medan 60 % av kvinnorna tyckte att uppmuntran och eget 
ansvar var de viktigaste motivatorerna.  

Tre av deltagarna valde kategorin övrigt och skrev där: ”Att arbetet känns betydelsefullt”, ”Inga 
störande gränser i organisationen” och ”Arbetskamrater”. 

 

 
Diagram 1. Sammanlagda resultat av män och kvinnors tre viktigaste motivationsfaktorer i arbetet uttryckt i procent. 
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Diagram 2. Uppdelning av män och kvinnors tre viktigaste motivationsfaktorer i arbetet uttryckt i procent. 

 

Fråga 2. Vad skulle motivera dig att göra ett bättre arbete jobb?  
Det som skulle motivera de flesta av deltagarna till att göra ett bättre arbete är högre lön, vilket 
valdes av ca 65 % av alla deltagarna, därefter kommer uppmuntran och bonus. Denna ordning gäller 
även för männen som grupp, medan det hos kvinnor är högre lön som motiverar hos flest, sedan 
utvecklingsmöjlighet, uppmuntran och eget ansvar. 
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Diagram 3. Sammanlagda resultat av män och kvinnors tre viktigaste motivationsfaktorer till att göra ett bättre arbete 
uttryckt i procent. 

 
Diagram 4. Uppdelning av män och kvinnors tre viktigaste motivationsfaktorer till att göra ett bättre arbete uttryckt i 
procent. 
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Fråga 3. Kan du beskriva en situation eller händelse som fått dig motiverad? 
Denna fråga gav en bred spridning av svaren. Beröm/uppskattning/uppmuntran var det svar som var 
mest återkommande bland deltagarna.  Tre andra kategorier som visade sig relativt gemensamma 
bland deltagarna var: förtroende från chef, belöning och god prestation. Eftersom intervjufrågorna 
var öppna för fria svar blev det vid vissa tillfällen flera svar från samma person och då redovisades 
samtliga svar.  

Resultaten från denna fråga visar att de händelser som deltagarna blivit motiverade av i högst 
utsträckning är sådana tillfällen där någon typ av feedback förekommit i form av belöning, 
uppskattning, uppmuntran, och förtroende. Detta tyder på att sådana situationer är viktig för 
individen och deras arbetsmotivation. Det var främst hos kvinnor dessa svar förekom medans hos 
männen var det belöning samt löneförhöjning som svarades. Löneförhöjning var dock inte i lika hög 
utsträckning ett val av svar i denna fråga som det varit i många av de andra frågorna. Detta kan 
tänkas bero på att många av deltagarna inte varit med om en löneförhöjning, eller att olika typer av 
feedback i större del är en händelse man minns.  

 

Motiverande händelse Män Kvinnor Summa 
Beröm/Uppmuntran/Uppskattning 2 5 7 
Vet ej 4  4 
God prestation/resultat 4 1 5 
Belöning 4 1 5 
Förtroende från chef 1 2 3 
Löneförhöjning 3  3 
Ansvar 2  2 
Förtroende från kund 3  3 
Förtroende för eget arbete 1 1 2 
Mer ansvar efter utbildning 1  1 
Engagerade medarbetare 1  1 
Ackordarbete 1  1 
Extra ledighet 1  1 
Första lönen  1 1 
Tidspress 1  1 
Tabell 1. Visar händelser som motiverat deltagarna i arbetet.  
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Fråga 4. Har du ett eget ansvarsområde? För vad? 
I denna fråga blev det en väldigt stor andel av de svarande som valde att svara nej. De som svarade 
att de hade ansvar för de arbetsuppgifter som ingår i deras arbete har kategoriserats som ett nej-svar 
eftersom tanken med frågan var att veta om deltagarna hade något extra ansvarsområde som de tagit 
på sig utöver sitt vanliga arbete. Det svar som var mest återkommande var att se till att jobbet blir 
gjort, de har alltså någon typ av huvudansvar för att arbetet på deras avdelning/uppgift blir utfört. 
Frågan var svårtydlig eftersom så många svarade nej. 

 

Fråga 5. Tycker du att du har tillräckligt med ansvar på jobbet? 
I det sammanlagda resultatet av deltagarna tycker lite mer än 70 % att de har tillräckligt med ansvar. 
Om man ser bara till kvinnorna så tycker hälften av dem att de har tillräckligt med ansvar, och hos 
männen är siffran 77 %.  

Då åldersgrupper jämfördes så tycker 53 % deltagarna i åldern 20-30 att de hade tillräckligt med 
ansvar, och denna siffra ökar för varje åldersgrupp. I åldersgruppen 40-50 och 60-70 fanns betydligt 
färre deltagare än i de andra åldersgrupperna, så det resultatet är mindre tillförlitligt. Att antal 
personer med tillräckligt ansvar stiger för varje åldersgrupp kan tydas som att yngre människor 
verkar vilja ha mer ansvar, eller att människor ofta får mer ansvar ju äldre de är/ju längre de varit på 
en arbetsplats och att det är därför fler som tycker att de har tillräckligt med ansvar vid högre ålder.  

 

 
Diagram 5. Sammanlagda svar om deltagarnas nuvarande ansvarstagande i arbetet.  
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Diagram 6. Kvinnor och mäns svar om deras nuvarande ansvarstagande i arbetet.  

 

 

 
Diagram 7. Deltagarnas nuvarande ansvarstagande i arbetet, uppdelat i åldersgrupper. 
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Fråga 6. Känner du dig motiverad till att ta ansvar på jobbet? 
På frågan varför deltagarna känner sig motiverade till att ta ansvar på arbetet så kunde man få fram 
skillnader mellan könen, men några anledningar var viktiga för både män och kvinnor. Den 
anledning som hamnade högst på den sammanlagda skalan var att det är givande att ta ansvar på 
jobbet, sedan kom egen utveckling och att det gör arbetet mer intressant. De tre största faktorerna 
som dominerade på männens sida var att det var givande, utveckling i arbetet och att de fått 
förtroendet. Hos kvinnorna var de tre högsta mer intressant, givande och egen utveckling.   

 

Varför? Män Kvinnor Summa 
Givande 6 3 9 
Utveckling 5 2 7 
Mer intressant 2 4 6 
Fått förtroende 4  4 
Styra sitt eget arbete 1 1 2 
Ledarroll 1  1 
Ingår i arbetsuppgiften 1  1 
Delaktig i förändringsarbete    
Tabell 3. Varför deltagarna vill ha ökat ansvarstagande i arbetet. 

 

Vid frågan varför inte var det väldigt få svar men de tre högsta var att mer ansvar innebär extra 
jobb/längre dagar, en del trivs inte med för mycket ansvar och på delad tredje plats mer problem, för 
låg lön och för stressigt. De tre största anledningarna för männen var att man inte trivs med för 
mycket ansvar, extra jobb/längre dagar, mer problem och för låg lön. På kvinnornas sida dominerar 
extra jobb/längre dagar och för stressigt med lika många röster.  

 

Varför inte? Män Kvinnor Summa 
Extra jobb/längre dagar 2 2 4 
Trivs inte med för mycket ansvar 3  3 
Mer problem 2  2 
För låg lön 2  2 
För stressigt  2 2 
Oklar arbetsuppgift/-roll 1  1 
Ingen lyder 1  1 
Ensamt 1  1 
Nöjd som det är 1  1 
Är vikarie  1 1 
Tabell4. Varför deltagarna inte vill ha ökat ansvarstagande i arbetet. 

 

  



Motivation till ansvar 
 

Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för samhällsbyggnad 

Fråga 7. Vad tror du skulle kunna öka din vilja till ansvarstagande på jobbet? 
Då frågan om ”Vad tror du skulle kunna öka din vilja till ansvarstagande på jobbet?” ställdes så blev 
”högre lön” den klart dominanta faktorn i antal. Om man tittar på de 3 faktorer som följer ”högre 
lön” i tabellen så kan man se ett samband mellan dessa. Sambandet tyder på att förtroende av olika 
slag motiverar till ökad vilja att ta ansvar.  

 

Ökat ansvarstagande Män Kvinnor Summa 
Högre lön 12 3 16 
Chefen tror på mig 1 2 4 
Kunna jobba mer hemifrån 3 1 4 
Uppmuntran/ Uppskattning 3 1 4 
Förmåner 3  3 
Kompetensutveckling/ utmaningar 2 1 3 
Mer ansvar/ Mer påverkan 2 1 3 
Bättre miljö 1 1 2 
Intressantare arbetsuppgifter 1 2 2 
Bra resultat 1  1 
Har tillräckligt med ansvar 1  1 
Vet ej/Inget svar 5  5 
Tabell 5. Faktorer som skulle kunna öka deltagarnas vilja till ansvarstagande på jobbet. 
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Diskussion 
 
Av deltagarna i undersökningen var 10 kvinnor och 20 män. Åldersspridningen var någorlunda 
jämn, könsfördelningen bör tas i visst beaktande då det kan ha en viss missvisande effekt på en del 
av frågorna. Det mönster som urskiljts i undersökningen visar att män i större utsträckning värderar 
högre lön, ansvar och god arbetsmiljö som motivationsfaktorer. Även kvinnor föredrar ansvar men 
uppmuntran, utvecklingsmöjlighet och större inflytande över sitt nuvarande arbete kom strax 
därefter, detta visar på en viss könsskillnad i värdering kring vad som motiverar i deras arbete. Män 
värderar en mer fysisk form av motivation medans kvinnor värderar psykiska motivatorer mer. 

Enligt Salanciks teori om förpliktande engagemang för sitt företag/organisation så är ”Personligt 
ansvar” en av de fyra påverkningsfaktorerna. I undersökningen ser man att den teorin stämmer och 
att personligt ansvar är en av de viktigaste motivationsfaktorerna för att göra ett bra arbete. 
Gällande vad som skulle motivera deltagarna till att göra ett bättre arbete var det högre lön, 
uppmuntran, bonus och utvecklingsmöjlighet.  

Enligt Herzbergs tvåfaktorsteori finns ”Uppskattning” och ”Personlig utveckling” med som 
motivationsfaktorer och ”Lön” som en hygienfaktor. Vissa kan nog även se lön som en sorts 
uppskattning eftersom du får lön beroende på vilket arbete du gör/ hur väl du gör det. Ett väl gjort 
arbete kan ju resultera i löneförhöjning. 

 Herzberg hade även med ”Ansvar” som en motivationsfaktor, och gällande vad som motiverade 
deltagarna i deras nuvarande arbete var ansvar en viktig faktor, men det är inte bland de största 
faktorerna då det gäller att öka arbetsmotivationen ytterligare. I fråga 6 klarläggs det att det är 
många som tycker att de redan har tillräckligt med ansvar och inte vill ha ytterligare.   

I fråga 3, där deltagarna skulle ge exempel på en motiverande händelse i arbetet, var löneförhöjning 
inte i lika hög utsträckning ett svar som det varit i många av de andra frågorna bland männen. Detta 
kan tänkas bero på att många av deltagarna inte varit med om en löneförhöjning, eller att olika typer 
av feedback i större del är en händelse man minns. Även här var uppmuntran och uppskattning 
högst hos kvinnorna.  

Det var även många som gav exempel på situationer där de gjort en god prestation/resultat. Detta 
stämmer väl överens med att just synlighet och tydliggörande, i detta fall av ett redovisat resultat, 
bidrar till förpliktande engagemang. Detta helt enligt två av Salanciks fyra grundläggande 
påverkningsfaktorer som skapar förpliktande engagemang hos anställda. 

När deltagarna beskrev om de hade tillräckligt med ansvar i sitt arbete svarade majoriteten av 
männen att de tycker de har tillräckligt med ansvar, kanske på grund av att alla av deltagarna var 
från samma yrkesgrupp. Av kvinnorna svarade däremot hälften att de hade tillräckligt och den andra 
hälften att de inte hade tillräckligt med ansvar.  

 När vi delade upp deltagarna i åldersgrupper så var det två grupper där det endast fanns få 
deltagare, 40-50 och 60-70 och p.g.a. detta blev resultatet 100 %. Hade vi haft fler deltagare ifrån 
dessa grupper skulle kanske resultatet visa sig i en trappa. Mönstret finns där det är många deltagare 
i åldersgrupperna. Alltså ju äldre man är desto mindre ansvar vill man ha. P.g.a. att äldre har varit 
med i arbetslivet längre och är nöjda medan yngre vill ha mer ansvar eftersom de inte blir tilldelade 
det ibland, baserat på deras unga ålder och kortare yrkeserfarenhet. 

Fråga 6, om deltagarna kände sig motiverade att ta ansvar på jobbet, visade ett mönster där båda 
könen värderade vissa saker lika mycket. Båda könen kände sig motiverade att ta mer ansvar på 
grund av att det är givande, utvecklande och mer intressant, detta tyder på att mer ansvar kan i sin 
tur leda till en bättre arbetssituation. När vi frågade varför inte svarade både män och kvinnor att 
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extra jobb/långa dagar var orsaken. Endast männen svarade att de inte trivdes med för mycket 
ansvar och endast kvinnor tyckte att det skulle vara för stressigt. Dock var det inte många som 
svarade samma på den frågan. 

Då deltagarna skulle beskriva vad som skulle kunna öka deras vilja till ansvarstagande på jobbet 
blev högre lön den klart dominanta faktorn. Om man tittar på de tre faktorer som följer så kan man 
se ett samband mellan dessa som tyder på att förtroende av olika slag motiverar till ökad vilja att ta 
ansvar. ”Att kunna jobba hemifrån”, ”Chefen tror på mig” och uppmuntran/uppskattning stämmer 
bra överens med Salanciks teori om fyra grundläggande påverkningsfaktorer som bidrar till ett 
förpliktande engagemang hos anställda. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågeformulär vid undersökning 
Intervjufrågor Arbetspsykologi P0006A 

    
   Man   Kvinna 
 
Ålder:   20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 

 
1. Vad motiverar dig i ditt nuvarande arbete? Ringa in 3 svar. 

 
Hög lön God arbetsmiljö Uppmuntran  Bonus 
 
Flex-tid Goda prestationer Extra semesterdagar Ansvar 
 
Större inflytande över ditt arbete         Arbetstrygghet Utvecklingsmöjlighet 
 
Övrigt___________________________  

 
2. Vad skulle motivera dig att göra ett bättre arbete jobb? Ringa in 3 svar. 

 
Högre lön God arbetsmiljö Uppmuntran  Bonus 

 
Flex-tid Goda prestationer Extra semesterdagar Mer ansvar 
 
Större inflytande över ditt arbete          Arbetstrygghet Utvecklingsmöjlighet 
 
Övrigt___________________________  
 

3. Kan du beskriva en situation eller händelse som fått dig motiverad? 
 

4. Har du ett eget ansvarsområde? För vad? 
 

5. Tycker du att du har tillräckligt med ansvar på jobbet? 
 

6. Känner du dig motiverad till att ta ansvar på jobbet?  
A) Varför? 
 
B) Varför inte? 
 

7. Vad tror du skulle öka din vilja till ansvarstagande på jobbet?  


