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Sammanfattning 

Arbetsmotivation kan beskrivas som ett övergripande samlingsnamn för de faktorer som 

framkallar, formar och driver en människa mot olika mål i arbetet. Det finns fördelar med en 

hög arbetsmotivation och en eventuell relation till produktivitet har ofta legat i fokus. Detta 

har gjorts för att gynna företag och deras tillväxt. Tidigare forskning visar dock inte enbart på 

detta utan också på att en hög arbetsmotivation kan ge positiva effekter hos medarbetaren, 

bland annat en förbättrad hälsa samt minskad upplevelse av stress. Syftet med detta 

examensarbete är att undersöka gruppträningsinstruktörers uppfattning av 

arbetsmotivation. Fokus har legat på de faktorer som påverkar medarbetarens 

arbetsmotivation samt arbetsmotivationens relation till stress. Information samlades in 

genom semistrukturerade intervjuer med anställda gruppträningsinstruktörer. Data 

samanställdes och analyserades med tematisk analys. Resultatet visar att faktorer som 

feedback, relationer på arbetsplatsen, arbetets meningsfullhet samt kompetens och intresse 

bidrog till ökad arbetsmotivation. Utöver detta visar resultatet på att en hög 

arbetsmotivation upplevs som ett visst skydd mot arbetsrelaterad stress. Dock framkom det 

även att ytterligare faktorer var nödvändiga för att uppnå lägsta möjliga nivå av stress.  
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Abstract 

Work motivation can be described as a collective name for the factors that develop, molds 

and drive man against various goals at the workplace. There are advantages with a high work 

motivation but the focus has previously often been on an eventual increase in productivity. 

This has been done with the aim to promote companies and their growth. However, this is 

not the only result in previous research and positive effects of work motivation on the 

employees themselves have been reported, for example, improved health and a decrease in 

perceived stress. The purpose of this study is to explore group fitness instructors views on 

work motivation. The focus have been directed to the factors that affect employees work 

motivation and the relation of work motivation to stress. Information was collected in semi-

structured interviews with employed group fitness instructors. The data was compiled and 

then analyzed with thematic analysis. The result shows that factors as feedback, relations in 

the workplace, job satisfaction, expertise and interest contributed to increased work 

motivation. In addition to this the results show that high work motivation is perceived to 

give some protection against work-related stress. However, it was shown that additional 

factors were needed to achieve lowest possible level of stress. 
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Inledning 

Människans förmåga att känna motivation inför en uppgift samtidigt som hon saknar 

motivation inför en annan, har länge intresserat forskare (Arnold & Randall, 2010). Varför 

känner vi olika nivåer av motivation inför olika uppgifter och varför skiljer sig 

motivationsnivån åt hos olika individer inför samma eller liknande uppgifter? Detta är svåra 

frågor att besvara även om flera forskare försökt genom åren (Arnold & Randall, 2010). 

Enligt Nationalencyklopedin (2016) är motivation något som framkallar, skapar och riktar en 

individs beteende åt olika håll. Denna förklaring ger svar på vad begreppet motivation 

innefattar men ger ingen vidare information om vad som påverkar människors olika 

motivationsnivåer. Genom samhällets ständiga förändring har nyfikenheten på motivation 

allt mer riktats in på arbetsplatsen och det som nu kallas för arbetsmotivation, vilket har 

varit fokus för detta examensarbete.  

 

Begreppet motivation kan förklaras som ett övergripande samlingsnamn för de faktorer som 

framkallar, formar och driver en människa mot olika mål (Motivation, 2016). Denna 

förklaring kan appliceras på en arbetsplats och beskrivas som de faktorer som framkallar, 

formar och driver en medarbetare mot olika mål i arbetet. Genom denna applicering blir 

begreppet arbetsmotivation mer passande än enbart motivation.  

 

Intresset för att främja människors arbetsmotivation grundas ofta i strävan att öka 

prestationsförmågan hos företags medarbetare och därigenom även öka företagets 

produktivitet (Arnold & Randall, 2010). Den vetenskapliga grunden för sambandet mellan 

arbetsmotivation och produktivitet kan dock ifrågasättas. En nyligen utförd studie som bland 

annat undersökte korrelationen mellan arbetsmotivation och prestationsförmåga visar på 

att det inte finns någon signifikant korrelation mellan dessa två faktorer (Arifin, 2015). I 

studien framkommer det dock andra intressanta aspekter som berör arbetsmotivation, till 

exempel kan tecken på ett samband mellan arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse 

urskiljas (Arifin, 2015). Trots denna vaga koppling mellan arbetsmotivation och prestation 

har en stor del av forskningen fokuserar på arbetsmotivation ur ett prestationsperspektiv 

(Arnold & Randall, 2010). 

 

Enligt Arnold och Randall (2010) kan en hög arbetsmotivation bland annat bidra till ökad 

hälsa hos medarbetare. Det finns följaktligen en positiv korrelation mellan arbetsmotivation 

och hälsa. Enligt WHO (1948) definieras hälsa enligt följande: ”Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. 

Med andra ord är hälsa enligt denna definition inte enbart ett frånvarande av sjukdom utan 

ett stadium där individen upplever totalt välmående, såväl psykiskt, fysiskt samt socialt. 

Studier visar på att en sänkning av individens motivation kan leda till ohälsa (Vahle 

Westerhäll, Bergroth & Ekholm, 2009). Denna koppling mellan arbetsmotivation och hälsa är 

av stor betydelse i dagens samhälle, där fokus allt mer läggs på personligt välmående. Enligt 
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Folkhälsomyndigheten (2013) bidrar väl fungerande arbetsvillkor samt god arbetsmiljö till 

god hälsa samt förebygger stress. Faktorer som en ökad känsla av inflytande och delaktighet 

i arbetet, möjlighet till ökad kontroll samt en ökad möjlighet till utveckling inom arbetet 

påverkar även de både medarbetarens hälsa och arbetsmotivation (Folkhälsomyndigheten, 

2013).  En studie utförd på sjuksköterskor under 2013 visar på att möjligheten till utveckling i 

arbetet, vilket i studien uttrycks som en möjlighet att ”stiga i hierarkin” är en grundläggande 

faktor till arbetstillfredsställelse hos medarbetaren. Även meningsfullhet i arbetet påverkar 

upplevd arbetstillfredsställelse. I studien framkommer även att arbetstillfredsställelse är 

sammankopplad med arbetsmotivation. Det vill säga brist på arbetstillfredsställelse är 

likvärdigt med en brist i arbetsmotivation (Gaki, Kontodimopoulos, & Niakas, 2013). 

 

Stress 

En koppling mellan hälsa och arbetsmotivation framträder även i en studie utförd av 

Faragher, Cass och Cooper (2005). Studien visar även på ett samband mellan 

arbetsmotivation och olika psykologiska problem. Bland annat kan en hög arbetsmotivation 

leda till stress och utbrändhet. Detta på grund av att medarbetarens höga arbetsmotivation 

leder till ett högt arbetstempo och bristfällig vila. Relationen mellan arbetsmotivation och 

olika psykologiska problem är dock svagare än den mellan arbetsmotivation och hälsa 

(Faragher et al., 2005). Detta faktum kan vara något att ha i åtanke för vidare studier med 

fokus på arbetsmotivation. I studien föreslår Faragher et al. (2005) att arbetstillfredsställelse 

och motivation premieras eftersom dessa aspekter kan sänka upplevd stress (Faragher et al., 

2005). Detta väcker frågan om hur ett arbete bör struktureras för att minska medarbetarens 

stressnivå samt bidra till en hög arbetsmotivation.  

 

Inom arbetspsykologi brukar arbetsrelaterad stress beskrivas som ”intervening psychological 

processes that link exposure to work-related problems to negative impact of those 

problems” (Arnold & Randall, 2010, s. 435). Detta kan enklare förklaras som att en individ 

genom sin interaktion med arbetsrelaterade problem hamnar i ett emotionellt negativt 

stadium. Den arbetsrelaterade stressen är något som förvärras av eller rent av har sitt 

ursprung i individens arbete. Det finns ofta ens stark koppling mellan det emotionellt 

negativa stadiet och den press individer upplever i sitt arbete. Tänkvärt är att det i de flesta 

fall är flera faktorer som tillsammans pressar en individ utanför dennes normala stabilitet 

och på så sätt framkallar stress (Arnold & Randall, 2010). Vanliga symptom vid 

arbetsrelaterad stress kan vara nedstämdhet, trötthet, sömnproblem, minnesstörningar eller 

minskad prestationsförmåga. Detta är symptom som kan påverka en individ på många olika 

psykologiska plan (Hallberg, 2010). Stress är dock en naturlig del av livet vars syfte 

ursprungligen är att säkerhetsställa individens överlevad. Detta genom en ökad beredskap 

och förmåga att bemöta och handskas med svåra situationer. Fortlöper denna stressreaktion 

under en längre period där individen inte får chans till återhämtning kan denna naturliga 

reaktion övergå till något skadligt för hälsan (Hallberg, 2010).  
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Krav-kontroll-stöd modellen 

Karasek tog 1979 fram en modell kallad krav-kontroll-modellen. Denna modell skapades med 

utgångspunkt från resultat som visade att arbetsrelaterad stress beror av den nivå av krav 

och kontroll som individen upplever i arbetet. Begreppet krav innefattar individens 

arbetsbelastning, hur mycket tid som läggs på arbetet samt både den mentala och fysiska 

ansträngningen som krävs för att utföra arbetet. Kontroll innefattar den frihet som individen 

har över att kunna ta egna beslut gällande arbetet, till vilken grad arbetet främjar individens 

kompetens samt till vilken grad individen kan styra över sin egen arbetssituation (Karasek, 

1979). Utifrån faktorerna krav och kontroll beskriver Karasek (1979) fyra olika 

arbetssituationer: Passivt arbete, Aktivt arbete, Låg-stress-arbete samt Hög-stress-arbete. 

Dessa fyra utgår från höga eller låga krav samt hög eller låg kontroll inom arbetet (Figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Krav-kontroll modellen (Efter Karasek, 1979). 

 

Uppstår det en obalans mellan de krav som finns i arbetet och den upplevda kontrollen leder 

detta till hög påfrestning på individen. Enligt Karasek och Theorell (1990) ökar risken för 

ohälsa hos individer som har hög-stress-arbeten, där obalansen mellan krav och kontroll är 

stor. De individer som däremot har aktiva arbeten (välbalanserade) är hälsosammast 

(Karasek & Theorell, 1990). Enligt Karasek och Theorell (1990) leder ökad kontroll i arbetet 

överlag till ett större välmående hos den enskilde individen. Krav-kontroll-modellen kom 

sedan att utökas av Johnson och Hall (1988) till att inkludera ytterligare en dimension som 

benämns stöd, denna dimension markeras av den skuggade delen i Figur 1. Denna nya del i 

modellen handlar om det stöd som individen får via sin omgivning. Det vill säga via relationer 

till medarbetare och chefer. Denna stödfunktion fungerar som en hjälp till att lindra 
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eventuell överbelastning och stress (Johnson & Hall, 1988). Detta leder till en förståelse för 

att arbeten med liknande nivåer av krav och kontroll är hälsosammare om de följs av en hög 

nivå av stöd (Johnson & Hall, 1988).  

 

Krav-kontroll-modellen kan upplevas som enkel, i praktiken är den dock inte alltid lika lätt att 

tyda. För att testa krav-kontroll-modellen i praktiken utförde O´Donnell, Landolt, Hazi, 

Dragano och Wright (2014) ett experiment med två grupper av kvinnor. Båda grupper skulle 

utföra en viss uppgift med den enda skillnaden att deltagarna i den ena gruppen fick ta en 

paus från arbetet när de själva ansåg passande. Denna möjlighet fick inte den andra 

gruppen. Denna paus skulle representera en form av egen kontroll över arbetet. Problemet 

med detta blev dock att denna kontroll även blev till ett krav, på grund av att deltagarna nu 

krävdes planera för denna paus. På grund av detta blev det ändå ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna i stressnivå. Den ena faktorn balanserade helt enkelt ut den andra 

(O´Donnell et al., 2014). 

 

Self-determination Theory (SDT) 

Grundarbetet till framtagandet av motivationsteorin SDT gjordes under 1970-talet, och 

under mitten av 1980-talet kom den första omfattande redogörelsen för teorin. Trots detta 

är det inte förrän det senaste årtiondet som teorin har blivit populär (Deci & Ryan, 2008). 

SDT skiljer sig från många andra motivationsteorier genom att den inte ser motivation som 

ett enhetligt begrepp, där fokus enbart ligger på graden av motivation hos individen. SDT 

skiljer på olika typer av motivation och utgår från att typen (kvalitén) av motivation är 

viktigare än mängden. Den största kontrasten i SDT är mellan autonom motivation och 

kontrollerad motivation (Deci & Ryan, 2008). Autonom motivation handlar om att en person 

till fullo stödjer ett visst beteende samt handlar utifrån egen vilja och eget val. Autonom 

motivation omfattar både inre motivation och de former av yttre motivation där personen i 

fråga har identifierat sig med värdet i utförandet av den aktuella uppgiften (Deci & Ryan, 

2008). Kontrollerad motivation står i stor kontrast till autonom motivation och uppstår när 

en person känner sig tvingad eller övertalad till ett visst beteende genom upplevda 

påtryckningar och skyldigheter. Denna form av motivation består av yttre motivation där ett 

visst beteende påverkas av yttre omständigheter. Det kan handla om påverkan både från 

yttre belöningar eller bestraffningar samt behov av att undvika att skämma ut sig eller 

behålla sitt självförtroende. När individer upplever kontrollerad motivation uppstår ofta en 

viss press att tänka, känna och bete sig på ett visst sätt (Deci & Ryan, 2008). 

 

De olika typerna av motivation påverkar en individs sätt att bete sig i en situation. Den 

autonoma motivationen ger exempelvis upphov till en högre nivå av psykologiskt 

välbefinnande samt en ökad prestation (Deci & Ryan, 2008). Utifrån detta uppkom en 

hypotes att vissa grundläggande psykologiska behov måste tillfredsställas för att en individ 

ska kunna bli så effektiv som möjligt samt uppnå en hög nivå av psykologiskt välbefinnande. 

Forskning visar att dessa grundläggande psykologiska behov är universella och består av 
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behovet av kompetens, autonomi samt samhörighet (Deci & Ryan, 2008). Behovet av 

kompetens handlar om individens inre strävan efter att utöka sitt vetande inom olika 

områden samt lära sig hantera sin omgivning på ett optimalt sätt. För att denna känsla av 

kompetens ska uppnås måste den förestående uppgiften vara optimalt utformad, inte för 

svår och inte för lätt. Utifrån detta krävs även någon form av återkoppling efter att uppgiften 

är utförd, rörande uppgiftens utfall (Deci & Ryan, 2000). Behovet av autonomi samstämmer 

med den autonoma motivationen. Även här handlar det om individens känsla av eget val och 

agerande av egen fri vilja, det vill säga en upplevd känsla av självbestämmande (Deci & Ryan, 

2000). Behovet av samhörighet utgår från viljan att relatera till personer i sin närhet och 

avser en ömsesidig relation där parterna bryr sig om varandra. Det handlar helt enkelt om 

den glädje en individ upplever vid en god social interaktion med sin omgivning (Deci & Ryan, 

2000). Det är utifrån tillfredställelsen av dessa tre grundläggande psykologiska behov som 

det går att göra en bedömning av individens upplevda motivation till en viss uppgift eller ett 

visst beteende (Deci & Ryan, 2008). 

Argumentation 

Arbetsmotivation har numer fått stor betydelse. Sambandet med välmående, stress och 

slutligen med individens hälsa gör arbetsmotivation till något viktigt (Arnold & Randall, 

2010). Men trots utförliga teorier går det inte att fastställa exakt hur nivån av motivation i 

arbete påverkar människor, varken på ett personligt plan eller på ett samhälleligt plan. Med 

tanke på att mycket av dagens forskning fokuserar på förbättringar som behövs inom detta 

område är detta skifte relevant för framtida forskning (Arnold & Randall, 2010). En hälsosam 

individ både på arbetet och i vardagen skulle vara ett intressant fokus i framtida studier. 

Därför är syftet med detta examensarbete att undersöka medarbetares uppfattning av 

arbetsmotivation och dess samband med stress. För att bredda kunskapen om relationen 

mellan motivation och stress till medarbetare i verksamheter utanför de som vanligtvis 

studeras undersöker föreliggande studie gruppträningsinstruktörer vid ett gym. De 

frågeställningar som undersöks är: 

 

• Vilka faktorer påverkar arbetsmotivationen hos gruppträningsinstruktörerna? 

• Hur anser gruppträningsinstruktörerna att deras arbetsmotivation påverkar deras 

upplevda nivå av stress? 

Metod 

Eftersom denna studie är riktad mot individers egna upplevelser och attityder kring ett ämne 

har en kvalitativ forskningsmetod applicerats. Utifrån de teorier och syftet som presenterats 

genomfördes semistrukturerade intervjuer, för att söka svar på vissa specifika frågor men 

samtidigt lämna öppet för följdfrågor i enlighet med Howitts (2013) beskrivning av en 

semistrukturerad intervju. Intervjuguiden innehöll totalt 17 frågor som strukturerats under 

tre kategorier: yrke, arbetsmotivation och stress (Bilaga 1). 
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Urval 

Ett strategiskt urval av 10 informanter gjordes på en och samma arbetsplats där samtliga 

arbetar som gruppträningsinstruktörer. Detta gjordes för att nå en enhetlig grupp med 

samma arbetsvillkor och av praktiska skäl då intervjuerna därför kunde ske på samma plats 

och vid färre tidpunkter. För att uppnå en jämn könsfördelning bland informanterna var fem 

män och fem var kvinnor.  

 

Insamlingsmetod 

Innan intervjuerna genomfördes fick informanterna information om examensarbetets syfte, 

metod, tid samt annan viktig grundläggande information om upplägget. Utöver detta fick 

informanterna även information om sin rätt att vara anonym samt att kunna avsluta 

intervjun när denne vill utan konsekvenser. Detta gjordes i enlighet med de etiska regler som 

bör appliceras vid vetenskapliga studier (Howitt, 2013). Intervjuerna genomfördes på 

arbetsplatsen vid tre olika tillfällen där var och en av informanterna intervjuades var för sig. 

Under intervjuerna användes i första hand ljudinspelningar för att samla data med visst stöd 

från anteckningar. Samtliga informanter har avidentifierats och istället för namn försetts 

med en bokstav som används när de beskrivs i resultatdelen, i syfte att säkerställa 

informanternas anonymitet. 

 

Bearbetning och analys 

Efter genomförda intervjuer transkriberades det insamlade materialet utifrån den 

ortografiska transkriberingsmodellen. Det material som återgavs via ljudinspelning skrevs 

ned och i enlighet med modellen togs ingen hänsyn till kroppsspråk, röstläge, tvekanden osv. 

Denna modell valdes med tanke på den följande tematiska analysen där enbart språket är i 

fokus. Den tematiska analysen är användbar för att få en förståelse för insamlade data 

(Howitt, 2013). Analysmetoden ansågs passande i arbetet med att förstå medarbetares 

uppfattning av arbetsmotivation och stress. Insamlade data struktureras i olika teman eller 

kategorier som framträdde i resultatet. Dessa teman är inte beroende av de teorier som 

tidigare tagits upp i studien, dock förekommer naturliga likheter. Teorierna används istället 

som grund vilka de nya kategorierna kan jämföras med i diskussion och analys.  

 

Resultat 

Det resultat som uppkom vid temaanalysen visar på att informanterna är samstämmiga i 

majoriteten av de frågeställningar som tagits upp under intervjuerna. Under insamlandet av 

data fokuserades främst på arbetsmotivation och dess påverkande faktorer. På grund av 

detta redovisas resultatet genom underrubriker som utgår från de påverkande faktorer som 

framkom. Alla teman som presenteras kommer att beskrivas utifrån sina fördelar och 

nackdelar, om båda sidor framkommit.  
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Feedback 

I intervjumaterialet framkom att samtliga informanter uppfattar begreppet feedback som en 

viktig komponent i deras arbetsmotivation. Det fanns ett uttryckt behov av feedback i det 

vardagliga arbetet. Denna feedback behöver framför allt komma från ledningen men även 

från andra medarbetare. Med hjälp av relevant feedback uttrycker informant C exempelvis 

att ”det blir lättare att utföra arbetet på ett rätt och ordentligt sätt…. motivationen i arbetet 

blir helt enkelt högre”. Ett flertal liknande uttryck framkom under intervjuerna med syftet att 

mottagandet av andras åsikter gör arbetet lättare samt ökar möjligheten till egen utveckling 

hos medarbetaren. Som följd ökar även arbetsmotivationen hos medarbetarna. Informant C 

uttrycker även att ”det känns mycket viktigt att få höra av ledning och kollegor att man gör 

ett bra jobb….kanske att någon bara säger bra jobbat”. Som situationen ser ut i dag önskar 

flera av informanterna att de fick mer feedback i sitt vardagliga arbete. Under intervjun 

uttrycker de flesta informanter att feedback har flera viktiga syften i arbetet, inte enbart för 

dem själva. Informant E uttrycker exempelvis att ”feedback är inte bara viktigt för oss 

medarbetare utan även för att ledningen faktiskt ska kunna garantera kvalitén på det arbete 

som vi gör här”. På detta sätt blir feedbacken även viktigt för företaget som helhet. Vid 

intervjuerna blir det tydligt att några av informanterna har funderat mycket kring hur ökad 

feedback skulle kunna uppnås på deras arbetsplats. Förslag som fler medarbetarsamtal, 

arbetsplatsträffar samt andra former av möten med kollegor och ledning framkom för 

förbättrad feedback och ökad arbetsmotivation. 

Relationer 

Relationer till andra på arbetsplatsen, både till ledning samt andra medarbetare 

framkommer vid intervjuerna som viktiga för en hög arbetsmotivation. Temat relationer 

diskuterades frekvent under intervjuerna och sociala relationer ansågs vara en betydelsefull 

del i en medarbetares upplevda arbetsmotivation. En informant beskriver att mötet med 

kollegor och kunder är en motivationsfaktor som bidrar till att denne anser det roligt att gå 

till jobbet. Detta förutsatt att informantens relationer till kollegor och kunder är goda, vilket 

personen i fråga anser att de är. Ytterligare en informant (G) uttrycker liknande tankegångar 

och menar att ”det bästa med arbetet är väl att få träffa folk...man blir glad, får glädjekickar 

när man möter alla på arbetsplatsen”. I arbetet som gruppträningsinstruktör förekommer 

det många sociala situationer där relationen till de andra är avgörande menar en annan av 

informanterna. Personen i fråga menar att det därför är viktigt att relationerna mellan 

kollegor och ledning på arbetsplatsen är goda. Skulle detta inte vara fallet menar 

informanten att detta skulle sänka arbetsmotivationen. Utifrån detta blir det tydligt att goda 

relationer på arbetsplatsen bidrar till en högre arbetsmotivation för medarbetaren.  

Meningsfullhet 

Utifrån insamlad data kan kategorin meningsfullhet urskiljas som en utav de mest 

framstående teman. Anledningen till detta kan bland annat vara att meningsfullhet ses som 

ett karaktärsdrag hos arbetet i sig och inte en omkring varande omständighet som 

exempelvis relationer. Majoriteten av informanterna nämnde inledningsvis begreppet 
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meningsfullhet eller liknande uttryck. Möjligheten för en gruppträningsinstruktör att i 

arbetet få inspirera, motivera samt leda andra mot framgång framstod som en stark 

motivationsfaktor för informanterna. En av informanterna uttrycker att en utav de viktigaste 

faktorerna i hennes arbetsmotivation är att kunna följa deltagarnas utveckling ”motiverande 

att se det både under passets gångs och hur de utvecklas, liksom över tid…då känns mitt 

jobb som bidragande och viktigt” (Informant A). Informantens känsla av att kunna bidra till 

andra personers utveckling uppfattas som motiverande och bidrar till att informanten 

känner och uttrycker en stolthet över sig själv och sitt arbete.  

Informanterna uttrycker en relativt hög nivå av meningsfullhet i arbetet, detta med ett 

undantag. En informant upplever en låg känsla av meningsfullhet i arbetet eftersom denne 

anser att arbetet i sig inte bidrar med något av vikt till resten av samhället. Denna brist på 

upplevd meningsfullhet gör att arbetet upplevs mindre attraktivt. På grund av detta uppger 

informanten att denne försöker undvika att fundera över arbetets meningsfullhet för att 

kunna hålla arbetsmotivationen så hög som möjligt.  

Kompetens och intresse 

Under intervjun fick informanterna definiera sin uppfattning av arbetsmotivation. 

Majoriteten talade om sin egen kompetens och möjligheten till att utveckla denna som en 

grundläggande motivationsfaktor. Informant H menar att ”jobbet blev intressant eftersom 

det var något jag ansåg mig vara duktig på….dels är det utvecklande för mig själv i 

ledarskapsperspektiv”. 

Flera av de andra informanterna uttryckte att arbetet som gruppträningsinstruktör inte 

medför någon stor utvecklingsmöjlighet, vilket de ansåg negativt. Utifrån detta uppgav de 

flesta av informanterna att de inte kunde så någon långvarig framtid inom detta yrke. 

Informant G beskriver att ”jag kommer ju alltid träna och hålla mig till gruppinstruktör så 

länge det passar i mitt liv….men jag ser dock ingen framtid….det går inte att jobba sig uppåt, 

ingen vidare utveckling”. Kompetens och utvecklingsmöjligheter inom arbetet anses viktiga 

motivationsfaktorer som spelar en avgörande roll för medarbetarens framtid inom yrket. 

Utveckling av individens kompetens ansågs även vara viktigt för att medarbetarna ska kunna 

utföra ett gott arbete, vilket i sig ansågs leda till högre motivation i arbetet.  

 

Alla informanter var dock inte överens om kompetensutvecklingens betydelse för 

motivationen. En av informanterna ansåg att möjligheten till ökad kompetens saknade 

påverkan på dennes arbetsmotivation. Anledningen till detta förklarades genom en 

förförståelse för att arbetet som gruppinstruktör saknade dessa utvecklingsmöjligheter. På 

grund av att denna förförståelse förväntade sig intervjupersonen ingen kompetensutveckling 

och menar att det därför inte påverkar nivån av upplevd arbetsmotivation. Informanten la 

dock stor vikt vid kompetens och ansåg att det var av stor vikt att denne kände sig kunnig i 

sitt yrke. Liksom de resterande informanterna ansågs den grundläggande kompetensen vara 

en av anledningarna för att söka sig till yrket som gruppträningsinstruktör.  
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Samtliga informanter har en bakgrund inom träning innan de började arbeta som 

gruppträningsinstruktör. Denna förkunskap samt intresse för arbetet upplevde alla 

informanterna som en stor motivationsfaktor. En informant förklara att denne sökte arbetet 

på grund av sitt intresse och uppfattningen om att detta var något denne var bra på. Detta 

intresse låg till grund för flera informanters upplevda arbetsmotivation. Att få göra något 

som de anser sig vara bra på och betraktar som roligt är enligt insamlad data viktigt för den 

upplevda nivån av motivation i arbetet. Tillsammans påverkar intresse, kompetens och 

möjligheter till utveckling arbetsmotivationen.  

Stress  

Alla informanter beskriver att de upplever en relativt låg stressnivå i sitt arbete, varav två 

anser sig helt sakna stressfaktorer i arbetet. En informant förklarar att den låga nivån av 

upplevd stress beror på att denne själv valt att jobba som gruppinstruktör samt att det finns 

möjlighet att själv kontrollera passens upplägg. Flera av informanterna för liknande 

resonemang där det framkommer att deras fria vilja i arbetet är en faktor som upplevs sänka 

stressnivån. Under intervjun uttryckte flera av informanterna att arbeta som gruppinstruktör 

i sig kan vara stressdämpande. Anledningen till detta var att möjligheten till fysisk aktivitet i 

arbetet upplevdes reducera stress. I detta resonemang betonades inte enbart nedgången av 

arbetsrelaterad stress utan även en allmän stressreduktion uppfattades av informanterna. 

Informant G uttrycker att ”i det hela hjälper jobbet min allmänna stress mer än vad den 

stjälper”. Den fysiska aktiviteten blev en form av strategi för att hantera stress.  En informant 

uttryckte att genom förmågan att hantera upplevd stress kan den omvandlas till något 

positivt och prestationshöjande. Personen i fråga uttryckte dock att den fysiska aktiviteten 

ensam inte var tillräcklig för att hantera stress på ett effektivt sätt. Informanten uppgav att 

ytterligare en komponent behövdes. ”Utöver det behövs det någon form av stöd och hjälp 

för att klara det, omgivningen blir viktig då….man behöver känna sig sedd” (Informant A). 

Vikten av omgivningens stöd och behovet av att få uttrycka den upplevda stressen ansågs 

vara grundläggande i en god stresshantering.  

 

Trots att samtliga informanter upplevde en låg stressnivå i arbetet har alla en tydlig bild av 

de konsekvenser som framkommer vid förhöjda nivåer av stress. Bland de konsekvenser som 

tydligast framkommer i det insamlade materialet finns trötthet, nedstämdhet, 

sömnproblem, minskad social förmåga samt en försämrad prestationsförmåga. Detta var 

faktorer som informanterna själva upplevt som effekter av stress. Trots tidigare uttalande 

om ökad prestation vid stress är alla informanter överens om att vid höga nivåer av stress 

sänks prestationsförmågan och svårigheter uppstår i genomförandet av arbetet. Ett flertal av 

informanterna anser att de negativa konsekvenserna av hög stress har en grundläggande 

gemensam komponent. Denna komponent är känslan av stark ångest och en känsla av 

förlorad kontroll över sin tillvaro. 

 

Samtliga informanter hävdade en relation mellan stress och arbetsmotivation. Strukturen för 

denna relation var informanterna inte eniga om. Hypotesen att stress har en inverkan på 
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medarbetarens arbetsmotivation ansågs vara trolig. En hög nivå av stress upplevdes negativt 

för arbetsmotivationen eftersom känslan av ångest som uppstår vid höga nivåer av stress 

dämpade alla andra känslor kopplade till arbetet. Alla informanter utom en uttryckte 

liknande resonemang. Den informant som inte höll med om detta uttryckte istället att 

arbetsmotivation har en tydlig påverkan på upplevd stress. Denne ansåg att 

arbetsmotivationen var ett redskap att handskas med stressen. Majoriteten av 

informanterna var eniga i detta resonemang och uttryckte även att arbetsmotivationen gav 

en känslan av kontroll över tillvaron, i motsats till den känsla som uppstod vid stress. Dock 

var inte alla överens om existensen av detta samband. Några av informanterna upplevde 

inte att arbetsmotivationen hade någon påverkan på deras upplevda stress.  

Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka uppfattningen av arbetsmotivation 

utifrån ett medarbetarperspektiv. Under denna rubrik förs en diskussion kring arbetets 

genomförande och resultat i relation till syftet. Diskussionen kommer att inledas med svaren 

som framkom för frågeställningarna. Sedan förs en diskussion kring den metod som använts. 

Avsnittet avslutas med de slutsatser som kan dras samt förslag till vidare forskning inom 

ämnet. 

Resultatdiskussion 

Vilka faktorer påverkar arbetsmotivationen hos gruppträningsinstruktörerna? 

I resultatet framkommer flera faktorer som påverkar medarbetarnas upplevda nivå av 

arbetsmotivation. För att en medarbetare ska nå en hög arbetsmotivation behövs feedback 

från ledning och/eller medarbetare, bra relationer på arbetsplatsen, en känsla av 

meningsfullhet i arbetet samt en känsla av intresse och kompetens för arbetet. Dessa 

faktorer stämmer till viss del överens med Folkhälsomyndighetens (2013) punkter för en 

ökad hälsa. Där, liksom i detta examensarbete, påpekas vikten av utveckling och kompetens i 

arbetet. Enligt Folkhälsomyndigheten påverkas även arbetsmotivationen positivt av en god 

arbetsmiljö, för att nå detta blir relationen till medarbetarna viktig, vilket även påpekas i 

detta examensarbete. Utifrån detta blir ett samband tydligt mellan en del av de faktorer som 

påverkar en individs arbetsmotivation och de grundläggande faktorerna för en god hälsa. 

Detta är även överensstämmande med Faragher, Cass och Cooper (2005) som påvisar ett 

samband mellan arbetsmotivation samt god hälsa. Gaki et al. (2013) rapporterar att även 

känslan av meningsfullhet är viktig för hälsan och arbetet, vilket överensstämmer med de 

faktorer som framkommit även i föreliggande studie.   

Faktorerna för hög arbetsmotivation som framkommit som teman i detta examensarbete 

kan även motsvara flera av de grundläggande psykologiska behov som Deci och Ryan (2008) 

beskriver i SDT. Behovet av kompetens, som även beskrivs innebära behov av någon form av 

återkoppling, har en stark sammankoppling med temana feedback och kompetens som 

informanterna i denna studie betonade. Ytterligare ett samband kan ses mellan behovet av 
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samhörighet och temat relationer. Båda betonar vikten av goda relationer och en god social 

interaktion. 

Hur anser gruppträningsinstruktörerna att deras arbetsmotivation påverkar deras 

upplevda nivå av stress? 

I resultatet kan en delning i åsikterna kring sambandet mellan arbetsmotivation och stress 

urskiljas. Informanterna har olika uppfattningar om hur dessa fenomen påverkar varandra. 

Tydligt blir dock att det finns ett samband, trots informanternas delade meningar kring 

utseendet hos detta samband. Resultaten visar dock samstämmiga åsikter om vilken 

påverkan stress har på medarbetaren. De konsekvenser som informanterna påpekar 

överensstämmer med de symptom som Arnold och Randall (2010) betonar som vanliga. 

Bland annat nämns trötthet, sömnproblem, nedstämdhet samt sänkt prestationsförmåga. 

Att informanterna är så pass medvetna om de negativa effekter som stress kan ha på 

individen överensstämmer inte med den låga stressnivå som informanterna uttrycker sig 

uppleva i sitt arbete. Skulle nivån av stress vara låg skulle informanterna rimligtvis inte vara 

alltför insatta i sambandet eftersom de inte upplevt dem. Utifrån detta kan spekulationer 

föras kring informanternas egentliga stressnivå i arbetet. Är de så låga nivåer av stress som 

informanterna uppger? Det finns även en möjlighet att informanterna tidigare utsatts för 

hög stress men nu har ett betydligt mer avspänt arbete. Detta skulle kunna förklara den 

utförliga beskrivningen av stress och dess negativa påverkan.  

 

Det tredje behovet i SDT handlar om självbestämmande samt utrymme för egen fri vilja och 

diskuterades inte i relation till första frågeställningen men blir mer relevant i sammanhanget 

arbetsmotivation och stress. Självbestämmande och utrymme för egen fri vilja (autonomi) 

ökar informanternas arbetsmotivation och minskar den upplevda stressnivån. Den egna fria 

viljan anses vara en anledning till att informanternas upplevelse av stress är så låg som de 

beskriver. Autonomi anses vara mer stressreducerande än arbetesmotivationshöjande. 

Utifrån detta kan informanternas motivation uppfattas som autonom. Det vill säga att 

motivationen uppstått från individens egen vilja och val att arbeta som 

gruppträningsinstruktör. Den autonoma motivationens positiva påverkan på individens 

psykologiska välbefinnande kan även kopplas till informanternas låga upplevelse av stress, 

vilket också tyder på att motivationen hos informanterna är autonom. Detta med 

utgångspunkt i antagandet att en hög nivå av psykologiskt välbefinnande är detsamma som 

en låg nivå av upplevd stress. Under intervjuerna beskrivs inga påtryckningar eller upplevda 

skyldigheter inför valet att arbeta som gruppträningsinstruktör, vilket utesluter en 

kontrollerad motivation.  

 

Resultatet kan även kopplas till Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd-modell. 

Informationen om arbetets struktur är inte entydig i resultatet eftersom olika åsikter 

uttrycks kring detta. Trots denna oenighet kan arbetet som gruppträningsinstruktör tolkas 

som ett passivt arbete. Kraven och kontrollen i arbetet upplevs vara låga. För att arbetet ska 

bli optimalt enligt denna modell behövs större egen kontroll. Även om informanterna uppger 
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att kraven i arbetet är låga kan detta ses utifrån en annan vinkel. Här skulle komponenten 

kompetens och intresse vara av betydelse. Samtliga informanter har en bakgrund inom 

träning och anser sig ha både kompetens och stort intresse för sitt arbete. Detta ger goda 

förutsättningar att möta de krav som ställs på medarbetaren i arbetet utan att drabbas av 

för höga stressnivåer. En person som saknar denna kompetens skulle troligtvis inte anse att 

kraven var låga och därav också uppleva arbetet som mer stressfyllt. Behovet av kompetens 

för att uppnå en hög arbetsmotivation stämmer därigenom bra överens med medarbetarens 

skattning av sitt arbete i krav-kontroll-stöd-modellen. Högre kompetens ger en bättre 

förmåga att möta höga krav i arbetet.  

 

Faktorn stöd i krav-kontroll-stöd-modellen blir intressant i relation till resultatet i detta 

examensarbete. Detta eftersom faktorn stöd anses behjälplig vid hantering av stress. I 

resultatet framkommer behov av att få tala med andra om sin stress och därigenom känna 

stöd från sin omgivning. Denna stöd-komponent, som lades till senare i modellen framstår 

som ytterst viktig för att hantera den stress som uppstår i arbetet. Utöver detta betonas 

även att arbetet som gruppträningsinstruktör innebär fysisk aktivitet som upplevs som en 

metod för stresshantering. Det kan bidra till att sänka den totala stressen orsakad av andra 

arbetsrelaterade komponenter. En koppling kan göras mellan faktorn stöd och temat 

relationer. Informanterna tycks vara eniga om vikten av goda relationer på arbetsplatsen 

eftersom dessa relationer kan ge det stöd som individen behöver i hanteringen av stress. 

Detta stämmer väl med Karaseks och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd modell. 

 

Metoddiskussion 

I detta examensarbete användes en kvalitativ forskningsmetod för att belysa medarbetarnas 

egna attityder och upplevelser kring arbetsmotivation och dess påverkan på stress. Den 

semistrukturerade intervjun gav möjlighet till följdfrågor och ett större utrymme för 

informanterna att förklara sin uppfattning av arbetsmotivation. På grund av det låga antalet 

informanter är resultatet svårt att generalisera. Dock ger resultatet en inblick i 

gruppträningsinstruktörers upplevelse av arbetsmotivation, vilket också var syftet med detta 

examensarbete. 

 

Vid tematisk analys får forskarens förförståelse inverkan vid tolkningen av det insamlade 

materialet. I detta fall bidrar ett fåtal egna erfarenheter av arbetet som 

gruppträningsinstruktör till förförståelsen. Denna förförståelse kan påverka den slutgiltiga 

analysen av arbetet genom missförstånd eller andra brister i kommunikationen med 

informanterna. Denna problematik vid tolkning av resultatet går inte att utesluta i detta 

examensarbete. För att upptäcka och eliminera konsekvenserna av min egen förförståelse 

eller min eventuellt bristande förmåga att tolka informanternas utsagor skulle det ha varit 

önskvärt att en oberoende forskare hade analyserat materialet. Om teman och slutsatser då 

blivit lika, eller olika hade kvalitén hos min analys kunnat värderas bättre.  
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Slutsatser 

Arbetsmotivation är ett omfattande ämne, och trots omfattande forskning går det att 

studera området utifrån nya synvinklar, exempelvis genom att undersöka individer inom 

speciella verksamheter som personal på gym. Detta examensarbete visar på att det finns ett 

flertal faktorer i individens omgivning som påverkar dennes arbetsmotivation; bland annat 

feedback, sociala relationer samt arbetets meningsfullhet. Dessa faktorer kan variera och på 

olika sätt påverka nivån av arbetsmotivation. Utöver detta framkommer även ett samband 

mellan en hög upplevd arbetsmotivation och ett visst skydd mot arbetsrelaterad stress. Även 

detta samband har antytts i tidigare forskning och är av stort intresse för vidare studier. Ett 

flertal åsikter framkom om relationen mellan fysisk aktivitet och sänkt stress. Det vore av 

intresse att undersöka om fysisk aktivitet på arbetsplatser sänker negativ stress i arbetet. 
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Bilaga 1 

Arbetsmotivation 

Yrke 

1. Berätta lite kort om din arbetssituation. 

2. Varför valde du att arbeta som gruppinstruktör på gym? 

3. Beskriv det bästa och sämsta faktorerna i ditt arbete. 

4. Beskriv vad som är utmanande i ditt yrke. 

5. Hur ser du på din framtid inom yrket. 

- Ser du dig själv arbeta som gruppträningsinstruktör för resten av ditt liv? 

Arbetsmotivation 

6. Vad innebär arbetsmotivation för dig? 

7. Hur skulle du beskriva en hög/låg arbetsmotivation? 

8. Hur upplever du din arbetsmotivation vara? 

9. Vilka faktorer i ditt yrke tror du påverkar din arbetsmotivation och varför? 

- Hur påverkar din nivå av kompetens din arbetsmotivation? 

- Hur påverkar möjligheten till självbestämmande din arbetsmotivation? 

- Hur påverkar arbetets meningsfullhet din arbetsmotivation? 

10. Finns det något du skulle vilja ändra på i dagens arbetsupplägg för att uppnå högre 

arbetsmotivation? 

Stress 

11. Vad innebär stress för dig? 

12. Hur ser stressnivån ut i ditt arbete? 

13. Vilka faktorer påverkar den nivå av stress som du upplever i ditt arbete? 

- Hur påverkar omgivningens krav din stressnivå? 

- Hur påverkar din egen kontroll i arbetet din stressnivå? 

- Hur påverkas din stressnivå av yttre stöd? 

14. Hur reagerar du på upplevd stress? Låg/hög? 

15. Hur tror du att din nivå av stress kan påverka din arbetsmotivation? Positivt och 

negativt? 

16. Hur tror du din arbetsmotivation kan påverka din nivå av stress? 

 

17. Något du vill tillägga eller tycker att jag missat? 

 

 


