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Förord 
 

Vi vill tacka samtliga opponenter som har hjälpt oss att förbättra vårt arbete 

genom hela processen. Ett stort tack till vår handledare som tålmodigt hjälpt oss 

att utveckla uppsatsen. Till sist vill vi också tacka vänner och familj för deras 

tålamod och stöd under denna givande process. Även ett stort tack till Zakris 

Strömqvist för all hjälp med de statistiska delarna. 
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- How much influence does personal development have on the 

willingness to work abroad? 

- How important is personal development in relation to the 

other factors of Herzberg's theory and McClelland's theory? 

 

Purpose: 

 

 

 

The purpose of this study is to examine what motivations affect 

individuals to work abroad. By understanding these factors, 

companies can motivate their employees directly. 

Method: 

 

 

 

 

 

 

 

The methodology used in this study is based on theory from scientific 

articles connected to motivation of expatriates. A survey with 339 

answers became the collected data and processed to enable analysis. 

This was made through a correlation analysis and regression analysis 

with the purpose of finding the most important factors that affect the 

willingness to work abroad. 

Conclusion: 

 

 

 

 

 

 

 

Personal development is the factor that affects the willingness to 

work abroad most. Followed by the factor income and bonus that also 

influence the individuals. Companies can thereby motivate their 

employees directly through this type of tasks and awards. The result 

shows that Herzberg’s motivational theory is important to use in 

studies on motivation, behavior and the willingness to work abroad. 

The majority of the 339 respondents thought that personal 

development is the most compelling factor. 
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Denna studie syftar att studera drivkrafter till viljan att arbeta 

utomlands. Genom att förstå dessa drivkrafter kan företag anpassa 

arbetsuppgifter och belöningar efter vad som motiverar den anställde. 

Metod: 

 

 

 

 

 

 

 

Studiens metod är baserad på teori från vetenskapliga artiklar inom 

ämnet motivation till utlandsarbete. En kvantitativ undersökning i 

form av en enkät genomfördes med 339 enkätsvar. All insamlad data 

bearbetades och därefter analyserades via en korrelationsmatris och 

en regressionsanalys. Detta gjordes för att finna den största 

bakomliggande drivkraften till viljan att arbeta utomlands. 

Slutsats: Faktorerna personlig utveckling samt lön och förmåner är de faktorer 

som mest påverkar viljan att arbeta utomlands. Företag kan anpassa 

belöningar och arbetssätt efter detta för att ge större motivation till de 

anställda. Resultatet av studien visar att Herzbergs faktorer är viktiga 

att ta med då studier om motivation till att arbeta utomlands 

genomförs. Majoriteten av respondenterna ansåg att personlig 

utveckling var den viktigaste faktorn. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel förklaras anledningarna till att studera detta ämne. För att ge en 

överblick av ämnet presenteras bakgrund och tidigare forskning, följt av problematisering. 

Inledningen avslutas med att beskriva syftet med studien och tillkommande frågeställningar. 

 

Det finns individer som strävar efter att arbeta utomlands trots att de inte får något stöd från 

den befintliga arbetsgivaren eller hemlandet (Doherty, Richardson & Thorn, 2013). Under 

perioden 2010 - 2050 beräknas 96 miljoner människor inom Europeiska unionen flytta från den 

nuvarande arbetsplatsen för att arbeta utomlands (UN, 2011). Allt fler individer lämnar sina 

hem och arbete för att flytta utomlands. Forskning visar att viljan att arbeta utomlands grundar 

sig på flera olika faktorer och varierar mellan individer. Tidigare studier använder sig av 

motivationsteorier för att undersöka viljan att arbeta utomlands. Teorier som ofta förekommer 

i dessa studier är Herzbergs tvåstegsmodell och McClellands motivationsteori (Holmberg, 

2009). 

 

Herzbergs tvåstegsmodell och McClellands motivationsteori skiljer sig åt. De belyser olika 

faktorer om vad som motiverar individer. Herzbergs teori är uppdelad i motivationsfaktorer 

(fortsättningsvis; intressefaktorer, för att inte missförstånd ska uppstå vid diskussion om 

motivation) och hygienfaktorer. Intressefaktorerna är personlig utveckling, karriärutveckling, 

eget ansvar och hygienfaktorerna är arbetstrygghet, arbetsmiljö, lön och förmåner. Lön och 

förmåner räknas som en faktor i denna teori. McClellands teori tar upp faktorerna 

prestationsbehov, samhörighetsbehov och maktbehov. Denna undersökning kommer att 

använda sig av båda teorierna och deras faktorer. 

 

Tidigare studier har till exempel kommit fram till att 26 procent av de individer som åker 

utomlands för att arbeta har förväntningarna att efter en period utomlands utveckla sina 

karriärer. 48 procent har förväntningarna att bli tilldelade en ledarroll i företaget. (Global 

relocation trends survey, 2016) En annan studie visar att viljan att arbeta utomlands grundar sig 

i att förbättra karriären, visa framfötterna och få en ökad lön (Jokinen, Brewster & Suutari, 

2008). En annan undersökning kom fram till att individernas vilja att arbeta utomlands baseras 

på intresset för andra länder, för äventyret, en ny erfarenhet och livsstilsförändringar. Samt att 

ta sig ifrån den befintliga platsen och för en positiv påverkan på familjen. (Richardson & 

McKenna, 2006) De faktorer som de tidigare studierna tar upp finns med i antingen Herzbergs 

eller McClellands teori. 

 

1.1 Problematisering 

Samtliga tidigare studier visar att det är olika faktorer som är betydande för viljan att arbeta 

utomlands. Många av de faktorer som tidigare studier belyser finns med i antingen Herzbergs 

eller McClellands teori, dock finns inte personlig utveckling med i de tidigare studiernas 

resultat. Personlig utveckling innebär viljan att lära och ger nya kunskaper vilket är viktigt för 

individer som vill bredda sin kompetens (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011). Då 

personlig utveckling inte har varit betydande i de tidigare nämnda studierna avser denna studie 
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att undersöka hur viktig den personliga utvecklingen är. Samt vilket samband personlig 

utveckling har med de andra faktorerna från Herzbergs och McClellands teori. 

 

Vad som påverkar viljan att arbeta utomlands är viktig kunskap för företag som genom 

vetskapen kan anpassa arbetsuppgifter och villkor efter vad som motiverar individer. Till 

exempel om ett företag ska sända en anställd på ett utlandsarbete kan de motivera individen och 

ge relevanta erbjudanden. När arbetet anpassas efter de anställdas behov får arbetsplatsen lojal 

personal som presterar bättre (Tharenou, 2013). Ur ett annat perspektiv kan företag även gynnas 

av personer som vill arbeta utomlands då de kan ta del av individens internationella kunskaper 

och kontakter (Doherty et al. 2013). 

 

1.2 Syfte & frågeställning 
Studien syftar att studera drivkrafter till viljan att arbeta utomlands. Genom att förstå dessa 

drivkrafter kan företag anpassa villkor och arbetsuppgifter efter vad som motiverar individen. 

Detta leder ut i frågeställningarna: 

 

- Hur stor påverkan har personlig utveckling på viljan att arbeta utomlands? 

- Hur viktig är personlig utveckling i samband med de andra faktorerna ur Herzbergs teori 

och McClellands teori? 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de centrala teoretiska begreppen för studien. För att förtydliga 

samband mellan olika teorier används figurer. Kapitlet kommer att avslutas med att presentera 

en modell som utgör grunden för undersökningen. 

2.1 Motivation 

Motivation kan definieras som krafter för att få individer att vilja uppnå grundläggande behov. 

Det kan vara motivation att uppnå en önskan eller en vilja att inte genomföra en uppgift. 

(Dessler, 1986) Motivation beskrivs oftast som en inre kraft och kan genom energigivande 

drivkrafter få personer att ge utlopp för sin vilja. Det skiljer sig från person till person vad som 

engagerar dem. (Suutari & Brewster, 2000) Tidigare undersökningar tyder på att det finns både 

intern och extern motivation. Intern motivation betyder att motivationen kommer från individen 

själv och att utomstående faktorer inte påverkar lika mycket. Det kan vara faktorer som livsstil, 

vänner och familj. Externa motivationsfaktorer är utomstående faktorer som karriär, kultur och 

ekonomi. (Jackson, Carr, Edwards, Thorn, Allfree, Hooks & Inkson, 2005) 

 

Motivation för utlandsarbete visade sig vara något annorlunda. Richardson och McKenna 

(2006) beskriver att individer motiveras av fyra aspekter; att utforska ett annat land, finansiella 

aspekter, att fly den befintliga platsen och att upplevelsen skulle få en positiv inverkan på 

framtida karriär. För individer som vill utforska ett annat land är utvecklingsmöjlighet en 

motivation. Samt att det kan leda till livsstilsförändringar och samhörighet. (Richardson & 

McKenna, 2006) Betydelsen av förbättrade karriärmöjligheter anses inte vara den största 

motivationen till att åka utomlands. Då individer som väljer att resa utomlands och lämna sin 

arbetsplats riskerar sin nuvarande karriär. (Doherty et al. 2013) Vissa anser att karriären inte 

spelar någon roll, vilket också kan vara en bidragande faktor till att individerna lämnar landet 

(Cao, Hirschi & Deller, 2012). Det visar sig att tidigare erfarenhet är en viktig faktor då 

barriären att arbeta utomlands är mindre för individer som redan har tidigare utlandserfarenhet. 

(Suutari & Brewster, 2000) 

 

Det finns flera teorier framtagna för att visa vad som motiverar individer. Herzbergs 

tvåstegsmodell som genom intressefaktorer och hygienfaktorer får individer att motiveras på 

arbetsplatsen. Denna teori kan anpassas till att bedöma motivation till utlandsarbete. En annan 

teori är David McClelland motivationsteori som grundas i tre olika behov, prestation, makt och 

samhörighet. Genom att använda dessa två teorier i undersökningen och utforma den teoretiska 

referensramen efter dessa, kan denna studie leda till en djupare förståelse för varför individer 

vill arbeta utomlands. 

 

2.2 Herzberg tvåstegsmodell 

Tvåstegsmodellen är uppdelad i intressefaktorer och hygienfaktorer. Faktorerna är relaterade 

till hur stor tillfredställelse respektive missnöje en individ upplever kring sitt arbete. (Bassett-

Jones & Geoffrey, 2005). Intressefaktorer respektive hygienfaktorer har underliggande 

kategorier som påverkar individers motivation. 
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Figur 1. Faktorer ur Herzbergs teori. (egen modell) 

 

2.2.1 Intressefaktorer 

Intressefaktorer är anledning till att utvecklas, arbeta och engagera sig. Dessa faktorer kan i 

många avseenden betraktas som interna intressefaktorer. (Bassett-Jones & Geoffrey, 2005) 

 

Den första faktorn, personlig utveckling betyder viljan att lära och den leder till mognad. Viljan 

att lära är viktigt för den personliga utvecklingen eftersom en chans till utbildning ger individen 

möjlighet att utveckla sin kompetens och bredda sina kunskaper. (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 

Davidsson, 2011) Inlärning av nya färdigheter leder till befordringsmöjligheter som kan vara 

en stor motivation bland individer. Det kan även bidra till en känsla av större ansvar och en 

bättre prestation. Individer vill ha möjlighet till nya arbetsuppgifter, till förändrade 

arbetsuppgifter, nya ansvarsområden och att de kan leda till en högre arbetsposition. (Herzberg, 

Mausner & Snyderman, 1993) Utbildningen kan komma från arbetsgivaren eller ske utanför 

arbetet, i välbekant område eller utomlands. (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011) 

Forskning visar att individer som inte får använda sig av sina färdigheter tillräckligt mycket 

söker sig bort från arbetsplatsen och i många fall utomlands (Richardson et al, 2006). Företag 

som ger sina anställda utbildningsmöjligheter kan gynnas och få mer lojal personal med bättre 

kompetens. Utbildning leder till att de anställda känner sig mer motiverade (Stahl, Chua, 

Caligiuri, Cerdin & Taniguchi, 2009). Personlig utveckling kan betraktas som intern faktor då 

det i många fall inte påverkar andra personer och inte krävs stort kapital att investera i (Bassett-

Jones et.al., 2005). 

 

Den andra intressefaktorn är karriärutveckling, vilket kan ses som ett kall för vissa individer 

och många känner en förlust när deras karriär inte går i den riktningen de vill (Lee, 2005). En 

individ som har en positiv inställning till att göra karriär, kan bli besviken om det inte finns 

tillräckligt med utrymme inom företaget att växa (Hall & Chandler, 2005). Motivation till att 

göra karriär kan komma av flera olika anledningar. Inre motivation är en bidragande faktor till 

varför individer vill göra karriär. Individens vilja, möjligheter och mål spelar roll för huruvida 

denne strävar efter att göra karriär. (Mast, Hall & Schmid, 2010) En utvecklad vetskap inom 

kultur, ledarskap och internationell kompetens ger ökade chanser till en hög position inom vissa 

arbeten och har en positiv påverkan på karriärutvecklingen. Detta kan vara en bidragande faktor 

till att karriärlystna individer väljer att arbeta utomlands. (Carr, Kern & Thorn, 2005) 
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Den tredje intressefaktorn är eget ansvar som är väldigt för viljan att utvecklas. Eget ansvar 

betyder att företag ska motivera de anställda med större ansvar och vidareutbildning, snarare 

än bonusar och högre lön (Sachau, 2007). Genom att de anställda själva ska kunna ha inflytande 

över sin arbetssituation, kan en brist av eget ansvar på arbetsplatsen vara anledningen till att 

många väljer att arbeta utomlands (Lee, 2005). 

 

2.2.2 Hygienfaktorer 

Hygienfaktorer är vad som får individer att känna sig trygga och respekterade. Dessa faktorer 

kan i många avseenden betraktas som externa faktorer. (Bassett-Jones & Geoffrey, 2005) 

 

Den första faktorn bland hygienfaktorer är arbetstrygghet. Arbetstrygghet kan komma av 

vetskapen om fast inkomst, en fast arbetsplats och en trygghet till relationen mellan kollegor. 

Om den befintliga arbetsplatsen inte uppfyller individens behov av säkerhet kan detta vara en 

bidragande faktor till utlandsarbete. 

 

Den andra faktorn är arbetsmiljö som enligt tidigare forskning är trivseln på arbetsplatsen. 

Individer som väljer att flytta utomlands kan basera beslutet på en begäran att byta arbetsmiljö 

och ändra sin livsstil. (Suutari & Taka, 2004) Att arbeta i en ny miljö samt umgås med nya 

människor kan för många vara intressant. Det kan leda till att individer får nya vanor och idéer, 

vilket leder till en bättre arbetsmiljö. Företag som anstränger sig i att skapa en positiv 

arbetsmiljö får mindre problem med att de anställda motiveras av att arbeta utomlands. 

(Philipson, 2004) 

 

Den tredje faktorn, lön och förmåner tros enligt tidigare forskning vara det enda motivet till att 

genomföra arbetsrelaterade uppgifter (Porter, Steers, Mowday & Boulian, 1974). Senare studier 

har utforskat en rad av ekonomiska motiv till att arbeta utomlands där högre lön och bonusar 

anses vara den främsta motivationen (Suutari & Brewster, 2003). Utlandsarbete kan vara 

positivt ur ett ekonomiskt perspektiv då individer kan välja att flytta på grund av reducerade 

skatter, undvika skulder, flytta från fattigdom och undvika hög arbetslöshet (Suutari, 2003). 

 

2.3 McClellands teori 

David McClellands motivationsteori beskriver tre behov, prestationsbehov, maktbehov och 

samhörighetsbehov. Dessa behov påverkar individers beteenden och får dem att agera därefter. 

Det är främst ett behov åt gången som dominerar och behovet kan variera, utvecklas och 

förändras över tid. Modellen nedan visar att alla personer påverkas av samtliga faktorer, dock 

visar studier att de olika delarna dominerar individer olika mycket. Ett exempel kan vara att en 

individ motiveras väldigt mycket av makt och inte lika mycket av prestation eller samhörighet. 

(McClelland, 2009) McClellands teori presenteras i figur 2. Därefter följer en beskrivning av 

modellen och sedan samtliga faktorer. 
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Figur 2. Faktorer ur McClellands teori. (egen modell) 

Utformningen av modellen tyder på att en individ kan motiveras av alla tre behov fast i olika 

grad. En individ som påverkas lite av alla tre faktorer hamnar i mitten eller nära mitten av 

figuren. Detta kan ske av olika anledningar då individer kan bli motiverade av andra eller 

ytterligare faktorer. (Harrell, Stahl, & Campbell, 1981) 

 

Individer med ett prestationsbehov motiveras av mål, bekräftelse och att få beröm för sitt arbete. 

Det kan vara viktigt för företag att sätta upp tydliga mål och ge uppgiftsorienterad feedback, 

för att få den anställde att sträva framåt. Företag kan anpassa arbetsuppgifter utefter den 

anställde och därigenom få den att känna sig betydelsefull för företaget. (McClelland, 2009) 

Prestationsbehov leder i många fall till att individer söker sig bort från den befintliga 

arbetsplatsen med uppfattningen om att de kommer kunna prestera bättre på en annan 

arbetsplats (Suutari & Taka, 2004). Om individen inte känner sig nöjd med sin arbetsprestation 

kan detta leda till att den vill utföra ett annat arbete. Genom att förstå prestationsfaktorn kan 

företag motivera sina anställda genom att anpassa arbetsuppgifter och uppdrag. (Sachau, 2007) 

 

Individer med ett maktbehov har en önskan om att styra och leda andra och de söker auktoritet. 

Dessa individer vill ta ansvar och kontroll över kollegor och arbetsuppgifter och motiveras av 

konkurrens. (Daft, 2008) Maktbehov kan leda till att individer gör vad som helst för att nå en 

högre position i företaget. Det finns två typer av maktbehov, socialiserad makt och personlig 

makt. De som styrs av socialiserad makt kan i många fall bli hämmade av sitt kontrollerande 

beteende. De har en tendens att utöva sin makt på ett socialt accepterat sätt vilket ofta resulterar 

i att dessa får en ledande befattning. Individer som styrs av personlig makt har en tendens att 

vara otrevliga och utnyttja andra för att nå en högre status. (Jacobsen & Thorsvik, 1998) 

 

Samhörighetsbehov leder till en önskan om harmoniska relationer, att vara omtyckt och bli 

accepterad. Det är viktigt med god kontakt med kollegor samt en vilja att upprätthålla nära 

relation med vänner och familj. Samhörighetsbehov leder till att individerna oftast sätter 

familjen före arbetet. (McClelland, 2009) Att individer tänker på familj och vänner när det 

kommer till val av arbete är inget nytt. I många fall har familjen en sådan stor påverkan på en 

individ med ett samhörighetsbehov att denne väljer att avstå karriärmöjligheter, som 

utlandsarbete. Individer som är privat engagerade i samhället och har situationer som binder 

dem att stanna kvar på en plats har svårare att ta beslutet att arbeta utomlands. Relationer kan 

motivera individer till att arbeta utomlands men de kan också hämma och få dem att vilja stanna 
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hemma. (Dowling, Festing & Engle, 2007) Om det finns en stor andel anställda på en 

arbetsplats som tidigare har arbetat utomlands, kan dessa individer uppmuntra anställda som 

inte har arbetat utomlands tidigare till att göra det. De anställda kan också motiveras till 

internationellt arbete om företaget har behov av det. Vid internationella arbeten är till exempel 

kulturella kunskaper en viktig faktor för företags konkurrensförmåga utomlands. (Tharenou, 

2013) 

 

2.4 Konceptualisering 

Nedan visualiseras den modell som undersökningen kommer att baseras på. Studien syftar till 

att undersöka hur den oberoende variabeln personlig utveckling från Herzbergs 

motivationsteori påverkar den beroende variabeln viljan att arbeta utomlands. Figuren visar hur 

karriärutveckling och eget ansvar tillsammans med arbetstrygghet, arbetsmiljö och lön och 

förmåner samtliga från Herzbergs motivationsteori tillsammans med de grundläggande 

faktorerna prestationsbehov, maktbehov och samhörighetsbehov från McClellands 

motivationsteori påverkar viljan att arbeta utomlands. 

 

Figur 3. Konceptualisering. (egen modell) 

Undersökningen kommer kontrollera hur samtliga faktorer påverkar viljan att arbeta utomlands. 

Samt se hur mycket personlig utveckling påverkar i jämförelse med de andra faktorerna. 
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3. Metod 

I denna del kommer arbetets tillvägagångssätt att presenteras. Det kommer ske en beskrivning 

av operationaliseringen samt vilka metoder som använts för framställningen av 

enkätundersökningen, resultatet och den statistiska analysen. 

 

3.1 Undersökningsdesign 

För att samla in data om viljan till utlandsarbete och mäta vilken påverkan faktorerna från 

Herzbergs teori och McClellands teori tillämpades en kvantitativ forskningsmetod i form av en 

enkätundersökning. En enkät kan anpassas utefter respondenternas behov, tid och möjlighet till 

att besvara enkäten och det ger en möjlighet till att anpassa den för att nå ut till ett stort antal 

respondenter. Enkätundersökningar är effektiva att administrera och kan inom en kort tidsram 

få in ett stort antal svar. (Bryman & Bell, 2011, s. 246) Då denna studie syftar till att generalisera 

vad som påverkar viljan att arbeta utomlands krävs det att en stor mängd enkätsvar samlas in. 

 

Enkätundersökningen skapades i Google Forms och spreds utifrån ett bekvämlighetsurval till 

vänner och bekanta på Facebook. Genom en snöbollseffekt kom fler personer i kontakt med 

enkäten. De personer som svarat på enkätundersökningen blev tillfrågade att dela enkäten 

vidare i tillgängliga kanaler. Bekvämlighetsurval är mycket vanliga vid studier inom ekonomi 

och management samt vid forskning med lite resurser och tid (Bryman & Bell, 2011, s. 204–

207). Enkäten delades på privata Facebook-sidor och inom Facebook-grupper för studenter och 

olika “arbeta utomlands” grupper. Genom ett bekvämlighetsurval skickades enkäten via e-mail 

till ett internationellt IT företag och två svenska banker. Vid utskick till företagen fick 

kontaktpersonen en uppmaning att dela länken till enkäten på företagens interna 

kommunikationskanaler, vilket var utfallet på IT företaget och en av bankerna som kontaktades, 

dock kunde inte den andra banken skicka ut enkäten. Syftet med att dela enkäten på ett 

internationellt företag var för att nå fler respondenter och att de som arbetade där kunde, i större 

utsträckning, erhålla tidigare erfarenhet av att arbeta utomlands. Då endast beskrivning samt 

länk till enkätens ifyllnadsformulär skickades ut till personerna, kunde de som ville besvara 

enkäten förbli anonyma (ibid, s. 137). 

 

Enkätfrågorna för denna undersökning var framtagna med hjälp av tre tidigare studier. Att 

använda redan existerade enkätfrågor betyder att de redan blivit prövade och därför erhåller en 

god kvalité (Bryman & Bell, 2011, s. 277). Enkätfrågorna 13, 19, 32 - 33, 40 - 45 inspirerades 

av en studie av Gagné och Edward (2005). Utifrån Smerek och Petersons (2006) studie är 

frågorna 15 - 18, 22, 24 - 26 och ur Harrell, Stahl och Campbells (1981) studie är frågorna 14, 

20 - 21, 23, 27 - 31, 34 - 39 utformade. Dessa studier användes för att de har undersökt 

motivation och vilja. 

 

Studiens enkät bestod av frågor och antaganden som respondenterna fick ta ställning till. 

Frågorna var utformade med svarsalternativ, för att underlätta för respondenterna och för 

analysen. De går fortare och är lättare att bearbeta än öppna frågor. (Bryman & Bell, 2011). 

Enkäten har sammanlagt 45 stycken frågor, varav 1 – 9 kontrollfrågor, 10 - 12 oberoende frågor 

samt frågorna 13 - 45 tillhör de teoretiska delarna och förklaras i operationaliseringen. Frågorna 
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1 – 9 utformades av flervalsalternativ och frågorna 10 - 45 utformades utifrån en likertskala 

med svarsalternativen 1 - 7. Där instämmer inte alls (1–3), neutral (4) och instämmer helt (5–

7). Genom en likertskala kan respondenternas attityd mätas och det är även lättare att jämföra 

svaren. 

 

3.2 Urval 

Enkäten utformades för att passa både respondenter som arbetar och studerar. Dels för att få en 

variation av respondenter, gällande kön, utbildning, ålder som är viktigt för studiens reliabilitet 

och för att de båda representerar studiens undersökningssyfte. Studien visade inte ha något 

bortfall då samtliga enkätsvar gick att använda. Samtliga respondenter svarade att de var inom 

åldersspannet 15 – 65 som undersökningen haft som målgrupp. Då enkäten utformades på 

svenska riktade den sig till svenskspråkiga respondenter. 

 

3.3 Pilotstudie 

För att öka validiteten och minska missförstånd för denna studie genomfördes ett pilottest som 

baserades utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2011, s. 204). Sju personer gick 

igenom enkätens struktur, innehåll och analyserade vad som skulle kunna förbättras. Pilottestet 

resulterade i förändringar av de frågor som ansågs vara otydliga och det resulterade att enkäten 

blev mer sammanhängande. Enkäten anpassades också efter både anställda och studenter. Att 

genomföra pilottester bidrog till att säkerställa oklarheter och förbättra enkätfrågornas helhet 

(ibid, s. 205). 

 

3.4 Operationalisering 

Följande kapitel ger en tydligare bild om kopplingen mellan teori och enkätfrågorna. 

Enkätundersökningen var uppbyggd av kontrollfrågor, beroende variabler och förklarande 

variabler som tillsammans bidrar till en ökad förståelse om viljan att arbeta utomlands. 

 

3.4.1 Kontrollfrågor 

Enkätens kontrollfrågor tar plats i den första delen av enkätundersökningen. Frågorna 1 - 9 

berör ålder, kön, utbildning, arbetsposition, inkomst, familj och barn. Samtliga frågor bidrar till 

att ge en djupare förståelse om respondenterna. Genom dessa faktorer kan sammanställandet av 

resultatet ge en bild om det finns likheter eller olikheter mellan respondenterna. 
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Tabell 1. Operationaliseringstabell 1 - 12 

 

Frågan om inkomst före skatt och om individen anser att den tjänar bra, syftade till att undersöka 

personens egna uppfattning om inkomst, eftersom det kan variera stort vad som anses vara en 

bra lön. Frågan om inkomst borde formulerats annorlunda då respondenterna som tjänade 25 

000, 50 000, 75 000 kunde välja mellan två svarsalternativ. Exempelvis en respondent som 

tjänade 25 000 kronor i månaden kunde välja att svara 0 - 25 000 kronor i månaden eller 25 000 

- 50 000 kronor i månaden. Detta kunde förbättras genom att ändra svarsalternativen till 26 - 

50 000 kronor i månaden, 51 - 75 000 kronor i månaden och slutligen 76 - 100 000 kronor i 

månaden. Då ålder efterfrågades i undersökningen kunde respondenterna välja vilken ålder den 

har inom ett åldersspann. Svaren delas upp i olika åldersgrupper för att underlätta analysen. 

Uppdelningen skedde enligt de tre åldersgrupperna som Statistiska Centralbyrån 

rekommenderar, 15 - 25 år, 26 - 39 år och 40 - 65 år (SCB, 2017). Då undersökningen riktar 

sig till individer som kommer vara yrkesaktiva eller är yrkesaktiva togs personer över 65 år 

bort. Undersökningen gav fyra alternativ på frågan om kön då det anses vara korrekt att inte 

Fråga Attribut Svarsalternativ 
 

1. Ålder 

 

Ålder 

- 15 - 25 år 

- 26 - 39 år 

- 40 - 65 år 

 

2. Kön 

 

Kön 

- Kvinna 

- Man 

- Annat 

- Vill ej svara 

 

3. Avklarad utbildningsnivå 

 

Utbildningsnivå 

- Grundskola 

- Gymnasium 

- Yrkeshögskola 

- Högskola/Universitet 

 

4. Arbetsposition 

 

Yrke 

- Studerande 

- Arbetssökande 

- Anställd 

- Chef 

 

5. Familj 

 

Familj 

- Singel 

- I förhållande 

- Sambo/Gift 

 

6. Barn 

 

Familj 
 

- Ja 

- Nej 

 

7. Bor dina barn hemma 

 

Familj 
 

- Ja 

- Nej 

 
 

8. Inkomst per månad, före skatt 

 
 

Ekonomi 

- 0 – 25 000 kr / mån 
- 25 – 50 000 kr / mån 

- 50 – 75 000 kr / mån 

- 75 - 100 000 kr / mån 

- Över 100 000 kr / mån 

 

 

9. Har du tidigare bott och arbetat utomlands 

 

 

Tidigare 

erfarenheter 

- Nej 

- 0 – 1 år 

- 1 – 2 år 

- 2 - 4 år 

- Över 5 år 

10. Jag tycker att jag tjänar bra Ekonomi 
 

Skala mellan 1–7 

11. Skulle du vilja arbeta utomlands 
 

Utlandsarbete Skala mellan 1–7 

12. Utlandserfarenhet leder till högre arbetsposition 
 

Utlandsarbete Skala mellan 1–7 
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tvinga personer att välja något av två bestämda kön, därför bör alternativen vill ej svara och 

annat finnas med (RFSL, 2017). Enkätfrågorna nio, elva och tolv undersöker om individerna 

har varit bosatta eller arbetat utomlands tidigare, skulle vilja arbeta utomlands och om 

utlandserfarenhet leder till högre arbetsposition. Dessa frågor ställdes också för att undersöka 

om de kan ha påverkan till viljan att arbeta utomlands. Detta bidrog även till att direkt undersöka 

respondenternas åsikter om att arbeta utomlands. Fråga nummer tio efterfrågar om 

respondenten anser att den har en bra inkomst, vilket frågades för att undersöka om denna fråga 

kan ha en påverkan till viljan att arbeta utomlands. Detta gäller även vid frågorna om avklarad 

utbildningsnivå och arbetsposition. Frågorna om familj, barn och om barnen bor hemma syftade 

till att undersöka om det kunde påverka individers beslut till viljan att arbeta utomlands. 

 

3.4.2 Förklarande variabler med teorianknytning 

För att undersöka intressefaktorer och hygienfaktorer användes enkätfrågorna 13 till 36.  För 

att enklare kunna se vilka enkätfrågor som är kopplade till vilken teori, se figur 4. 

 
Figur 4. Visualisering av enkätfrågor kopplade till Herzbergs teori. (egen modell) 

Siffrorna bredvid vardera teori-kategori representerar de enkätfrågor som är kopplade till denna 

teoridel. För att undersöka prestationsbehov, maktbehov och samhörighetsbehov användes 

enkätfrågorna 37 till 45. För att enklare kunna se vilka enkätfrågor som är kopplade till vilken 

teori, se figur 5. 

 
Figur 5.  Visualisering av enkätfrågor kopplade till McClellands teori. (egen modell) 

Siffrorna bredvid vardera teori-kategori representerar de enkätfrågor som är kopplade till denna 

teoridel. 
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Tabell 2. Operationaliseringstabell 13 - 45 

Fråga Teoretisk anknytning 

13. Mitt arbete ska göra att jag når mina personliga mål Personlig utveckling 
 

14. Arbetsplatsen ska vara ett utrymme för att utvecklas Personlig utveckling 
 

15. Kompetensutveckling är den största drivkraften för att arbeta Personlig utveckling 
 

16. När jag har lärt mig mina arbetsuppgifter, finns ingen anledning att 

fortsätta utbilda mig 

Personlig utveckling 

 (omvänd fråga) 

17. Karriär är mycket viktigt för mig Karriärutveckling 
 

18. Arbetsplatser måste erbjuda stöd och uppmuntran för att individen 

ska utvecklas 

Karriärutveckling 
 

19. Jag vet vad som krävs för att nå en befordran Karriärutveckling 
 

20. Företag måste stötta personal som vill byta jobb Karriärutveckling 
 

21. Min chef och kollegor har stort förtroende för mig Eget ansvar 
 

22. Jag väljer att arbeta i min egen takt även om det är mycket att göra Eget ansvar 
 

23. Jag har inga svårigheter att på egen hand lösa problem som uppstår Eget ansvar 
 

24. Jag kan påverka de beslut som tas på studie/ arbetsplatsen Eget ansvar 
 

25. Jag har stora möjligheter att välja eller byta arbetsgivare Arbetstrygghet 
 

26. Min studie/arbetsplats har bra kommunikation mellan chef och 

anställda (personal och kollegor) 

Arbetstrygghet 
 

27. Samtliga personer oavsett studie/ arbetsposition behandlar varandra 

med respekt 

Arbetstrygghet 

 

28. Samtliga personer på studie/ arbetsplatsen uppmuntrar varandra till 

att göra ett bra arbete 

Arbetstrygghet 

 

29. Jag får en positiv känsla när jag tänker på mitt arbete/ studieplats Arbetsmiljö 
 

30. Det händer att jag umgås med chefer eller kollegor utanför arbetet/ 

studier 

Arbetsmiljö 

 

31. Mina chefer och kollegor inspirerar mig Arbetsmiljö 
 

32. Jag känner ett personligt ansvar över att mina kollegor ska trivas på 

studie/ arbetsplatsen 

Arbetsmiljö 

 

33. Lönen är den viktigaste drivkraften för att arbeta lön och förmåner 
 

34. Extra ekonomiska belöningar utöver min lön får mig att prestera 

bättre, till exempel provision eller bonusar 

lön och förmåner 

 

35. Jag gör inte mitt bästa för jag tycker min lön är för låg lön och förmåner 

(omvänd fråga) 

36. Jag anser att belöningar ska öka ju högre arbetspositionen är lön och förmåner 
 

37. Mina personliga mål är viktigare än studie/ arbetsplatsens mål Prestation 
 

38. Jag känner att mitt arbete är meningsfullt Prestation 
 

39. Mina kollegor och chefer engagerar sig i mitt arbete/ studier och vill 

att jag ska utvecklas 

Prestation 

 

40. Jag föredrar att ta beslut på egen hand Makt 
 

41. Jag överväger alla andras åsikter när ett beslut ska tas Makt 

(omvänd fråga) 

42. Jag har stor påverkan på vad som sker på studie/ arbetsplatsen Makt 
 

43. Mina vänner och familj påverkar mina beslut mer än jag vill Samhörighet 

(omvänd fråga) 

44. Jag engagerar mig i olika organisationer och har ett stort kontaktnät Samhörighet 
 

45. Jag blir motiverad av mina kollegors prestation och utveckling Samhörighet 
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3.5 Insamlad data 

Tabell 3 är en sammanställning av frågorna 1 - 9 där respondenterna fick välja sina svar från 

flervalsalternativ. 

Tabell 3. Kontrollvariabler 

 
 

Resultatet var jämnt fördelat i ålder 5 - 25 år (33.6%), 26 - 39 år (32.4%) och slutligen 40 - 65 

år (33.9%). Den största delen av respondenterna 63.4 procent var kvinnor, följt av 36 procent 

män och 0.6 procent valde svarsalternativen annat/ vill ej svara. Det var främst två av fyra 

utbildningsnivåer som respondenterna valde, 44.5 procent var gymnasieutbildade och 46 

procent var högskola/universitetsutbildade. Det var 6.2 procent som valde yrkeshögskola och 

3.2 procent grundskola. På arbetsposition var majoriteten anställda, hela 61.7 procent och 26 

procent var studerande. 8.8 procent var chef och 2.7 procent arbetssökande. Efter 

sammanställningen av familj visade resultatet att 69 procent hade en partner och 31 procent 

valde svarsalternativet singel. 41.9 procent av respondenterna hade barn och 60.3 procent av 

barnen bodde fortfarande hemma. Frågan om inkomst i kronor per månad före skatt resulterar 
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i 44.2 procent av respondenterna tjänar mellan 0 - 25 000 och 47.2 procent av respondenterna 

svarade att de tjänar mellan 25 000 – 50 000 kronor i månader och resterande respondenter 

tjänar över 50 000 kronor i månaden. De respondenter som har tidigare bott och arbetat 

utomlands mellan 0 - 1 år är 25.4 procent av respondenterna och 5.9 har arbetat 1 - 2 år, 8.8 

procent i 2 - 4 år och 7.1 procent i över 5 år. 52.8 procent av respondenterna har svarat att de 

inte bott eller arbetat utomlands. 

 

3.6 Behandling av data 

Via enkätundersökningen samlades 339 stycken enkätsvar in. Samtliga enkätfrågor och svar 

överfördes till ett Excel dokument för att sammanställas och kodas. Resultatet från frågorna om 

relation, barn, hemmaboende barn och om de har tidigare utlandserfarenhet kodades med 

”dummies”. Detta betyder användningen av siffror för att enklare kunna möjliggöra en mätning 

av resultatet och för att förenkla sammanställandet av data (Hair, Black, Babin & Anderson, 

2010). I detta fall användes en 0/1 kodning på frågorna om relation, barn, hemmaboende barn 

och om tidigare utlandserfarenhet. Vid frågan om relation sammanställdes resultaten av i 

förhållande med alternativet sambo / gift då undersökningen vill betona påverkan från en 

partner oavsett relation. Familjesituation kodades på grund av detta genom alternativen i 

förhållande och sambo/ gift (0) och singel (1). Gällande barn var det två frågor som 

respondenten svarade på. Om respondenten hade barn och svarade att de hade det efterfrågades 

det om barnet bodde hemma eller inte. Frågan om barn kodades via “dummies” där Ja (0) och 

Nej (1). Tidigare utlandserfarenhet kodades genom har tidigare utlandserfarenhet (0), det vill 

säga alla som svarat att de har arbetat eller bott utomlands, ställs mot har inte utlandserfarenhet 

(1) det vill säga svarsalternativet nej. 

 

Svaren angående respondenternas kön kodades med ett (1) vilket betyder att respondenten är 

kvinna och noll (0) att respondenten är man. De som valde att inte ange kön kodades som två 

(2). Eftersom det fanns två alternativ om att inte ange kön, sammanställdes dessa två 

svarsalternativ för att förenkla kodningen. Detta valdes att göra då få respondenter valde detta 

som alternativ. Ålder kodades enligt 15 - 25 år (0), 26 - 39 år (1) och 40 - 65 år (2). 

Utbildningsnivå kodades efter följande ordning, grundskola (0), gymnasium (1), yrkeshögskola 

(2) och högskola/universitet (3). Arbetsposition kodades efter studerande (0), arbetssökande 

(1), anställd (2) och chef (3). I frågan om inkomst svarade majoriteten av respondenterna att de 

tjänade mellan 0 - 50 000 kronor i månaden. Trots detta delades inkomst in i samtliga block 

efter svarsalternativen som visas i operationaliseringen. Inkomst mellan 0 - 25 000 kronor i 

månaden kodades med (0), 25 000 – 50 000 kronor i månaden med (1), 50 000 – 75 000 kronor 

i månaden (2), 75 000 – 100 000 kronor i månaden med (3) och slutligen över 100 000 kronor 

i månaden (4). Den sista frågan mätte om respondenten tidigare hade bott eller arbetat 

utomlands. Svarsalternativen kodades enligt samma princip som tidigare frågor Nej (0), 0 - 1 

år (1), 1 - 2 år (2), 2 - 4 år (3) och över 5 år (4). 

 

Resultatet från frågorna 10 - 45 kodades efter de svarsalternativ som frågorna hade, med en 

skala med värden mellan ett och sju. Svarsalternativen 1 - 3 motsvarade instämmer inte och 

svarsalternativen 5 - 7 motsvarade instämmer. Varje fråga hade ett neutralt svarsalternativ 4 

som i sammanställningen av data användes separat. Majoriteten av enkätfrågorna hade 
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svarsalternativen 1 – 7, där ett motsvarande det lägsta värdet och sju motsvarande det högsta 

värdet. För att inte respondenten skulle ge ogenomtänkta eller samma svar på varje fråga vändes 

några av frågorna till att värdet ett var högst och värdet sju var lägst. Dessa frågor kallas för 

negationsfrågor och har visats i tabell 2 som omvänd fråga under kategorin teoretisk 

anknytning. Genom att använda denna typ av fråga tvingas respondenterna tänka till, vilket 

bidrar till att sålla bort de snedvridna enkätsvar där respondenterna inte läst noggrant eller tänkt 

igenom svaret (Bryman & Bell, 2011, s. 272). Frågor som är ställda på ett annat sätt än vad 

majoriteten av de andra frågorna är bidrar till att stärka trovärdigheten (ibid, s. 272). 

Enkätfrågorna 16, som efterfrågar personlig utveckling, fråga 35 om lön och förmåner, fråga 

41 om makt och slutligen fråga 43 inom kategorin samhörighet är samtliga negationsfrågor. 

Negationsfrågorna är kodade genom att en etta blev en sjua, en tvåa blev en sexa och en trea 

blev en femma och vise versa, svarsalternativ fyra förblev densamma då den är i mitten. 

 

Frågorna 13 - 45 i enkäten undersöker olika teorier, exempelvis undersöker frågorna 13 - 16 

personlig utveckling. För att förenkla analysen sammanställdes samtliga frågor under varje 

teoridel och kontrollerades genom ett Cronbachs Alpha test. Cronbachs Alpha används då fler 

än två variabler undersöks (Hair et al. 2010). Detta genomfördes för att undersöka hur väl frågor 

inom samma koncept beskrev det faktiska syftet med det som efterfrågades. Till exempel med 

konceptet personlig utveckling, där fyra frågor användes för att undersöka teorin och se till att 

samtliga frågor var kopplade till konceptet personlig utveckling. De faktorer som ansågs vara 

korrekta efter Cronbachs Alpha användes till att genomföra en regressionstabell där den 

beroende variabeln; viljan att arbeta utomlands ställdes mot de acceptabla variablerna. De 

övriga faktorer som gav ett för lågt resultat användes igen efter att konstruktet byggdes om. 

Denna gång baserad på färre variabler. Genom att göra detta kunde fler variabler tas med i 

resultat och analys. Regressionsanalysen kommer baseras på de faktorer som ansågs vara 

korrekta enligt Cronbachs Alpha testet. De faktorer som gav ett för lågt resultat i Cronbachs 

Alpha skulle kunna analyseras, då det argumenteras att analysen blir mer genomgående om alla 

variabler används. Trots detta kommer endast de faktorer som godkändes i Cronbachs Alpha 

testet att analyseras i denna studie. 

 

För att kunna se samband mellan de olika variablerna i enkätundersökningen användes en 

korrelationsmatris som visar samtliga faktorers parvisa korrelationer. Om det finns ett högt 

samband mellan två faktorer kommer ett högt värde visas i matrisen då dessa två har en stor 

betydelse för flertalet av respondenterna. (Bryman et al., 2011). De faktorer som är signifikanta 

visas genom använda p <0.05 (*), p <0.01 (**) eftersom det tydligt visar graden av samband. 

Den statistiska analysen genomfördes med programvaran R-commander. 
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4. Analys 

I denna del kommer resultatet från enkätundersökningen att presenteras och analyseras. 

Enkätfrågorna presenteras i en korrelationsmatris och en regressionsanalys och sedan 

analyseras resultatet. 

4.1 Korrelationsanalys 

Nedanstående tabell är den sammansatta statistiken för de möjliga korrelationerna mellan 

variablerna. En korrelationsmatris innebär en kontroll av variablerna och om det finns ett 

samband mellan dem (Bryman & Bell, 2011). I figuren går det att utläsa samtliga variablers, 

positiva eller negativa relation till varandra. Resultatet presenteras genom stjärnor i tabellen 

med en utgiven lägsta nivå av *p <0,05 samt av **p <0,01. I tabellen går det även att utläsa 

medelvärdet och standardavvikelse för undersökningen. 

 

 
Tabell 4. Korrelationsmatris. (för större bild. Se bilaga 2) 

I tabell 4 redovisas korrelationen mellan variablerna från frågorna 10 - 45 i 

enkätundersökningen. Utifrån tabellen går det att utläsa hur de olika intressefaktorerna, 

(personlig utveckling, karriärutveckling och eget ansvar) hygienfaktorerna, (Arbetstrygghet, 

arbetsmiljö, lön och förmåner) prestationsbehov, maktbehov och samhörighetsbehov påverkar 

varandra. Då tabellen visar sammanställningen av variablerna finns en mer detaljerad tabell 

med samtliga variabler i bilaga 2. 

 

Utifrån denna tabell går det att utläsa att respondenterna som har svarat högt, det vill säga att 

de instämmer på fråga 10 Jag tycker att jag tjänar bra. Har också svarat instämmande på 

frågorna 25 – 32 om arbetstrygghet och arbetsmiljö. Det blir alltså tydligt att de som anser att 

de tjänar bra också anser att de är trygga med sitt jobb och att de inte blir dåligt behandlade på 

arbetsplatsen. Arbetsmiljö är snarare trivseln på arbetsplatsen i jämförelse med arbetstrygghet 

som menar att arbetet i sig är en trygghet. Då dessa två hör samman likt en hierarki, först en 

trygghet i att arbeta sedan trivsel på arbetsplatsen. Detta kan vara anledningen till att båda 

variablerna är signifikanta. 
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Fråga 11 skulle du vilja arbeta utomlands, visar en positiv korrelation med fråga 12 

utlandserfarenhet leder till högre arbetsposition, och variabeln personlig utveckling. Detta 

innebär att respondenterna som har svarat att de skulle vilja arbeta utomlands, också har svarat 

att de instämmer till att utlandserfarenhet leder till en högre arbetsposition. Detta kan vara en 

anledning till att individer väljer att arbeta utomlands. Dessa individer har också svarat att de 

anser att extra ekonomiska belöningar utöver lön får dem att prestera bättre. Att de gör sitt bästa 

trots att de anser att deras lön är för låg och att de anser att belöningar ska öka ju högre 

arbetspositionen är. Detta är samtliga faktorer som kan ge inblick i varför individer vill arbeta 

utomlands. Dessa individer tror att utlandserfarenhet leder till en högre lön, bonusar och 

personlig utveckling, vilket är anledningen till att de vill arbeta utomlands. 

 

4.2 Sammanställd korrelationsanalys 

För att enklare kunna utläsa data har samtliga teoretiska variabler (fråga 13 – 45) sammanställts 

för att antalet olika variabler ska minska. Resultatet förtydligas genom att presentera både 

enkätfrågor och den teoretiska anknytningen. I tabell 5 redovisas korrelationen mellan varje 

block av frågor. 

 

 
Tabell 5. Sammansatt korrelationsmatris 

 

Tabell 5 visar samband mellan de olika teorierna. De kolumner som visar två stjärnor (**) visar 

att de är signifikanta. En positiv korrelation, det vill säga att höga värden på den ena frågan 

hänger samman med höga värden i den andra frågan (SPSS-AKUTEN, 2010). 

 

4.2.1 Personlig utveckling 

Personlig utveckling visar samband med samtliga variabler och att de är signifikanta. Vid en 

närmare granskning av tabell 4, visas det att respondenter som anser att karriär är mycket viktigt 

för dem (fråga 17), anser också att de inte har några svårigheter att lösa problem som uppstår 

(fråga 23). Resultatet visar även att de som anser att kompetensutveckling är den största 

drivkraften för att arbeta (fråga 15), anser också att personlig utveckling är viktigt för dem. 

Sambandet mellan eget ansvar, karriärutveckling, samt personlig utveckling visar att individer 

tar personligt ansvar över sin egen utveckling. Då dessa individer har en strävan efter 

kompetensutveckling, som var en fråga inom personlig utveckling, blir det tydligt hur viktigt 

det är med utbildning på arbetsplatsen. Utbildning och personlig utveckling leder till många 

fördelar. Genom mer kompetens kan individen våga ta mer ansvar vilket i sin tur leder till 

karriärutveckling. De respondenter som anser att personlig utveckling är en viktig drivkraft, 

anser också att de kan påverka vad som sker på studie/arbetsplatsen (fråga 42) och att deras 

chefer och kollegor engagerar sig och vill att de ska utvecklas (fråga 39). Då chefer och kollegor 
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engagerar, stöttar och vill att individen ska utvecklas, motiveras individen till att göra det. 

Företag kan gynnas av att erbjuda sina anställda utvecklingsmöjligheter. 

Utvecklingsmöjligheter leder till att personalen kommer att prestera bättre och de får en känsla 

av inflytande då de får vara med och påverka vad som sker på arbetsplatsen. Resultatet blir en 

mer engagerad personal som trivs och arbetar bättre. 

 

Personlig utveckling samt faktorn lön och förmåner visar ett samband. Det framkommer av 

tabellen att respondenter som instämmer till att personlig utveckling är viktigt, anser också att 

extra ekonomiska belöningar ökar prestationen (fråga 34) och att belöningar ska öka ju högre 

arbetspositionen är (fråga 36). Sambandet kan bero på att individer strävar efter att uppnå en 

balans mellan lön och personliga utveckling. Att arbetsplatsen erbjuder möjlighet till personlig 

utveckling samtidigt som en rättvis lön, ekonomiska belöningar är viktiga för individerna. 

 

Slutligen visar det sig att personlig utveckling har samband med arbetsmiljö och samhörighet. 

De respondenter som har svarat att de instämmer till frågorna på personlig utveckling anser 

också att de känner ett personligt ansvar över att deras kollegor ska trivas (fråga 32) och att de 

blir motiverad av kollegors prestation och utveckling (fråga 45). Sambandet kan bero på att en 

hälsosam miljö på arbetsplatsen bidrar till många fördelar för individer. Genom att det finns en 

stark trivsel, motiverande och stöttande personal eftersträvas det att bibehålla och utveckla 

arbetsmiljön. För att individer ska vilja stanna kvar i företaget krävs det att arbetsplatsen 

erbjuder stöd till personlig utveckling. Individer som får stöttning av företaget kan inspirera 

andra kollegor till mer trivsel i företaget. Detta leder till en starkare samhörighet mellan chef 

och kollegor som resulterar i högre trivsel på arbetsplatsen. 

 

4.2.2 Karriärutveckling 

Det finns ett samband mellan karriärutveckling och eget ansvar. De respondenter som anser att 

företag måste stötta personal som vill byta arbete (fråga 20) anser också att de väljer att arbeta 

i sin egen takt (fråga 22) och att de inte har några svårigheter att lösa problem på egen hand 

(fråga 23). Karriärutveckling och eget ansvar verkar gå hand i hand. Respondenterna anser att 

det är deras egna ansvar huruvida deras karriär utvecklas eller inte. Detta baseras på att det finns 

ett samband mellan fråga 19, Jag vet vad som krävs för att nå en befordran och variablerna eget 

ansvar. Det finns också ett samband mellan karriärutveckling, lön och förmåner. De som strävar 

efter en karriärutveckling anser också att lön och förmåner ska öka ju högre arbetspositionen 

är. 

 

4.2.3 Eget ansvar 

Det finns ett samband mellan eget ansvar, arbetstrygghet och arbetsmiljö. Resultatet visar att 

de respondenter som anser att deras chef och kollegor har stort förtroende för dem (fråga 21) 

också anser att de kan påverka de beslut som tas på arbetsplatsen (fråga 24). Förtroende från 

chef och kollegor resulterar i att individer vågar ta mer eget ansvar. Detta leder i sin tur till att 

individerna känner att de i större utsträckning kan påverka vad som sker på arbetsplatsen. De 

som anser att eget ansvar är positivt anser också att deras arbete är meningsfullt (fråga 38). 

Denna meningsfullhet resulterar i att det egna ansvaret ökar. Vid stort eget ansvar visar det sig 
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att kopplingen till ett maktbehov ökar. Viljan att ta egna beslut och bestämma kan förekomma 

i större grad om individer känner större eget ansvar. 

 

4.2.4 Arbetstrygghet och arbetsmiljö 

Arbetstrygghet visar ett starkt samband med arbetsmiljö. Som tidigare beskrivet hör dessa två 

variabler ihop enligt en hierarki. Därför blir det ganska logiskt att individer som anser att 

arbetstrygghet är en viktig variabel också anser att arbetsmiljö är det. Individer som instämmer 

till frågorna under variablerna arbetstrygghet och arbetsmiljö anser att de skulle göra sitt bästa 

trots att de tycker att deras lön är för låg (fråga 35). Detta kan bero på att de är tacksamma för 

att de har ett jobb, att de har goda relationer med chef och kollegor och inte vill riskera deras 

arbete med att inte göra sitt bästa. Det kan också bero på att det finns en hög arbetsmoral hos 

de individer som blir respekterade, trivs på arbetsplatsen, känner att deras arbete är 

meningsfullt, kan påverka vad som sker på arbetsplatsen och att de blir motiverade av kollegors 

prestation. Då arbetsförhållanden är goda, personalen trivs och arbetet är meningsfullt visar det 

sig att lönen inte spelar lika stor roll. Detta kan vara ett exempel på individer som arbetar inom 

välgörenhet eller som volontär. Då det finns en djupare mening med arbetet. 

 

4.2.5 Lön och förmåner 

Lön och förmåner visar ett samband med maktbehov. Individer som anser att belöningar ska 

öka desto högre arbetspositionen är (fråga 36) anser också att de har stor påverkan på vad som 

sker på arbetsplatsen (fråga 42) och att de föredrar att ta beslut på egen hand (fråga 40). Att 

kunna påverka vad som sker på arbetsplatsen hör ihop med att föredra att ta beslut på egen 

hand. Dessa personer anser att de kan påverka vad som sker på arbetsplatsen och vid större 

ansvar anses det att högre lön och belöningar ska bli utdelade. På detta sätt är de flesta företag 

uppbyggda. Vid större ansvar och påverkan blir det högre lön och belöningar. Att dessa faktorer 

visar sig höra samman, kan vara ett resultat av hur individer i dagens samhälle blir upplärda att 

hierarkier på många företag fungerar. 

 

4.2.6 Prestationsbehov 

Prestationsbehov visar en positiv korrelation mellan makt och samhörighet. Som tidigare 

beskrivet kan individer påverkas av prestationsbehov, maktbehov och samhörighetsbehov 

samtidigt. Behoven kan både variera och utvecklas. Resultatet visar att individer med 

prestationsbehov även har ett maktbehov och samhörighetsbehov. Individer som anser att de 

kan påverka vad som sker på arbetsplatsen (fråga 42) anser också att de blir motiverade av 

kollegors prestation och utveckling (fråga 45). Individen motiveras av andras prestationer 

samtidigt som den söker efter större ansvar. Individen vill även vara omtyckt och erhålla goda 

kontakter med kollegor, vänner och familj. Att bli motiverad av alla tre behov kan bero på att 

en individ har många krav på hur en arbetsplats ska vara. 

 

4.2.7 Maktbehov 

Maktbehov visar ett samband med samhörighet. De individer som överväger alla andra 

kollegors åsikter innan ett beslut ska göras (fråga 41) blir också motiverade av kollegors 

prestation och utveckling (fråga 45) Detta kan bero på att individer som påverkas och blir 

motiverade av andras framgångar känner att de vill eftersträva samma sak, vill inte göra fel och 
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kanske inte vågar ta eget ansvar. Individer som anser att de har stor påverkan på vad som sker 

på arbetsplatsen (fråga 42) är också engagerade i olika organisationer och som har ett stort 

kontaktnät (fråga 44). Genom ett stort kontaktnät och engagemang i organisationer kan 

individer ta del av ny kunskap och få tillgång till råd och åsikter utanför arbetsplatsen. Detta 

kan resultera i att individerna känner att de kan ta mycket eget ansvar och påverka vad som sker 

på arbetsplatsen. 

 

4.3 Cronbachs Alpha 

Denna studie har genomfört ett Cronbachs Alpha test som är ett mått på den interna 

tillförlitligheten (Bryman & Bell, 2011). Genom detta kontrollerades de olika enkätfrågorna till 

varje tillhörande teori som visas i operationaliseringen. Genom Cronbachs Alpha testet visas 

det om frågorna korrelerar med varandra. En accepterad nivå för den interna validiteten brukar 

vara 0,7 men i vissa fall används 0,6 som acceptabelt. (Hair et al., 2010) Vilket denna studie 

använder som mått. De som inte visade sig vara reliabla användes inte vidare i analysen. 

 

 
Figur 6. Cronbachs Alpha 

De faktorer som visade sig vara mer acceptabla enligt måttet att vara över 0,6 är personlig 

utveckling, arbetstrygghet, arbetsmiljö, prestation, lön och förmåner. Dessa kommer därmed få 

en större påverkan på resultatet. De giltiga faktorerna används i regressionsanalysen. 

Karriärutveckling, eget ansvar, makt och samhörighet visade sig vara mindre reliabla och 

uppnådde inte den reliabilitet som krävs för att vara tillförlitliga. 

 

4.4 Regressionstabell 

Studien genomförde en regressionsanalys som är en vanligt förekommande metod som mäter 

styrkan i sambandet mellan flera oberoende variabler och en beroende variabel (Hair et al., 

2010). Resultatet av analysen presenteras med stjärnor i tabellen och dessa presenteras utifrån 

adjusted R2. Samtliga toleransvärden som ligger över det föreslagna värdet av 0.1 som kommer 

räknas som en minimum gräns bedöms möjliga för att använda i analysen. (ibid) Tabell 4 tar 

upp två modeller. Modell 1 visar kontrollvariablerna, de oberoende variablerna och modell 2 

tar med de användbara variablerna efter Cronbachs Alpha testet. Samtliga variabler ställs emot 

varandra med utfallet att hitta graden av påverkan av den beroende variabeln; viljan att arbeta 

utomlands. 
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Tabell 6. Viljan att arbeta utomlands 

 

 

De olika kategorierna ålder, kön, utbildningsnivå, arbetsposition och inkomst ställs mot den 

lägsta nivån i varje kategori. Ett exempel är ålder; där ställs 26 – 39 år (2) och 40 – 65 år (3) 

mot den lägsta nivån 15 -  25 år (1). Resultatet blir att det visar om (2) / (3) är mer eller mindre 

signifikanta än (1). Relation, barn och om respondenterna tidigare har bott eller arbetat 

utomlands, behandlas som en 0/1 variabel. 

 

Resultatet från undersökningen visar att personer som inte har något arbete i större utsträckning 

vill arbeta utomlands än anställda, studerande och chefer. Detta kan bero på att dessa individer 

endast vill erhålla ett jobb och att det inte spelar sådan stor roll om arbetet är i hemlandet eller 

utomlands. 

 

Individer som inte har ett förhållande har större vilja att arbeta utomlands. Undersökningens 

resultat visar att individer som är singel kommer i större utsträckning acceptera att arbeta 

utomlands än personer som är i ett förhållande. Detta hänger ihop med samhörighetsbehovet. 

Individer som är i förhållanden sätter oftast familjen före arbetet (McClelland, 2009). Vid 

internationella arbeten är det bättre för företag att satsa på individer som är singlar. Dessa 

individer kommer lättare acceptera att arbeta utomlands än de som har förhållanden, är sambo 

eller gifta. Denna faktor hänger ihop med faktorn barn. De respondenter som inte har barn visar 
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sig i större utsträckning vilja arbeta utomlands. Detta kan bero på att dessa individer inte har 

lika många restriktioner som individer med barn. Som tidigare undersökningar tyder på är 

familj en viktig faktor till beslutet att arbeta utomlands (Jackson et al., 2005). Möjligheten att 

hela familjen kan följa med, om en av familjemedlemmarna får ett arbete utomlands, är inte 

alltid självklart. Familj och barn påverkar och kan få individer att avstå utlandsarbete (Dowling 

et al., 2007). Eftersom det är många fler angelägenheter som behöver planeras om det är barn 

som också ska vara med utomlands, kan detta vara en barriär för många. Samt att barnens vilja 

och välmående också väger in stort i beslutet. Detta resultat är också intressant för företag som 

vill skicka anställda på utlandsarbete. Om personen som är bäst lämpad för utlandsuppdraget 

har barn, kan utbytet lättare godtas om hela familjen kan följa med. 

 

Resultatet visar att de respondenter som har utlandserfarenhet i större utsträckning vill arbeta 

utomlands, än individer som inte har utlandserfarenhet. En ny livsstil och att skapa nya 

relationer kan vara en anledning till att individer vill utomlands igen. Viljan att arbeta 

utomlands kan komma av en ny erfarenhet och livsstilsförändring, samt att fly från den 

befintliga platsen och för en positiv påverkan på familjen (Richardson & McKenna, 2006). Som 

tidigare diskuterats är barriären mindre för personer som redan har utlandserfarenhet (Suutari 

et al., 2000). Dessa personer kan påverkas av en begäran att få uppleva en ny kultur, miljö och 

även för att få en erfarenhet som kan gynna deras karriär (Jackson et al., 2005). En känsla av 

att gräset alltid är grönare på andra sidan och det faktum att företag söker personer med kunskap 

om andra kulturer och internationell kompetens kan vara en anledning till att denna grupp i 

större utsträckning vill arbeta utomlands. Detta i kombination med att det ökar en persons 

chanser till en hög position inom vissa arbeten och har en positiv påverkan på 

karriärutvecklingen (Carr et al., 2005). 

 

Lön och förmåner är en av faktorerna som är signifikanta och påverkar viljan att arbeta 

utomlands. Bättre lön och förmåner anses vara en stor motivationsfaktor (Suutari & Brewster, 

2003). Detta kan komma av tidigare erfarenhet eller att individerna har anhöriga med 

utlandserfarenhet. Eftersom lön och förmåner anses vara externa faktorer (Bassett-Jones et.al., 

2005) kan individer bli påverkade av andra personer. Detta kan påverka viljan att tjäna mer för 

att kunna konsumera mer, då dagens samhälle styrs av konsumtion. Att kunna konsumera allt 

fler varor och tjänster kan bero på att levnadsstandarden har ökat och det finns fler 

lättillgängliga och bekväma alternativ. Att allt fler konsumerar kan även bero på att de finns en 

status i samhället att vilja köpa det allra nyaste för att det är populärt för stunden. Att få en 

högre lön bidrar till att kunna leva denna livsstil. Andra anledningar till viljan att få en högre 

inkomst kan vara att individer har framtida mål i siktet som exempelvis köpa hus, resa eller för 

att spara pengar. 

 

Resultatet från undersökningen visar att personlig utveckling påverkar viljan att arbeta 

utomlands. Enligt Stahl et al. (2009) är det viktigt att individer får möjlighet att utveckla sina 

kunskaper. Att arbeta utomlands på grund av den personliga utvecklingen kan bero på att en 

individ ser en större möjlighet att utvecklas utomlands. Då språk, andra levnadssätt och olika 

kulturer endast kan erfaras utomlands. Viljan att arbeta utomlands behöver inte endast vara 

baserat på arbete. Det kan vara av intresset för andra länder och för äventyret. (Richardson & 



 23 

McKenna, 2006) Higgins (2013) menar att möjligheterna till att utvecklas finns överallt runt 

omkring oss men att vi måste vara öppna för att mottaga det. Detta kan vara lättare att 

åstadkomma om individens vardagliga mönster bryts, vid tillexempel utlandsarbete. 

 

Resultatet från studien visar att Herzbergs faktorer om personlig utveckling, lön och förmåner 

är viktiga faktorer att ta med i studier om viljan att arbeta utomlands. Enligt studier av Jackson 

et al. (2005) är personlig utveckling en intern motivationsfaktor vilket betyder att motivationen 

kommer från individen själv och att utomstående faktorer inte påverkar lika mycket. Individer 

anser att viljan att arbeta utomlands mest är kopplad till faktorn personlig utveckling. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att personlig utveckling var den viktigaste faktorn till 

viljan att arbeta utomlands. Individerna anser att deras egen utveckling är en viktigare faktor än 

arbetstrygghet, arbetsmiljö, lön och förmåner. Samtidigt kan personlig utveckling leda till både 

karriärutveckling och till en ökad lön då mer kunskap oftast leder till ökade karriärmöjligheter. 

Personlig utveckling kan leda till många fördelar för individen och kan därmed förklara varför 

denna faktor är viktigare än de andra faktorerna. Den personliga utvecklingen kan vara den 

faktor som individer strävar efter att utveckla mer långsiktigt, i jämförelse med de andra 

faktorerna. Detta då denna faktor ger individer en möjlighet att utvecklas oavsett ålder, kön 

eller karriärnivå. Andra faktorer kan vara mer kortsiktiga mål och behov, medan den personliga 

utvecklingen kan ske under en längre period och vara ett behov som alltid eftersträvas och finns 

hos individen genom sitt arbete. 
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5. Slutsats 

Hur stor påverkan har personlig utveckling på viljan att arbeta utomlands? 

 

Resultatet av studien visar att Herzbergs faktor personlig utveckling är viktig att ta med i studier 

om viljan att arbeta utomlands. Majoriteten av respondenterna som deltog i denna studie visar 

på att personlig utveckling är betydande och påverkar deras vilja till att arbeta utomlands. 

 

Individer är medvetna och tar personligt ansvar över den egna utvecklingen och har insett att 

utlandserfarenhet leder till både personlig utveckling och karriärutveckling. De strävar efter att 

uppnå en balans mellan lön och personlig utveckling. Att arbetsplatsen erbjuder möjlighet till 

personlig utveckling samtidigt som en rättvis lön, ekonomiska belöningar är viktiga. Studien 

visar att individer som har tidigare utlandserfarenhet i större utsträckning vill arbeta utomlands 

igen. Detta kan vara baserat på en stark vilja till personlig utveckling. Studien visar även att 

viljan att arbeta utomlands kan grundas i att individer blir påverkade och motiverade av 

kollegor, vänner och familj. Viljan att åka utomlands kan även bero på att individer ser en 

möjlighet att lära nya språk, levnadssätt, vill förfina sina kunskaper och utvecklas. Personlig 

utveckling kan även påverka individer mer långsiktigt då denna faktor kan ge dem en stor 

möjlighet till att utvecklas oavsett individens ålder, kön eller karriärnivå. Att individer vill åka 

utomlands kan bero på en önskan att bredda sina kunskaper och kompetens. Det kan även bero 

på att individer vill få en ny erfarenhet, som i många fall är en utmaning i sig och som leder till 

en utveckling. 

 

Hur viktig är personlig utveckling i samband med de andra faktorerna ur Herzbergs teori och 

McClellands teori? 

 

Denna uppsats har även undersökt hur viktig personlig utveckling är i samband med de andra 

faktorerna. Detta för att se om det finns någon viktigare faktor som påverkar viljan att arbeta 

utomlands. Studiens resultat visar att det är personlig utveckling samt lön och förmåner som är 

mest signifikant och viktigt för individer när de gäller utlandsarbete. Lön och förmåner visade 

sig redan i tidigare forskning vara en viktig påverkningsfaktor till viljan att arbeta utomlands. 

Personlig utveckling kan också användas som ett argument vid motivation till att arbeta 

utomlands. Personlig utveckling kan ske under en längre period och vara ett behov som alltid 

eftersträvas och finns hos individen genom sitt arbete. Detta gäller även för lön och förmåner 

då en individ kan se denna faktor som ett långsiktigt mål för att uppnå en högre lön. 

 

Efter att ha studerat olika drivkrafter till viljan att arbeta utomlands kan studiens resultat skapa 

kunskap kring detta ämne. Studiens resultat kan ge företag mer kunskap om vad som påverkar 

viljan att arbeta utomlands. Genom att erhålla kunskap om studiens resultat kan företag anpassa 

arbetsuppgifter och villkor efter de behov som individerna har. Att uppfylla personlig 

utveckling på arbetsplatsen ger individer, som annars skulle vilja åka utomlands, en större 

motivation att stanna kvar. På grund av detta är det viktigt att företag är medvetna om att alla 

anställda kan ha olika behov. Det kommer att vara en utmaning för många företag att förse sina 

anställda med personlig utveckling. För individer som ständigt vill utvecklas och förbättra sin 
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prestation i arbetet, krävs det mycket resurser från företaget. Detta kan vara resurser i form av 

utbildningar och uppdaterade arbetsuppgifter för att hålla de anställda stimulerade. Företag kan 

genom detta resultat ge sina anställda utrymme för att utvecklas, snarare än att använda 

belöningar som inte motiverar dem. Detta resultat är också givande för företag som vill skicka 

anställda på utlandsuppdrag. De kan motivera individerna till utlandsarbete genom att betona 

personlig utveckling som en huvudmöjlighet. Detta resultat visar även att individer som har 

tidigare utlandserfarenhet, är singlar eller inte har barn har större vilja att arbeta utomlands. 

Denna vetskap kan vara avgörande i processen till att välja ut individer som ska klara av 

utlandsuppdrag. 

 

5.1 Vidare studier 

Denna studie har bidragit till en större förståelse för anställdas vilja att arbeta utomlands. 

Förslag på vidare studier skulle vara fördjupad forskning inom de ämnen som denna studie 

berör, som motivation, vilja och karriär. Då denna studie är övergripande i den mening att 

undersökningen övergriper alla individer mellan åldrarna 15 till 65, finns det många alternativ 

för vidare forskning genom att fokusera på en viss åldersgrupp. Vidare studier skulle kunna 

fokusera på en demografisk grupp, till exempel endast studenters vilja att arbeta utomlands. 

  

De faktorer som gav ett för lågt resultat i Cronbachs Alpha användes inte i regressionsanalysen. 

Till vidare studier rekommenderas det att samtliga variabler används. Detta för att se hur 

samtliga variabler påverkar den beroende variabeln; viljan att arbeta utomlands. 

 

Studiens analys visar hur viktigt de är för företag att erhålla kunskap om dess anställdas mål 

och behov. Framtida studier bör utföra en liknande studie på olika branscher, för att hitta 

skillnader och likheter mellan dem. Genom att studera en bransch djupgående kan företag inom 

den branschen få en mer omfattande kunskap som gynnar både dem och deras anställda. 
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Bilaga 1. Enkät – Viljan att arbeta utomlands 

 
Här presenteras enkätfrågorna och dess svarsalternativ. 

 

Detta är en enkätundersökning för en kandidatuppsats i företagsekonomi på Mälardalens 

Högskola. 

 

Undersökningen är helt anonym och förhoppningen är att förstå vilka faktorer som får personer 

till att vilja arbeta utomlands. Vi behöver ditt svar och är otroligt tacksamma för att du svarar. 

 

 

DEL 1. 

 

1. Ålder?    15–25/26–39/40–65 

2. Kön?    Kvinna/Man/Annat/Vill ej svara 

3. Avklarad utbildningsnivå?  Grundskola/Gymnasium/ 

    Yrkeshögskola/Högskola-Universitet 

4. Arbetsposition?   Studerande/Arbetssökande/

    Anställd/Chef. 

5. Familj?    Singel/I förhållande/Sambo eller gift 

6. Barn?    Ja/Nej (Hoppa över nästa fråga) 

7. Bor dina barn hemma?   Ja/Nej 

8. Inkomst, per månad, före skatt?   0–25000/25000–50000/ 

50000–75000/75000–100000/ 

över 100 000 

9. Har du tidigare bott och arbetat utomlands? Nej/0-1år/1-2år/2-4år/över 5 år 

10. Jag tycker jag tjänar bra?  Skala mellan 1 – 7 

11. Skulle du vilja arbeta utomlands?  Skala mellan 1 – 7 

12. Utlandserfarenhet leder till högre arbetsposition? Skala mellan 1 – 7 

 

DEL 2.     Samtliga frågor; skala mellan 1 – 7 

13. Mitt arbete ska göra att jag når mina personliga mål. 

14. Arbetsplatsen ska vara ett utrymme för att utvecklas. 

15. Kompetensutveckling är den största drivkraften för att arbeta. 

16. Då jag har lärt mig mina arbetsuppgifter, finns ingen anledning till att fortsätta utbilda mig. 

17. Karriär är mycket viktigt för mig. 

18. Arbetsplatser måste erbjuda stöd och uppmuntran för att individen ska utvecklas. 

19. Jag vet vad som krävs för att nå en befordran. 

20. Företag måste stötta personal som vill byta jobb. 

21. Min chef och kollegor har stort förtroende för mig. 

22. Jag väljer att arbeta i min egen takt även om det är mycket att göra. 

23. Jag har inga svårigheter att på egen hand lösa problem som uppstår. 

24. Jag kan påverka de beslut som tas på studie/arbetsplatsen. 



 
 

25. Jag har stora möjligheter att välja eller byta arbetsgivare. 

26. Min studie/arbetsplats har bra kommunikation mellan chef och anställda. (Personal och 

kollegor). 

27. Samtliga personer oavsett studie/arbetsposition behandlar varandra med respekt. 

28. Samtliga personer på studie/arbetsplatsen uppmuntrar varandra till att göra ett bra arbete. 

29. Jag får en positiv känsla när jag tänker på mitt arbete/studieplats. 

30. Det händer att jag umgås med chefer eller kollegor utanför arbetet/studier. 

31. Mina chefer och kollegor inspirerar mig. 

32. Jag känner ett personligt ansvar över att mina kollegor ska trivas på arbetsplatsen/studie.  

33. Lönen är den viktigaste drivkraften för att arbeta. 

34. Extra ekonomiska belöningar utöver min lön får mig att prestera bättre, till exempel 

provision eller bonusar. 

35. Jag gör inte mitt bästa för jag tycker min lön är för låg. 

36. Jag anser att belöningar ska öka ju högre arbetspositionen är. 

 

DEL 3.    Samtliga frågor; skala mellan 1 – 7 

37. Mina personliga mål är viktigare än studie/arbetsplatsens mål. 

38. Jag känner att mitt arbete är meningsfullt. 

39. Mina kollegor och chefer engagerar sig i mitt arbete/studier och vill att jag ska utvecklas. 

40. Jag föredrar att ta beslut på egen hand. 

41. Jag överväger alla andras åsikter när ett beslut ska tas. 

42. Jag har stor påverkan på vad som sker på studie/arbetsplatsen. 

43. Mina vänner och familj påverkar mina beslut mer än jag vill. 

44. Jag engagerar mig i olika organisationer på fritiden och har ett stort kontaktnät. 

45. Jag blir motiverad av mina kollegors prestation och utveckling. 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. Korrelationsmatris 


	1. Inledning
	1.1 Problematisering
	1.2 Syfte & frågeställning

	2. Teoretisk referensram
	2.2 Herzberg tvåstegsmodell
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