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Forskningsfrågor: 1: Finns det skillnader mellan inhyrd personal och  

  tillsvidareanställda i deras värdering av arbetsmotivationsfaktorer 

  och företagets arbetsmotivationsstrategier? Om ja, hur skiljer de 

  sig åt? 

  2: Hur skulle företagets arbetsmotivationsstrategier kunna 

  anpassas efter eventuella likheter eller skillnader? 

Syfte:  Syftet med studien var att jämföra och identifiera skillnader i vad 

  inhyrd och tillsvidareanställd personal upplever som  

  arbetsmotivation inom tre kontors- & administrationsavdelningar 

  samt en IT-avdelning på ett stort svenskt teknikföretag, samt att 

  undersöka företagets motivationsstrategier och hur strategierna 

  skulle kunna anpassas efter eventuella skillnader. 

Metod:  Studien använde sig av en kvantitativ enkät och en kvalitativ 

  intervju. Enkätden delades in i två delar där del A undersökte 

  motivationsfaktorer och del B undersökte motivationsstrategier. 

  Den kvalitativa intervjun var semistrukturerad och undersökte 

  vilka motivationsstrategier företaget använde som sedan låg till 

  grund för enkätdel B. 



 

 

 

Slutsats:  Resultatet visade på att inhyrd och tillsvidareanställd personal 

  skiljer sig i sin värdering av motivationsstrategier och 

  motivationsfaktorer. För arbetsmotivationsfaktorer så var 

  skillnaderna: 1) tillsvidareanställda värderar personlig utveckling 

  högre, 2) inhyrda värderar att arbetsinsatsen leder till goda resultat 

  högre, och 3) tillsvidareanställda värderar en trygg anställning 

  högre. För arbetsmotivationsstrategier så var skillnaderna: 1) 

  inhyrd personal värderar förmåner   

  (gym/vilorum/massage/frukt/fika) högre, 2) inhyrda värderar 

  arbetsmiljö/ergonomi högre, och 3) tillsvidareanställda värderar 

  delaktighet/medbestämmande högre. Studien visade också på att 

  inhyrd personal värderar kortsiktiga motivationsstrategier högre, 

  samtidigt som tillsvidareanställda värderar långsiktiga 

  motivationsstrategier högre. Detta kan företag ta i beaktande vid 

  utformning av motivationsstrategier genom riktade strategier för 

  varje anställningsform.  
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questions:  1: Are there any differences between agency workers and full time 

  workers in terms of their valuation of motivation factors and 

  motivation strategies? If so, how do they differ? 

  2: How could the company motivation strategies be adapted to 

  possible differences or similarities? 

Purpose:  The purpose of this study was to compare and identify differences 

  between agency workers and full time workers of their valuation 

  of motivation factors in the office-, administration and IT 

  departments within a large Swedish technology based corporation, 

  and to identify differences between agency workers and full time 

  employees in terms of their rating of the company motivation 
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Method:  The study used quantitative research methods as well as 

  qualitative. A quantitative survey was divided into two parts, part 

  A related to motivation factors and part B related to motivation 

  strategies. A qualitative interview was conducted to identify the 



 

 

 

  company motivation strategies, which formed the foundation for 

  part B in the survey. 

Conclusion:  The result of the study was that agency workers and full time 

  workers differ in their valuation of both motivation factors and 

  motivation strategies. The results of part A motivation factors 

  were: 1) full time workers value personal development higher, 2) 

  agency workers value that the work leads to quality results higher, 

  3) full time workers value a safe employment higher. The results 

  of part B - motivation strategies were: 1) agency workers value 

  benefits higher, 2) agency workers value work environment and 

  ergonomics higher, 3) full time workers value involvement in 

  decision making higher. The study also pointed to agency workers 

  valuing short term motivation strategies higher, and full time 

  workers valuing long term motivation strategies higher. The 

  company could use this by developing motivation strategies 

  adapted to these differences between personal with different forms 

  of employment.  



 

 

 

Begreppsdefinitioner 

Arbetsmotivation: Definieras i den här studien som en inre eller yttre drift eller kraft som ger 

upphov till och bestämmer riktningen för arbetsrelaterade handlingar och beteenden. 

Bemanningsföretag: Är ett företag som arbetar med att hyra ut personal till andra företag. 

(Vaiman, Lemmergaard & Azevedo, 2011) 

Strategi: Definieras i den här studien som ett agerande inom organisationen grundat i 

beslutsfattande som avser att påverkar organisationen och dess omgivning. 

Anställningsformer: 

  

 Tillsvidareanställning: Är en anställningsform där den anställdes kontrakt inte 

 har ett slutdatum. Även kallat fast anställning. 

Visstids- & tillfällig anställning: En anställningsform där den anställde 

 arbetar på ett kontrakt med ett tydligt slutdatum, exempelvis sommarvikarier. 

Inhyrd: En anställningsform där en individ är anställd på ett 

 bemanningsföretag som i sin tur hyr ut den anställde till andra företag. 

SPSS: Ett statistiskt analysprogram tillverkat av IBM som används exempelvis vid analyser 

av enkätundersökningar. (IBM, 2014-05-21) 

Signifikans: Signifikansnivå är den gräns där nollhypotesen kan förkastas. Ett signifikant 

resultat visar därmed att resultatet kan generaliseras över populationen. (Körner & Wahlgren, 

2006, s.187) (Bryman et al, 2013) 

P-värde: P värdet är i form av ett procenttal som beskriver sannolikheten att resultatet inte 

går att generalisera över populationen. Ett P-värdet som är lägre än den valda signifikansnivån 

så betyder det att resultatet är signifikant och kan generaliseras över populationen. (Körner & 

Wahlgren, 2006, s.187) (Bryman et al, 2013) 
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1. Inledning  

Motivation är konsten att få människor att göra det du vill att de ska göra därför att de vill 

göra det. Så beskrev Dwight D. Eisenhower motivation i The federal career service: A look 

ahead (1954), vilket belyser svårigheterna företag står inför när de utformar strategier för att 

motivera sin personal. Företag använder olika strategier för att skapa motivationshöjande 

effekter bland personal och i företag med såväl inhyrd personal och tillsvidareanställda kan de 

arbetsmotivationsstrategier som företaget använder sig utav skilja sig mellan 

anställningsformerna (Vaiman, Lemmergaard & Azevedo, 2011). Detta kan exempelvis bero 

på att företaget tror att de båda anställningsformerna faktiskt motiveras av olika strategier, 

eller av ekonomiska skäl där företaget exempelvis inte vill lägga ned samma resurser på 

inhyrd personal som de tillsvidareanställda. Kunskapen och information företaget baserar sin 

utformning av arbetsmotivationsstrategier på påverkar därmed valet av strategier. 

1.1 Bakgrund 

Arbetsmotivation kan definieras som en inre eller yttre kraft som ger upphov till och 

bestämmer riktningen för arbetsrelaterade handlingar och beteenden, samt intensiteten av 

beteendet. (Pinder, 1984) Arbetsmotivationen hos anställda påverkar deras prestationer, leder 

till handlingar och därigenom påverkar företagets produktivitet. Samtidigt riskerar bristande 

motivation att öka frånvaro och personalåtgång. (Fernet, 2012) I ett företag blir således 

arbetsmotivation en essentiell fråga för ledningen att ta hänsyn till och påverka genom olika 

operativa motivationsstrategier, detta för att öka flexibilitet och lösa komplicerade situationer. 

(Garbers & Konradt, 2013) Dessa strategier kan omfatta bland annat lön (Gupta & Shaw, 

2013), kompetensutveckling (Chambel & Sobral, 2011), arbetsdesign (Shantz, Alfes, Truss & 

Soane, 2013) och empowerment (Quiñones, Van den Broeck & De Witte, 2013). 

Arbetsmotivation och arbetsmotivationsstrategier är i sin tur något ledningen kan behöva ta 

hänsyn till för personal med olika anställningsformer. 

Den vanligaste anställningsformen i industrialiserade länder har varit tillsvidareanställningar 

på heltid hos ett enskilt företag, och även idag är fasta anställningar den vanligaste 

anställningsformen. (Vaiman et al, 2011) Enligt Statistiska centralbyråns 

arbetskraftsundersökning fjärde kvartalet 2013 var 3 510 000 svenskar fastanställda och 

698 000 tillfälligt anställda. (Statistiska centralbyrån, 2013) Arbetsmarknaden har dock gått 

igenom en förändring de senaste 20 åren. (Vaiman, 2011) Bemanningsbranschen i dagens 
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form är förhållandevis nytt och legaliserades i Sverige så sent som 1993 (Svensk 

författningssamling, 1993:440), men den grundläggande idén däremot kan jämföras med de 

dagsverkare som förr anställdes antingen dag för dag eller baserat på tillfälliga uppgifter. 

(Vaiman, Lemmergaard & Azevedo, 2011) Enligt Bemanningsföretagen, en arbetsgivar- och 

branschorganisation för personaluthyrning, uppgick antalet personer årsanställda inom 

bemanningsbranschen i Sverige år 2013 till 69 900 personer. Inkluderas tillfälliga kontrakt 

under året uppgick siffran till 134 600 personer. (Bemanningsföretagen, årsrapport, 2013) 

Detta i kontrast till 5000 årsanställda inom bemanningsföretag år 1994, 20 000 anställda år 

1998 och 30 000 år 2005. (Johnson, 2010) Bemanningsbranschen har således sett en kraftig 

ökning årsanställda från år 2006 och framåt. Företags anledningar till att hyra in personal är 

bland annat ökad produktivitet samt minskade kostnader och tid för träning och anställningar. 

(Buch, Duvaas & Dysvik, 2010) 

I och med förändringen av arbetsmarknaden har vissa forskare undersökt om tillfälligt 

anställda och tillsvidareanställda skiljer sig åt i vad de upplever som arbetsmotivation, och där 

ger tidigare forskning en motsägelsefull bild. En studie av Biggs & Swailes (2005) visar att 

det finns betydande skillnader i organisationsengagemang och arbetsnöjdhet mellan inhyrd 

personal och tillsvidareanställda. Utöver det visade deras studie även att inhyrd personal 

genom sin närvaro i företaget påverkade tillsvidareanställdas arbetsnöjdhet negativt. (Biggs & 

Swailes 2005) Arbetsnöjdhet är i sin tur starkt förknippat med och en kritisk indikator på 

arbetsmotivation, vilket gör att bristande arbetsnöjdhet hos inhyrd personal i sin tur indikerar 

på bristande arbetsmotivation. (Daniels 2010) Enligt de Jong och Schalk (2009) så är ett 

utmärkande drag bland tillfälligt anställda att de motiveras särskilt av yttre 

motivationsfaktorer såsom lön, förmåner och befordringar, detta på grund av att skälen till att 

ta en tillfällig anställning bottnar i yttre mål och inte för att arbetet i sig ger inre stimulans. (de 

Jong & Schalk, 2009) I kontrast till detta visade en studie om anställdas preferenser skriven 

av Giannikis & Mihail (2010), att tillfälligt anställda värderade inre motivationsfaktorer högst, 

såsom intressanta, stimulerande eller spännande arbetssysslor, till skillnad från 

tillsvidareanställda som värderade yttre motivationsfaktorer högst. I sin diskussion menar de 

att företag bör ta detta i beaktande vid utformning av belöningsstrategier till anställda. 

Vaiman et al (2011) ifrågasätter dock bilden av att tillfälligt anställd och tillsvidareanställd 

personal upplever olika arbetsmotivation och menar att individer som är tillsvidareanställda 

och tillfälligt anställda inte skiljer sig åt i vad som motiverar dem. De nämner också att ett 

problem är att forskningen inte särskiljer på delgrupper inom gruppen tillfälligt anställda, 
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vilket gör att både inhyrd personal och säsongsarbetare räknas in i gruppen tillfälligt anställda. 

(Vaiman, Lemmergaard & Azevedo, 2011) Tidigare forskning ger därmed inga tydliga svar 

på om det finns skillnader, och vad de skillnaderna i så fall är. Till sist finns det en detalj som 

tidigare forskning inte har berört, och det är om eventuella skillnader enbart gäller inhyrda 

och tillsvidareanställdas motivationsfaktorer generellt sett, eller om de även i kontexten av sitt 

vardagliga arbete har olika preferenser för de konkreta motivationsstrategier företaget 

använder. 

1.2 Problemformulering 

Om det är så att personal med olika anställningsformer skiljer sig åt riskerar ett företag med 

generella motivationsstrategier att utforma motivationsstrategier som inte passar för samtliga 

anställda, och som därmed inte ger den avsedda motivationshöjande effekten. Detsamma kan 

gälla om ett företag begränsar motivationshöjande strategier för en anställningsform, 

exempelvis om företaget undgår att ge personal med en viss anställningsform förmåner som 

de värderar högt. Riktad utformning av motivationsstrategier anpassad efter varje 

anställningsform kanske i så fall kan förbättra de motivationshöjande resultaten mer än vad 

generella motivationsstrategier för samtliga anställda kan. Således kan eventuella skillnader 

vara avgörande för företag att vara medvetna om vid utformning av motivationsstrategier. Det 

finns således ett behov av att vidare undersöka om, och i så fall hur, inhyrd personal skiljer sig 

från tillsvidareanställd personal sett till motivationsfaktorer, och om de båda grupperna skiljer 

sig åt i vilka motivationsstrategier de värderar högst. 

1.3 Forskningsfrågor 

1: Finns det skillnader mellan inhyrd personal och tillsvidareanställda i deras värdering av 

arbetsmotivationsfaktorer och företagets arbetsmotivationsstrategier? Om ja, hur skiljer de sig 

åt? 

2: Hur skulle företagets arbetsmotivationsstrategier kunna anpassas efter eventuella likheter 

eller skillnader? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att jämföra och identifiera skillnader i vad inhyrd och tillsvidareanställd 

personal upplever som arbetsmotivation inom tre kontors- & administrationsavdelningar samt 

en IT-avdelning på ett stort svenskt teknikföretag, samt att undersöka företagets 

motivationsstrategier och hur strategierna skulle kunna anpassas efter eventuella skillnader. 
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1.5 Avgränsningar 

Forskningen kring tillfälligt anställda är problematisk såtillvida att begreppet tillfälligt 

anställda används för att beskriva flertalet olika anställningsformer. Dessa är i form av 1) 

tillfälliga kontrakt och projektarbeten, 2) fristående och frilansarbetare, 3) inhyrd personal 

från bemanningsföretag samt personal lånad från andra avdelningar inom företaget, och 4) 

säsongsarbetare, exempelvis sommarvikarier. (Vaiman et al, 2011) Den här studien avgränsar 

sig till inhyrd personal från bemanningsföretag, det vill säga personal som är anställda av ett 

bemanningsföretag men som hyrs ut till ett annat företag. 

Inhyrd personal går att återfinna inom mängder av olika branscher såsom bygg, ekonomi, 

försäljning, hotell/restaurang, hälso/sjukvård, industri/tillverkning, IT, kontor/administration, 

lager/logistik, information, teknik och tele/callcenters. Av dessa har kontors & 

administrationsbranschen den tredje största omsättningen och IT den femte största. 

(Bemanningsbranschen, Bemanningsindikatorn, 2013) Den här studien begränsar sig till 

kontors- & administrationsavdelningar samt en IT-avdelning på ett stort svenskt 

teknikföretag.  
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2. Referensram 

Studiens andra kapitel beskriver referensramen som använts som grund för datainsamlingen 

och till analysen. Inledningsvis beskrivs definitioner för arbetsmotivation, samt valda teorier 

om motivationsfaktorer. Vidare beskrivs definitioner för strategi följt av de 

motivationsstrategier studien utgått ifrån. Avslutningsvis redovisas kapitlet i en kortare 

sammanfattning. 

2.1 Definitioner för arbetsmotivation och motivation 

Arbetsmotivation är ett begrepp som kan definieras olika beroende på författare. Överlag är 

författarnas definitioner eniga, men intressanta detaljer skiljer dem åt. Här nedan presenteras 

några olika definitioner för arbetsmotivation och motivation, som sedan jämförs för att 

identifiera likheter och skillnader. Urvalet och resonemangen nedan utgör grunden för hur den 

här studien definierar arbetsmotivation. Notera att de två nedre citaten gäller motivation i 

allmänhet och inte specifikt arbetsmotivation, men båda citaten är hämtade från källor som 

använt definitionerna i kontexten av arbetsmotivation. 

”Work motivation is a set of energetic forces that originate both from within 

and beyond the individual’s being leading to work-related behavior in terms of 

determining the form, direction, and intensity of this behavior.” (Pinder, 1984) 

”A motive is an inner force that energizes and directs behavior toward 

activities that will satisfy a respective need. Motivation, thus, is a state of mind, 

desire, energy, or interest that translates into action.” (Dinibutun, 2012) 

”Motivation is a values-based, psycho-biologically stimulus-driven inner urge 

that activates and guides human behaviour in response to self, other, and 

environment, supporting intrinsic satisfaction and leading to the intentional 

fulfillment of basic human drives, perceived needs, and desired goals.” (Moody 

& Pesut, 2006) 

Gemensamt för de tre olika definitionerna är att alla betonar arbetsmotivation och motivation 

som upphov till beteenden och handlingar och att motivation bestämmer riktning eller ledning 

av de handlingarna eller beteenden. Definitionerna enas även om att motivation är en inre 

drift. Definitionerna har dock flertalet intressanta detaljer som skiljer dem åt. Både Pinder 

(1984) och Moody & Pesut (2006) menar att motivation kan beröra aspekter utanför 

individen, till skillnad från Dinibutun (2012) som enbart betonar individens inre. Vidare är 
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Moody & Pesut (2006) ensamma om att beskriva handlingarna som målinriktade. En annan 

skillnad är att både Dinibutun (2012) och Moody & Pesut (2006) menar att motivation avser 

att tillfredsställa behov och grundläggande mänskliga drifter som Moody & Pesut (2006) 

nämner. Pinder (1984) är i sin tur ensam om att nämna motivationen som källa till intensiteten 

av en handling. Till sist beskriver Pinder (1984) och Dinibutun (2012) motivation som en 

energi och kraft, till skillnad från Moody & Pesut (2006) som istället nämner värderingsgrund 

och psyko-biologi. I den här studien utgick begreppet arbetsmotivation utifrån de 

gemensamheter de tre presenterade definitionerna har, dock med undantaget att denna studie i 

linje med Pinder (1984) och Moody & Pesut (2006) även involverar händelser utanför 

individen. Arbetsmotivation kan således beskrivas som en inre eller yttre drift eller kraft som 

ger upphov till och bestämmer riktningen för arbetsrelaterade handlingar samt beteenden. 

2.2 Arbetsmotivationsteorier 

Det finns en mängd olika teorier som kan sorteras in under fyra olika huvudkategorier. 

Behovsteorier grundar sig i att individens motiv till handlingar uppkommer ur viljan att fylla 

otillfredsställda behov. Balansteorier antar att ursprunget till en individs motiv och beteenden 

kommer ur en inre motstridighet eller obalans i individen, och att handlingarna från individen 

således avser att skapa balans och minska obalans. Förväntningsteorier bygger på att 

individens handlingar uppkommer indirekt ur subjektiva tolkningar. Individens bearbetning 

av information leder till handlingar som individen tror leder till ett syfte individens strävar 

efter. Förstärkningsteorier grundar sig i att individens beteenden påverkas av utfallet av 

tidigare beteenden, så kallad betingning. Konsekvenserna utav handlingarna kan förstärka 

eller försvaga beteendet. Motivation uppstår således när ett visst beteende ger ett önskat 

resultat. (Aronson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012, s. 200-209) 

I den här studien användes två olika behovsteorier. För det första inre och yttre motivation, 

som bygger på att motivation kan särskiljas utifrån interna och externa processer. För det 

andra Herzbergs tvåfaktorsmodell som bygger på motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Till 

sist användes en förväntningsteori i form av self-regulation teorin, som bygger på individen 

aktivt förändrar sin tillvaro, vill lära sig och söker aktivitet och egenkontroll. Dessa tre valdes 

på grund av att de ofta används i motivationsforskning och för att de på ett konkret sätt gick 

att formulera till påståenden i enkäten. De tre teorierna beskrivs i större detalj här nedan. 
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2.2.1 Inre & yttre motivation 

Teorin om inre och yttre motivation bygger på att individers motivation kan särskiljas utifrån 

interna och externa processer. Yttre motivation härleder från olika möjligheter eller risker för 

individen att få eller förlora något. Inre motivation härleder från beteenden som utförs för sin 

egen skull. (Cerasoli, Nicklin & Ford, 2014)  

Exempel på yttre motivation i arbetslivet är lön, trygghet i anställning, befordring, kontrakt, 

arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Ofta ekonomiska belöningar men även rättigheter. 

(Dinibutun, 2012) Yttre motivation är endast värdefullt om individen upplever att belöningen 

uppfyller ett annat mål såsom mat och bostad. I det fallet kan företag erbjuda individen 

belöningar i utbyte mot prestationer inom företaget. Huruvida belöningens mängd ger direkt 

och motsvarande effekt för individens motivation är dock oklart och något som saknar 

konkret bevisning. (Cerasoli et al, 2014) Exempel på inre motivation i arbetslivet är 

möjligheten för individen att få använda sina kunskaper och förmågor, en känsla av utmaning 

och möjlighet samt för individen att bli bemött med omtänksamhet. Ofta baserat på individens 

upplevelser av arbetets natur i sig självt, individens intressen och möjlighet till 

självutveckling. (Dinibutun, 2012) Inre motivation är till skillnad från yttre motivation inte 

instrumentellt mot ett annat mål, utan är istället motivation som individen upplever av 

beteendet i sig självt där till exempel en särskild syssla kan upplevas som underhållande. Det 

är dock oklart vilken faktisk effekt inre motivation har, och om det är beroende av 

kontextuella faktorer. Det finns forskning som pekar på att yttre motivation genom belöningar 

påverkar och minskar inre motivation, men den forskningen saknar i sin tur tydlig bevisning. 

Författarna menar dock istället att inre och yttre motivation tillsammans är viktiga för 

arbetsmotivationen, och att de två motivationsformerna måste förstås i deras samband till 

varandra och gemensamma effekt och inte var för sig eller i motsats till varandra. (Cerasoli et 

al, 2014) 

2.2.2 Tvåfaktorsmodellen 

Herzbergs tvåfaktorsmodell delar in motivation i två huvudsakliga kategorier. Dels 

motivationsfaktorer och dels hygienfaktorer. Motivationsfaktorer utmärker sig genom att de 

motiverar individen när de tillfredställs. Dessa faktorer är ofta inre faktorer som är en del av 

jobbet och hanteras av individen. Hygienfaktorer utmärker sig genom att de minskar 

individens motivation om de inte tillfredsställs. Dessa faktorer är ofta yttre faktorer som 

delvis eller helt ligger utanför individens kontroll. En viktig poäng är att Herzberg delar upp 

motivationen i två distinkt olika kategorier som inte ligger i motpoler till varandra, där 
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motivationsfaktorer skapar tillfredsställelse och hygienfaktorer skapar missnöje. 

Motivationsfaktorernas motpol är således tillfredsställelse – ingen tillfredställelse, jämfört 

med hygienfaktorernas motpoler är missnöjdhet – ingen missnöjdhet. I praktiken innebär det 

att individen bara motiveras av motivationsfaktorer samtidigt som individens missnöje i 

förhållande till motivation drivs av bristande hygienfaktorer. (DeShields Jr., Kara, Kaynak, 

2005) Herzbergs teori byggde på forskning där respondenterna fick berätta om specifika 

situationer där de upplevt sitt arbete som särskilt bra och situationer där de upplevt jobbet som 

särskilt dåligt. Det var genom den typen av frågor till respondenter som Herzberg upptäckte 

ett mönster i historierna, som sedan låg till grund för utvecklingen av de två faktorerna. Ett 

potentiellt problem med tvåfaktorsteorin är således att data som låg till grund för teorin 

använde sig av kritiska händelser återberättade av respondenter. Senare forskning har bland 

annat ifrågasatt om de två faktorerna verkligen är helt årskillda. (Waltman, Bergom, 

Hollenshead, Miller & August, 2012) En forskare beskriver till exempel teorin som en 

översimplifiering av verkligheten. (Oshagbemi, 1997) 

2.2.3 Self regulation-teorin 

Self-Regulation-teorin grundar sig i att individens beteenden motiveras och påverkas av ett 

kontinuerligt självpåverkande. Teorin menar att individen har ett syfte med sitt beteende, och 

att det syftet justeras med eftertanke. Vid utformningen av syftet utvärderar individen 

tänkbara konsekvenser utifrån de tilltänkta beteendena, och planlägger sina beteenden för att 

uppfylla syftet. Även om omgivningen kan påverka individen så kombineras en medvetenhet 

om omgivningen med egen självpåverkan och självutvärdering. Självpåverkningsprocessen 

utgörs av tre olika delfunktioner. För det första, självövervakning av det egna beteendet. Den 

självövervakningen ser över individens prestationer, vad individen ägnar mest 

uppmärksamhet åt och hur individen tar in information om prestationer. För det andra, en 

bedömning av det egna beteendet utifrån egna kriterier eller omgivningens kriterier. Det här 

steget involverar självdignostiskt beteende där individen lägger märke till mönster som i sin 

tur kan ligga som grund för handlingar. För det tredje, en reaktion att påverka. Detta 

involverar nya målsättningar men är också något som kan skilja sig från person till person. 

Dessa tre steg kan i sin tur utökas med feedback, dels att individen själv ger feedback, men 

också feedback från omgivningen. (Bandura, 1991) En studie av Kanfer & Ackerman (2000) 

fann stöd för individuella skillnader i självpåverkande arbetsmotivation, där intelligens och 

olika demografiska faktorer skiljde individer åt. 
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2.3 Strategi 

Begreppet strategi omfattar flera olika definitioner där olika forskare kan skilja sig åt. I mångt 

och mycket liknar definitionerna varandra på centrala punkter, men skiljer sig åt i detaljer och 

formuleringar. Här nedan följer några av definitionerna för begreppet strategi: 

”(strategy is) …a pattern of important decisions that (a) guide the organization 

in its relationship with its environment, (b) affect the internal structure and 

processes of the organization, and (c) centrally affect the organization’s 

performance.” (Da Silva, Hutcheson & Wahl, 2010) 

”Organizational philosophies ultimately provide an interpretive context for 

how organizations operate within and among their relevant constituencies. 

Creating, maintaining, and communicating about organizational strategy 

represent important elements of organizational operations pertaining most 

clearly to the organization’s internal constituencies. Organizational strategy 

typically includes considerations of corporate vision, and thus almost 

inexorably focuses on the future.” (Syfert, 2005) 

”(strategy)… can be defined as all the measures of technical, economic, 

organizational and optimal decisions taken in a period of time within a 

company, to achieve effective and profitable activities.” (Enea, 2010) 

Gemensamt för alla tre presenterade definitioner är ett fokus på påverkan och beslutsfattande. 

Ytterligare gemensamheter är ett fokus på agerande. Strategi kan således huvudsakligen 

beskrivas som ett agerande inom organisationen grundat i beslutsfattande som avser att 

påverkar organisationen och dess omgivning. Anmärkningsvärt är också att ingen av dessa 

definitioner betonar att strategin utgår från ledningen. Utöver gemensamheter finns det dock 

några avgörande skillnader. En intressant skillnad är att Da Silva et al (2010) och Enea (2010) 

framställer strategi och beslut som medvetna, samtidigt som Syfert (2005) inte benämner 

strategin i form av medvetna beslut, vilket gör att Syferts definition (2005) även lämnar 

definitionen öppen för omedvetna strategier. En annan intressant detalj är att Enea (2010) 

tydligt menar att strategi avser att skapa lönsamhet och effektivitet, och att Da Silva et al 

(2010) betonar strategins vikt för organisationens prestationsförmåga. Syfert (2005) skiljer sig 

här genom att inte nämna prestationer eller lönsamhet. Da Silva et al (2010) och Enea (2010) 

betonar således målet i form av prestationer, samtidigt som Syfert (2005) betonar strategins 

vikt för att påverka handlingarna inom organisationen. En tredje intressant skillnad är att Da 
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Silva et al (2010) inte nämner någon form av tidsram, samtidigt som Syfert (2005) betonar att 

strategin avser fokus på framtiden. Enea (2010) menar i sin tur att strategin sker inom en viss 

tidsram. I den här studien utgick begreppet strategi ifrån de likheter som de tre definitionerna 

har gemensamt, det vill säga att strategi är ett agerande inom organisationen grundat i 

beslutsfattande som avser att påverkar organisationen och dess omgivning. 

2.3.1 Övergripande typer av strategier 

Strategi kan delas in i tre huvudsakliga typer: företagsstrategier, affärsstrategier och 

operativa strategier. Företagsstrategier behandlar i huvudsak hur resurser fördelas och frågor 

kring vilken omgivning företaget ska röra sig i. Affärsstrategier bygger ramen kring hur 

företaget ska etablera konkurrenskraft på företagets marknad. Operativa strategier berör 

planer för de delar av organisationen på nivåer lägre än ledningens. Exempelvis produktion 

och personalfrågor. I den här studien berör användandet av begreppet strategi enbart operativ 

strategi. (Orebaugh, 2010) 

2.3.2 Avsedd och framväxt strategi 

Strategier kan även kategoriseras i form av avsedda strategier och framväxta strategier. 

Avsedda strategier är strategier som realiserades som de var tänkta att göra, utifrån medvetna 

planer och beslut. Framväxta strategier är i sin tur strategier som etablerats över tid genom en 

konsekvent serie mönster av beteenden. I den här studien berör begreppet strategi i huvudsak 

avsedda strategier, det vill säga planerade beslut från företagets ledning. (Orebaugh, 2010) 

2.4 Operativa strategier för att motivera anställda 

En avgörande faktor för företags framgång är att söka efter metoder för att påverka anställda 

till att prestera i organisationen, och anställdas motivation och kontinuerliga strategier för att 

motivera anställda är avgörande för företagets flexibilitet och problemlösningsförmåga. 

(Garbers et al, 2013) Efter en genomgående litteratursökning har följande strategier 

identifierats som specifika motivationsstrategier som företag kan använda. 

2.4.1 Lön 

Gupta & Shaw (2013) menar att lön är en vanlig motivationsstrategi och att lön är en kritisk 

influens på kvaliteten och effektiviteten på de anställdas arbete. Det påverkar kvaliteten på de 

som söker tjänsten, sannolikheten att de accepterar arbetet, motivationen och prestationsnivån 

hos de anställda, och kvaliteten på de som stannar inom företaget. Författarna menar att 

ekonomisk kompensation kan påverka nästan alla aspekter inom organisationens 

funktionsduglighet genom att påverka anställdas beteenden och organisationens effektivitet. 
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Implementeras det korrekt i en organisation kan det även indirekt påverka säkerheten, 

kvalitet, kreativiteten och innovationsförmågan i organisationen. (Gupta & Shaw, 2013) Det 

finns dock forskare som menar annorlunda, där exempelvis Pfeffer (1998) menar att lönens 

positiva effekt på effektiviteten är en myt, och även att det är en myt att anställda i huvudsak 

arbetar för lönens skull. Pink (2009) för exempelvis fram i en föreläsning att lönen inte har en 

positiv effekt på effektiviteten, beroende på om den anställdes syssla är mekanisk eller om 

sysslan kräver kreativitet, och att kreativa sysslor förvärras av ekonomisk ersättning. Detta 

stöds också av en metastudie av Bowles (London School of Economics, 2009) som efter att ha 

undersökt 51 studier kommit fram till att ekonomiska incitament för anställda förminskar en 

anställds naturliga benägenhet att avsluta en syssla. Gupta & Shaw (2013) motsätter sig dock 

detta och menar att dessa studier inte har genomförts i faktiska arbetssituationer, och att andra 

studier som har genomförts i arbetssituationer visar på att lön har en motiverande effekt. 

2.4.2 Förmåner 

Företag kan använda olika typer av förmåner som strategi för att motivera sina anställda. 

Förmåner kan beskrivas som något som den anställde erbjuds som inte är direkt relaterat till 

arbetet, men som kan öka den anställdes produktiva förmåga. Detta kan till exempel vara 

genom gym, massage, avslappningsområden och akupunktur. (Marino & Zabojnik, 2006) 

Aarts (2014) ifrågasätter dock detta och menar att anställda sällan använder dem och att 

anställdas motivation inte har något med den här typen av förmåner att göra. Istället menar 

författaren att genuint arbetsengagemang är viktigare för företagen att fokusera på. Marino & 

Zabojnik (2006) menar i sin tur att förmåner är något som kan ge upphov till problem och 

överanvändning bland anställda. 

2.4.3 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljön kan bland annat involvera den sociala kontexten på avdelningen, hälsa, 

ergonomi och stress. (Wallgren, 2011; Andersen & Westgaard, 2013) Förbättringar av 

arbetsmiljön är något som en ledning på ett företag kan använda för att förbättra motivationen 

på ett företag, men det är beroende av att andra ändringar i företaget inte skapar mer stress. 

(Andersen & Westgaard, 2013) I en doktorsavhandling av Wallgren (2011) undersöktes IT-

konsulters motivation kopplat till psykosocial arbetsmiljö. Psykosocial arbetsmiljö är något 

som i allmänhet kopplas till hälsa, varav en av faktorerna är stress. Hög stress på arbetsplatsen 

under långa perioder är något som kan leda till emotionell utmattning och cynicism, så kallad 

utbrändhet. 
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2.4.4 Feedback 

Enligt Krenn, Würth & Hergovich (2013) har feedback en avsevärd effekt på en individs 

motivation, lärande och målsättning. Feedback möjliggör för en anställd att analysera och 

jämföra tidigare prestationer med ett mål, och på så vis upptäcka diskrepanser som sedan kan 

ligga till grund för framtida beslut och beteenden. Feedback kan komma från både externa 

källor såsom en chef eller interna källor i individen. Intern feedback är exempelvis avgörande 

för self regulation-teorin. Det finns dock forskning som ifrågasätter värdet av feedback, och 

som pekar på att feedback också kan försämra och hindra utveckling, även om forskningen 

mestadels talar för de positiva effekterna av feedback. De negativa effekterna i vissa studier 

kan bero på flera faktorer, exempelvis hur feedback delas ut, de specifika målen samt 

arbetskaraktäristiken av uppgiften. (Krenn, Würth & Hergovich, 2013) 

2.4.5 Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling kan användas som en strategi för att motivera anställda. Träning och 

kompetensutveckling kan öka anställdas engagemang för organisationen, men enbart om den 

anställde bedömer att ledningens avsikt till kompetensutvecklingen är för den anställdes 

behov. Sett till tillfälligt anställda kan kompetensutveckling särskilt ses som en 

motivationsfaktor om den tillfälligt anställde kan använda sig av sin kompetens i framtida 

anställningar. Dock visar forskning att tillfälligt anställda ofta har färre möjligheter till 

kompetensutveckling. (Chambel & Sobral, 2011) 

2.4.6 Chefsroll som motivationsstrategi - Transaktionellt och transformellt ledarskap 

Särskilda chefsroller kan användas för att motivera anställda, där den transaktionella och 

transformella ledaren använder sig av olika beteenden och kombinationer av 

motivationsstrategier för att motivera anställda. (Ruggieri & Abbate, 2013) Skälet till att detta 

i den här studien beskrivs som en egen motivationsstrategi är för att chefsbeteenden såsom 

karisma är viktiga delar för den transformella ledaren, men karisma kan inte kategoriseras 

som en egen strategi utan är snarare en del av en chefsroll. Ett företag kan således sträva efter 

att motivera anställda genom att anamma en viss typ av beteenden kopplade till teorin om 

chefsroller, och då kan det argumenteras för att det valet i sig är en tilltänkt 

motivationsstrategi. 

 

Transaktionellt ledarskap är ett resultat av ett fokus på utbytet mellan gruppmedlemmar och 

chefer. I ett transaktionellt ledarskap är chefen en förhandlare. Kompromisser, påverkan och 

övertygande är medel den transaktionella ledaren använder för att nå målet att få mer 
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beslutsfattandemakt i gruppen. Chefen implementerar utbyten mellan personal där sysslor, 

förväntningar och belöningar klargörs. Belöningar och eventuella straff är medel för den 

transaktionella ledaren för att nå fram till resultat utifrån mål. (Ruggieri & Abbate, 2013) 

 

Transformellt ledarskap är när chefen anpassar sig efter situationen och involverar, motiverar 

och stödjer följare på ett sätt som är i linje med transformationen. Den transformella ledaren 

söker anställdas personliga utveckling, självmedvetenhet och stimulerar följare till att söka 

personliga mål och belöningar. Personalen påverkas till att samarbeta, identifiera sig med 

företagsvisionen och förändra sitt värderingssystem så att det blir i linje med gemensamma 

mål. Den transformella ledaren åstadkommer detta genom att stödja och motivera anställdas 

förändringsprocess. (Ruggieri et al, 2013) Det transformella ledarskapet består av fyra 

komponenter: 1) Idealiserad influens och karisma, där ledaren är en förebild och agerar efter 

förtroende, stolthet och självsäkerhet, 2) där ledaren motiverar och inspirerar genom 

framtidsvision och standard, 3) där ledaren stimulerar anställda intellektuellt och ifrågasätter 

gamla traditioner och regler, och till sist 4) där ledaren tar hänsyn till individuella skillnader 

mellan anställda baserat på behov, förmågor och ambition. (Lam & O’Higgins, 2011) 

Transformellt ledarskap har fått utstå kritik där särskilt etiska och moraliska faktorer 

diskuterats, sett till hur den transformella ledaren påverkar anställda och avser att förändra 

deras inre värderingssystem. Ett resultat av det är att Bass & Steidlmeier (1999) beskrev det 

transformella ledarskapet som tvådelat. Dels den autentiska transformella ledaren, den som 

fokuserar på det gemensamt bästa, och dels den pseudo-transformella ledaren, som försöker 

se till sitt eget bästa, status och anställdas beroende. (Bass et al, 1999) Anställdas reaktioner 

till ledarskapet påverkas starkare med transformellt ledarskap än vid transaktionellt ledarskap, 

där anställdas reaktioner var starkare positiva till autentiskt transformella ledaren, och starkare 

negativt vid psudo-transformella ledare. Samtidigt ger transaktionellt ledarskap inga sådana 

effekter. (Ruggieri et al, 2013) I en studie av Wang, Ma & Zhang (2014) visade att 

transformellt ledarskap särskilt kan användas för att motivera inhyrd personal, då det riktar sig 

till de anställdas inre motivation och organisationsengagemang, där särskilt känslan av 

rättvisa var viktig bland inhyrd personal. (Wang et al, 2014) 

2.4.7 Arbetsdesign 

Arbetsdesign kan användas för att motivera anställda i deras dagliga arbete, då forskning visar 

att det kan ha en anmärkningsvärd effekt på den anställdes attityd och beteende. Arbetsdesign 

kan delas in i fem arbetskarakteristiker: 1) variation av sysslor, där den anställde får större 
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tillfredsställelse av arbete som kräver flera olika förmågor, 2) identitet, där den anställde blir 

mer tillfredsställd av sysslor där den anställde är med från början till slut, 3) signifikans, att 

den anställde blir med tillfredsställd om individen upplever att den gör en skillnad, 4) 

autonomi, där den anställde blir mer tillfredsställd av att ha friheten att fatta egna beslut, och 

5) feedback, där den anställde blir mer intresserad av att göra ett bra arbete om den får 

återkoppling på sina resultat. När dessa fem faktorer förkommer positivt i ett arbete kan 

samtliga faktorer relateras starkt till arbetsmotivation, arbetsnöjdhet och 

utvecklingstillfredsställelse. (Shantz, Alfes, Truss & Soane, 2013) 

2.4.8 Organisationsengagemang 

Högt organisationsengagemang bland anställda kan ge resultat i form av mindre frånvaro, 

mindre personalåtgång, högre arbetstillfredsställelse och prestationer. 

Organisationsengagemang är något som kan uppkomma exempelvis när den anställde 

upplever att organisationen agerar stödjande. (Chambel & Sobral, 2011) 

Sett till studier av organisationsengagemanget hos tillfälligt anställda har studierna gett 

motsägelsefulla svar. I vissa studier visar tillfälligt anställda ett högre 

organisationsengagemang än tillsvidareanställda, däremot i andra studier visar de ett lägre 

organisationsengagemang. Ett av skälen till det menar författarna är att tillfälligt anställd är ett 

begrepp som involverar en mängd olika kontexter, där exempelvis inhyrd personal och 

semestervikarier räknas in i samma grupp. (De Cuyper, de Jong, De Witte, Isaksson, Rigotti 

& Schalk, 2008) Ett annat potentiellt skäl är att organisationsengagemang hos tillfälligt 

anställda beror mer på hur företaget behandlar dem än på anställningsformen. Något som ger 

upphov till organisationsengagemang hos tillfälligt anställda är när de upplever att företaget 

stödjer dem, exempelvis genom karriärstöd och kommunikation. (Chambel & Sobral, 2011) 

Wheeler & Buckley (2000) menar att tillfälligt anställda beskriver sig själva som utanför 

sociala relationer och maktlösa, och att de visar på ett lågt organisationsengagemang. 

2.4.9 Empowerment 

Empowerment kan delas in i två huvudsakliga kategorier: Strukturell empowerment, som har 

sitt ursprung i socialt utbyte och maktteorier och är ett utifrån individen objektivt 

konstaterbart inflytande. Psykologisk empowerment, som bygger på individens positiva 

självutvärdering som påverkar välbefinnande och arbetsmotivation, och är en utifrån 

individen upplevd kontroll över sin arbetssituation. (Quiñones, Van den Broeck & De Witte, 

2013) 
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Strukturell empowerment grundar sig i en process av två steg där 1) organisation eller person 

A förflyttar makt och befogenheter till B som sedan 2) mottas och gör B mindre beroende av 

resurser från A, och på så vis får B större tillgång till beslutsfattande. (Humborstad & Kuvaas, 

2013) 

Psykologisk empowerment består av fyra olika dimensioner: meningsfullhet, val, kompetens 

och påverkan. Meningsfullhet utgörs av individens upplevda värde av sitt arbete, sysslornas 

krav och arbetsmål utifrån personliga värderingar. Val utgörs av den grad individen upplever 

sig kunna initiera och påverka sina arbetssysslor, där individen upplever ansvar för resultat så 

länge individen har autonomin att fatta egna beslut inom sin arbetsroll. Kompetens utgörs av 

den grad individen upplever en förmåga att utföra sitt arbete väl och tron på förmågan att 

hantera arbetssituationer. Påverkan utgörs av individens upplevelse att individen kan göra 

skillnad och nå arbetsmål genom sina beteenden. Psykologisk empowerment har visat sig 

positivt påverka arbetsnöjdhet, anställdas attityd, organisationsengagemang, 

innovationsförmåga och chefseffektivitet. (Quiñones et al, 2013) 

2.5 Sammanfattning 

Arbetsmotivation definieras i den här studien som en inre kraft som ger upphov till och 

bestämmer riktningen för arbetsrelaterade handlingar och beteenden. Arbetsmotivation är 

viktigt i ett företag då det genom anställda påverkar företagets förmåga att uppfylla sitt mål. 

Studien har använt sig av två behovsteorier i form av inre-, yttre motivation och 

tvåfaktorsmodellen, och en förväntningsteori i form av self regulation-teorin. Strategi 

definieras i den här studien som ett agerande inom organisationen grundat i beslutsfattande 

som avser att påverka organisationen och dess omgivning. Flertalet motivationsstrategier har 

använts i studien: Lön, förmåner, arbetsmiljö, feedback, kompetensutveckling, ledarskap, 

arbetsdesign, organisationsengagemang och empowerment.  
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3. Metod 

Studiens tredje kapitel beskriver vald metod. Inledningsvis presenteras studiens 

forskningsansats, följt av forskningsmetoden och datainsamlingsmetod. Sedan beskrivs 

studiens urvalsmetod, en kort redogörelse om bortfall och analysmetod. Detta åtföljs sedan av 

en redogörelse och diskussion om de etiska ställningstaganden studien gjort. Slutligen 

presenteras validitet, reliabilitet, trovärdighet och äkthet, följt av en kritisk diskussion om 

studiens metodval. 

3.1 Forskningsansats 

Studiens forskningsansats är deduktiv, såtillvida att studien har utgått ifrån tidigare teori och 

forskning som sedan legat till grund för utformningen av hypoteser och forskningsfrågor. 

Valda teorier låg sedan till grund för operationaliseringen och formades till konkreta 

datainsamlingsmetoder.  Bryman & Bell (2013) menar att en deduktiv forskningsansats 

bygger på att forskaren formar hypoteser utifrån tidigare teori, för att sedan operationalisera 

studien utifrån de formade hypoteserna. Således styr teorin hypoteserna, som i sin tur styr 

datainsamlingen. 

3.2 Forskningsmetod 

Den här studien använde sig av kvantitativa metoder, men innehåller även inslag av kvalitativ 

metod som stöd för den kvantitativa delen. Den kvantitativa delen av studien utgörs av det 

data som insamlades genom en enkät, och som formar basen för de statistiska redogörelser 

studien vilar på. Den kvalitativa delen användes för att kunna undersöka vilka 

motivationsstrategier företaget använde sig av, för att sedan använda det till den andra delen 

av den kvantitativa enkäten. Enligt Bryman & Bell (2013) fokuserar kvantitativ forskning i 

grova drag på statistiskt mätbar data. I fallet där två olika grupper genomför samma enkät så 

kan statistiska skillnader i respondenternas svar visa på skillnader mellan grupperna. Studiens 

kvalitativa intervju låg som grund för utformningen av enkätdel B - motivationsstrategier. 

Flermetodsforskning där kvantitativ och kvalitativ forskning kombineras är ett föremål för 

diskussion. Vissa forskare menar att de båda metoderna är två olika paradigm och därmed inte 

bör kombineras, samtidigt som andra menar att de båda metoderna kan komplettera varandra 

(Bryman et al, 2013, s.629). Yoshikawa, Weisner, Kalil & Way (2013) menar till exempel att 

världen kan beskrivas i både ord och siffror, och att blandade metoder därmed leder till större 

förståelse för omvärlden forskaren studerar. I den här studien var den kvalitativa intervjun 

essentiell för att ta reda på vilka motivationsstrategier företaget använde och för att utforma 
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den andra delen av enkäten, vilket gjorde att en blandad metod i kontexten av den här studien 

var nödvändig. Konsekvenser av detta diskuteras i avsnitt 3.9, metodkritik. 

3.3 Hypoteser 

H0: Båda anställningsformerna värderar denna motivationsfaktor lika. 

H1: Den ena anställningsformen värderar denna motivationsfaktor högre än vad den andra 

anställningsformen gör. 

H0: Båda anställningsformerna värderar denna motivationsstrategi lika. 

H1: Den ena anställningsformen värderar denna motivationsstrategi högre än vad den andra 

anställningsformen gör. 

3.4 Datainsamlingsmetoder 

Primärdata samlades in genom en enkät indelad i två delar, A – värdering av 

motivationsfaktorer och B – rangordning av motivationsstrategier, samt genom en intervju. 

För sekundärdata och teoriinsamling användes databaserna Discovery, Emerald, DiVA, 

Google Scholar och ABI/Inform Global. Sökord var bland annat: ‘contingent workers’, 

‘agency workers’, ‘temporary employees’, ‘motivation’ och ‘work motivation’. 

3.4.1 Intervju 

Studien genomförde som primärdata en semistrukturerad kvalitativ intervju med en chef på 

redovisningsavdelningen. Avsikten med den intervjun var för att ta reda på vilka strategier 

företaget använde för att motivera sina anställda, som sedan låg till grund för att utforma 

enkätdel B – rangordning av motivationsstrategier. Semistrukturerade intervjuer bygger i 

grunden på att intervjuaren söker svar på några specifika teman, men att respondenten har 

möjlighet att anpassa sina svar efter egen vilja. Även ordningen på frågorna kan förändras 

under intervjun och potentiella följdfrågor kan lyftas fram. (Bryman & Bell, 2013. s.475-476) 

Innan intervjun skickades ett missivbrev ut till chefen där intervjuns frågor fanns nedskrivna, 

med undantag för de spontana fördjupningsfrågorna som ställdes under intervjun. Insamlad 

data från den semistrukturerade intervjun spelades in, för att sedan transkriberas i detalj. 

3.4.2 Enkät 

För att svara på forskningsfrågorna samlades primärdata in genom en enkät, som i sin tur 

bestod av två delar. Enkätdel A - motivationsfaktorer utgjordes av frågor direkt relaterade till 

tre olika teorier: inre och yttre motivationsfaktorer, Herzbergs tvåfaktorsmodell samt self-

regulation-teorin. Enkätdel A var utformad som påståenden där respondenten kunde kryssa i 
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ett flervalsalternativ på en ordinalskala från 1-5 för varje motivationsfaktor. Enkätdel B – 

rangordning av motivationsstrategier bestod av en fråga där respondenten ombads rangordna 

motivationsstrategier som företaget använde, där en etta var den strategi som respondenten 

upplevde som viktigast för sin arbetsmotivation, och siffran 10 var den strategi respondenten 

upplevde som minst viktig. Respondenten var således tvungen att rangordna 

motivationsstrategiernas vikt för den dagliga arbetsmotivationen, från siffran 1 till 10. 

Vid en första anblick kan enkätens två delar tyckas likadana och enbart en upprepning i annan 

form. Utöver det faktum att del A undersöker motivationsfaktorer och att del B undersöker 

motivationsstrategier, så utformades de båda delarna också med avsikten att komplettera 

varandra och ge ett större djup till datainsamlingen. En risk med del A var att respondenterna 

kunde vara alltför frikostiga med höga värden. I del B däremot tvingas respondenten att sätta 

en motivationsstrategi först, en sist och resterande åtta i rangordning. På så vis går det inte för 

respondenterna att enbart fylla i höga värden. De båda delarna kompletterar således varandra. 

Det är även viktigt att påtala att del A berörde potentiella motivationsfaktorer som 

respondenterna rent generellt fick ta ställning till, samtidigt som del B berörde faktiska 

motivationsstrategier som företaget de arbetar för använde. 

Enkäten genomfördes på fyra olika avdelningar på företaget. Den första enkätversionen 

genomfördes på redovisningsavdelningen. Den andra versionen genomfördes på en IT-

avdelning, en projektplaneringsavdelning och en samordnings/styrningsavdelning. Enkäten 

fylldes totalt i av 47 anställda, varav 18 inhyrda och 29 tillsvidareanställda. Utav dessa 

svarade 16 stycken anställda i den första versionen av enkäten, varav 5 stycken inhyrda och 

11 stycken tillsvidareanställda. Den andra versionen fick 31 stycken svar, varav 13 inhyrda 

och 18 tillsvidareanställda. 

Som stöd för utformningen av enkäten användes Bryman & Bells (2013) Företagsekonomiska 

forskningsmetoder. Bryman & Bell (2013, s.254-255) menar att enkäten bör vara tydlig för 

respondenterna, således utformades enkäten för att vara tydlig och lättförståelig. Innan 

enkäten skickades ut så testades den på strax över 10 testpersoner. Vissa av dem hade svårt att 

förstå rangordningen av strategier. För att förtydliga den delen lades då ett förklarande 

exempel in i texten. En diskussion om eventuella konsekvenser av det finns i slutet på kapitlet 

under metodkritik. Avsikten var också att hålla enkäten förhållandevis kort, vilket Bryman & 

Bell rekommenderar (2013, s.249). Detta för att respondenterna skulle uppfatta enkäten som 

snabb att utföra och på så sätt öka antalet svar. 
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Det fanns flera skäl till grund för valet av enkäten som datainsamlingsmetod. En enkät är 

enkel att administrera och innebär för respondenterna en förhållandevis liten tidsinvestering, 

vilket möjliggör för en högre svarsfrekvens. Enkäter ger heller ingen intervjuareffekt där 

exempelvis den som ställer frågorna i en kvalitativ intervju påverkar svaren från 

respondenten, eller ställer frågorna på olika sätt vilket kan påverka respondentens svar. En 

enkät är i det hänseendet lika för alla, och frågorna och utformningen är identisk för alla 

respondenter. (Bryman & Bell, 2013. s. 246-247) För den här studien var det särskilt viktigt 

att få en mängd svar både från tillsvidareanställda och inhyrd personal, och enkäten 

möjliggjorde för en större mängd respondenter än vad intervjuer skulle ge. Särskilt med tanke 

på den tidsramen studien genomfördes inom. Enkäter medför dock även potentiella nackdelar. 

Detta beskrivs mer ingående i slutet av kapitlet under metodkritik. 

En kritisk detalj att nämna är att enkäten gjordes i två olika versioner, vilket inte var avsett 

från början, och som inte är brukligt vid korrekt datainsamling. Det uppdagades inte förrän 

efter att den första enkäten skickats ut till den första avdelningen att enkätdel A - 

motivationsfaktorer innehöll potentiella brister. Nyfunna insikter, lärdomar och kunskap om 

enkätutformning gjorde att dessa potentiella brister inte kunde ignoreras, och beslutet togs 

således att ändra enkäten. Dessa korrigerades där frågorna omformulerades till påståenden 

innan den andra versionen av enkäten skickades ut till resterande avdelningar. Båda enkäterna 

går att granska i bilagorna. De båda versionerna är snarlika varandra med samma frågor kring 

samma ämnen, med den enda skillnaden att variablerna i del A omformulerats till påståenden. 

Se bilagor 3 och 4 för att se båda enkätversionerna i detalj. Just därför att enkäterna är så pass 

lika varandra så togs beslutet att trots allt använda data från båda enkäterna. Samtidigt är det 

viktigt att betona konsekvenserna detta kan ge för empirin och följande delar. Notera dock att 

del B inte påverkades av förändringarna.  

3.5 Arbetsprocess 

Eftersom den här studien har använt sig av integrerade kvantitativa och kvalitativa metoder så 

presenteras här en modell över arbetsprocessen. Kort sagt har studien gått igenom två separata 

analysprocesser där den kvalitativa analysen legat till grund för den kvantitativa 

datainsamlingen. Bilden på nästa sida illustrerar arbetsprocessen.  
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Figur 1: Arbetsprocesspilen, författarnas komposition 

3.6 Signifikans & P-värde 

Genom signifikansnivå fastställs en gräns som avgör när nollhypotesen kan förkastas. P-

värdet avgör om resultatet kan generaliseras till resten av populationen, och är i form av ett 

procenttal som beskriver sannolikheten att det inte går. Ett lågt värde, exempelvis 0.04 som är 

4 %, innebär att det är 4 % risk att det inte går att generalisera över populationen. Om P-

värdet är lägre än vald signifikansnivå så är resultatet signifikant och kan generaliseras över 

resten av populationen. Vanligtvis används signifikansnivån 5 % för att avgöra om resultatet 

är signifikant eller inte. (Körner & Wahlgren, 2006, s.187) (Bryman & Bell, 2013) I den här 

studien så har signifikansnivån lagts vid 0.05, det vill säga 5 %. 

3.7 Variabler och mätskalor 

Variabler är statistiska karaktärsdrag som används i kvantitativa studier. Variablerna är 

kopplade till statistiska egenskaper som besvaras på mätskalor och mätnivåer. (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010, s.41) I den här studien valdes inledningsvis variablerna 

’tillsvidareanställd’ och ’inhyrd’. Enkätdel A – värdering av motivationsfaktorer innehöll 19 

variabler kopplade till motivationsfaktorer utifrån valda teorier. Enkätdel B – rangordning av 

motivationsfaktorer innehöll 10 variabler kopplade till data insamlad från den kvalitativa 

intervjun. Se enkäten i bilaga 4 där samtliga variabler syns. 

I statistiska sammanhang används olika skaltyper för mätnivåer. (Djurfeldt et al, 2010, s.41-

42) Studien har använt sig av ordinalskalor för både enkätdel A och B som bygger på att 

respondenten kan rangordna de olika värdena för varje enskild variabel. (Bryman, 2013, 

s.348) I enkätdel A – värdering av motivationsfaktorer är ordinalskalan från 1 - stämmer inte 

alls till 5 – stämmer helt. I enkätdel B – rangordning av motivationsstrategier är ordinalskalan 

från 1 till 10 där respondenten rangordnar företagets motivationsstrategier där 1 är den 

viktigaste och 10 den minst viktiga. Enkäten använde sig också av en dikotom variabel, det 

vill säga en skala som bara har två alternativ, i form av ’tillsvidareanställd’ och ’inhyrd’. 
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3.8 Population & urval 

Urvalet var i form av ett bekvämlighetsurval där avsikten var att försöka få så många som 

möjligt att svara i de fyra olika avdelningarna. Bekvämlighetsurval leder till problem med 

generaliserbarheten av studiens resultat, då det inte går för forskaren att säkert veta att de som 

svarar är representativa för populationen. Trots detta kan bekvämlighetsurval vara acceptabelt 

beroende på de resurser som finns tillgängliga för forskaren. (Bryman & Bell, 2013, s.204-

205) I den här studien valdes bekvämlighetsurvalet på grund av den knappa tidsramen studien 

genomfördes inom, men det leder till frågan hur det påverkar studiens generaliserbarhet. En 

diskussion om detta finns i studiens avslutande kapitel. 

Avdelningarna som deltog i studien valdes då de hade flera gemensamma kriterier. För det 

första så hade samtliga avdelningar en förhållandevis stor andel inhyrd personal, mellan 16-35 

% utav den totala personalen. För det andra så var samtliga avdelningar relaterade till kontor, 

även om arbetsuppgifterna var olika beroende på avdelning. Enkäten skickades ut till samtliga 

på de deltagande avdelningarna. För det tredje så ingick samtliga avdelningar i samma företag 

och arbetade således inom samma bransch. Den populationen vi avsåg att studera var 

kontorsanställda i denna bransch. 

Studiens kvalitativa del utgjordes i sin tur av intervjun med chefen över 

redovisningsavdelningen. Chefen valdes då den personen hade en insyn i vilka 

motivationsstrategier som företaget använder och även en nära kontakt med tillsvidareanställd 

och inhyrd personal. I studiens inledning så var avsikten att enbart utföra studien på 

redovisningsavdelningen, och det var också därför chefen för just redovisningsavdelningen 

valdes för intervjun. I studiens slutskeden dock så breddades studien till att inkludera fler 

avdelningar, och intervjun med chefen fick således fokusera på mer övergripande 

motivationsfaktorer inom företaget snarare än unika för den avdelningen och chefen. Frågan 

blir då om chefen för den avdelningen kan tala för hela företaget. En diskussion om detta 

finns i studiens avslutande kapitel. 

3.9 Bortfall 

Bortfall kan delas in i externt och internt bortfall. Externt bortfall innebär att en viss andel av 

urvalet inte kommer att delta i enkäten. Internt bortfall innebär i sin tur att en viss andel av de 

som deltar kan hoppa över eller missa en fråga, eller missförstår en fråga. (Bryman & Bell, 

2013, s.344) I den här studien var bortfall något som var förståeligt, särskilt med tanke på att 

studien breddades till flera avdelningar i ett sent skede och att de avdelningarna då ställde upp 
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med vad de kunde på kort varsel. Intresset bland de anställda att delta i undersökningen kan 

också vara en förklaring till den låga svarsfrekvensen. Studiens externa bortfall var ca 75 %. 

Studiens interna bortfall var litet, endast en person fyllde i enkäten felaktigt. Tack vare att den 

personen skickat in enkäten med e-mail så kontaktades respondenten igen och fick möjlighet 

att korrigera felet. 

3.10 Analys 

Studiens analys delas in i tre avsnitt.  

Den första delen berör analysen av den kvalitativa intervjun för att analysera vilka 

motivationsstrategier företaget använder. För detta så användes de teorierna om operativa 

motivationsstrategier under teorikapitlet. 

Den andra delen av analysen utgörs av enkätdel A - motivationsfaktorer. Den enkätdelen 

mättes på en ordinalskala från 1-5 där 1 var ’Stämmer inte alls’ och 5 var ’Stämmer helt’. I 

analysen användes Wilcoxons teckenrangtest för att testa om det förekommer skillnader 

mellan anställningsformerna i deras värdering av de olika motivationsfaktorerna. Kort så kan 

Wilcoxons teckenrangtest beskrivas som ett test som avgör om två stickprov tagna ur samma 

population medianer skiljer sig. (Karolinska Institutet, 2014) Alternativhypotesen är då att 

personalen med en anställningsform värderar en variabel högre än personalen med den andra 

anställningsformen. Om nollhypotesen kan falsifieras kan slutsatsen dras att i vald population 

värderar den ena anställningsformen denna variabel högre än vad den andra gör. Testet 

användes eftersom variablerna är mätta på en ordinalskala och för att två grupper jämförs. 

Enkätens inledning utgjordes också av en dikotom variabel baserat på anställningsform med 

alternativen ’Inhyrd’ och ’Tillsvidareanställd’. 

Den tredje delen av analysen utgörs av enkätdel B – rangordning av motivationsstrategier, där 

de anställda fick rangordna sina preferenser för företagets motivationsstrategier på en 

ordinalskala. Delen analyserades genom univariat analys (Bryman & Bell, 2013, s.349-349), 

där varje enskild variabel analyserades separat. Företagets motivationsstrategier delades in i 

10 variabler: lön, förmåner, arbetsmiljö/ergonomi, utvecklingssamtal/feedback, 

kompetensutvecklingsmöjligheter, relation till chef på arbetsplatsen, god social miljö bland 

medarbetare, ansvar på arbetsplatsen, inflytande över arbetssysslor och 

delaktighet/medbestämmande på arbetsplatsen. Respondenternas svar inverterades sedan i 

poängsättningen, där en 1a från respondenten gav 10 poäng, och en 10a gav 1 poäng. 

Centraltendensen räknades sedan ut genom ett aritmetiskt medelvärde (Bryman & Bell, 2013, 
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s.351), det vill säga totalpoängen för varje variabel summerades baserat på anställningsform 

och dividerades sedan med antalet respondenter inom den anställningsformen. Detta gav ett 

medelvärde som i empirikapitlet presenteras i form av ett stjärndiagram. I analysen användes 

sedan Wilcoxons teckenrangtest för att testa om det fanns skillnader mellan 

anställningsformerna i deras värdering av respektive variabel. 

3.11 Etiska ställningstaganden 

Datainsamlingen och valda metoder gav också upphov till flera etiska ställningstaganden, och 

som stöd för de valen användes Academy of Managements Code of Ethics (2006). I den 

etiska koden fanns några punkter som var särskilt relevanta för den här studien och som lyfts 

fram nedan.  

För det första punkt 1.7, att respondenterna ger sitt medgivande till att data insamlas och deras 

deltagande. Således klargjordes det tydligt i kontakt med avdelningarna att enkäten var 

frivillig. För det andra hela avsnitt 2, som berör konfidentiell information. Dels genom att 

skydda respondenternas identitet och avpersonifiera data. Dels genom att ta hänsyn till och 

skydda information som kan vara skadlig för företaget. Eftersom respondenterna i enkäten 

beskrev vad de personligen upplevde som arbetsmotivation och vilka motivationsstrategier de 

upplevde som viktigast, så utformades enkäten på så sätt att respondenterna var anonyma och 

att enkäten därmed inte går att spåra tillbaka till en särskild anställd. Detta för att säkerställa 

att respondenten kunde känna sig trygga med att ge ärliga svar. Gällande den 

semistrukturerade intervjun så är chefens identitet anonym, och hänvisas i studien endast till 

sin titel. En viktig aspekt vid utformning av enkät och datainsamling var att säkerställa att 

ingen, varken enskilda personer, avdelningen eller företaget tar skada av den information som 

presenteras i studien, och att samtliga respondenter deltar av egen fri vilja. På grund av detta 

redovisas inte respondenternas namn, företagets namn eller avdelningarnas korrekta namn. 

För det tredje utgick forskningen utifrån avsnitt 4, där punkt 4.1.1, att inte falsifiera data var 

särskilt framträdande, och punkt 4.1.2, att inte undanhålla relevant data. Till sist så är punkt 

4.2 viktig, att inte plagiera andra författares verk. Således redovisas samtliga källor tydligt i 

studien och under referenslistan. 

3.12 Reliabilitet, validitet, trovärdighet & äkthet 

Då studien i huvudsak är kvantitativ så ligger fokus på validitet och reliabilitet, men eftersom 

studien även innehåller inslag av kvalitativ forskning så nämns även trovärdighet och äkthet i 

det här avsnittet. 
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Reliabilitet kan huvudsakligen delas in i stabilitet och intern reliabilitet. Stabilitet prövas 

genom att en studie upprepas, och att de båda testerna ger samma eller liknande resultat. 

Stabiliteten för det första testet avgörs då av huruvida omtestet skiljer sig från det första, där 

ett stabilt första test har höga samband med omtestet. Stabiliteten är dock problematisk 

såtillvida att respondenternas svar under omtestet kan påverkas av vilka svar de gav i det 

ursprungliga testet. Intern reliabilitet innebär att flerindikatorsmått där respondenternas svar 

ger en totalpoäng är relaterade till ett och samma mått. (Bryman & Bell, 2013, s.170-171) 

Validitet kan delas in i 1) begreppsvaliditet, som handlar om huruvida ett mått verkligen 

speglar vad det säger sig spegla, 2) intern reliabilitet handlar om studiens slutsatser och dess 

kausala förhållande till variabler, och 3) extern validitet gäller huruvida studiens resultat kan 

generaliseras i andra kontexter. (Bryman & Bell, 2013, s.63-64) 

Trovärdighet kan delas in i 1) tillförlitlighet, handlar om att datainsamlingen har gett 

forskaren en korrekt bild av verkligheten och kan testas genom att återkoppla med 

respondenten och bekräfta att forskaren uppfattat respondenten korrekt, 2) överförbarhet som 

handlar om resultaten är överförbara till en annan situation, 3) pålitlighet gäller forskarens 

redogörelser för detaljerna kring forskningsprocessen, och 4) konfirmering som handlar om 

att forskaren i brist på fullständig objektivitet säkerställer att forskaren agerat i god tro. 

(Bryman & Bell, 2013, s.402-404) 

Äkthet handlar om att undersökningen ger en rättvis bild av empirin insamlad från 

respondenterna, att undersökningen hjälper respondenterna till större förståelse, får en bättre 

bild av sin miljö och att undersökningen ger respondenterna en möjlighet att förändra 

nödvändiga åtgärder. (Bryman & Bell, 2013, s.405) 

En diskussion om studiens validitet, reliabilitet, trovärdighet och äkthet presenteras i studiens 

avslutande kapitel under avsnitt 6.4. 

3.13 Operationalisering 

Operatonaliseringen är uppdelad i tre huvudsakliga delar. Den första delen är de teorier som 

användes för att bilda enkätdel A - motivationsfaktorer. Den andra delen beskriver de teorier 

och frågor som användes för att göra enkätdel B - motivationsstrategier. Slutligen så består 

den tredje delen av de teorier som samlades in inför intervjun, som senare låg till grund för 

enkätdel B. En fullständig redogörelse för operationaliseringen finns i bilaga 1. 
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3.14 Metodkritik 

Att integrera kvantitativa och kvalitativer är som redan tidigare konstaterat något som varit 

föremål för diskussioner där vissa forskare menar att de båda metoderna tillhör två helt olika 

och motsatta paradigm. (Bryman & Bell, 2013, s.629) Den här studien har dock trots detta 

integrerat de båda metoderna där den kvalitativa delen legat till stöd för den kvantitativa 

delen. En konsekvens av detta kan vara att den kvalitativa forskningsdelen inom ramen för det 

tidsutrymme studien arbetade inte gavs tillräckligt med tid, energi och plats för att ge en 

detaljerad och rättvis bild. Samtidigt så kan blandningen av de båda metoderna rättfärdigas 

med att enkätens rangordning som i sig är en betydande del av datainsamlingen var beroende 

av att veta företagets konkreta motivationsstrategier. 

Studiens stabilitet går också att ifrågasätta eftersom den tidsram studien genomfördes inom 

inte möjliggjorde för att omtesta. Ett problem med omtest är också att eftersom studien 

använde sig av ett bekvämlighetsurval så vore det svårt att få samma respondenter att ställa 

upp på enkäten igen, och även om det hade gått så hade risken varit att respondenternas svar i 

omtestet skulle påverkas av deras svar i det första testet. Således var det inte rimligt att 

genomföra omtest. 

Vidare så är det viktigt att ta upp frågan kring tolkningar. Chefen som intervjuades har på 

egen hand tolkat företagets motivationsstrategier, men det är inte säkert att de anställda 

uppfattar strategierna på samma sätt som chefen beskriver dem. Även respondenternas 

tolkningar av enkäten tål att diskuteras, och det finns inga garantier att samtliga anställda 

uppfattar enkäten på samma sätt. För att försöka förminska effekten av detta så utformades 

enkäten med enkelhet i åtanke. Ytterligare potentiella problem med en enkät är att det inte går 

att hjälpa respondenterna att förstå, det går inte att ställa uppföljningsfrågor och be 

respondenten motivera sina val och respondenten kan se hela enkäten (Bryman & Bell, 2013, 

s. 247).  Enkäten kan dock rättfärdigas med att en enkät löper mindre risk för intervjuers 

problem såsom intervjuareffekt. 

Angående trovärdighet så återkontaktades chefen som intervjuades i efterhand och tilläts göra 

ändringar i den transkribering av intervjun som gjorts. Genom detta så stärks trovärdigheten i 

de svar som chefen gav under intervjun, och minskar risken för eventuella missförstånd. Dock 

så kan det vara värt att påtala att chefen som intervjuades inte nödvändigtvis kan tala för hela 

företaget. 
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Det är även viktigt att påtala problemet med att två olika enkätversioner användes, där 16 

deltagare fyllde i den första versionen. De ändringar som gjordes gällde enbart enkätdel A – 

motivationsfaktorer. Även om det var samma antal frågor och om samma ämnen så hade det 

optimala varit att ha en och samma enkät för samtliga respondenter. En risk kan således vara 

att respondenterna hade fyllt i annorlunda svar beroende på vilken version de fick. Dock så 

eftersom skillnaderna var förhållandevis små så användes trots allt de data som samlades in 

med den första versionen. 

Sett till studiens urval går det att ifrågasätta bekvämlighetsurvalets möjligheter att ge 

generaliserbara resultat. I en optimal situation hade exempelvis en totalundersökning eller ett 

stratifierat urval minskat bortfallet och ökat generaliserbarheten, men var inte rimligt att 

utföra inom studiens tidsram.  
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4. Resultatsammanställning 

Studiens fjärde kapitel utgörs av de data som samlades in via dels den kvalitativa intervjun 

och dels enkäten. Kapitlet inleds med en redogörelse av den intervju som genomfördes med 

chefen på redovisningsavdelningen. I kapitlets andra avsnitt redovisas insamlad data från 

enkätdel A – motivationsfaktorer i en tabell med medelvärdet för båda anställningsformerna. 

Efter detta presenteras under nästa avsnitt ett stjärndiagram över insamlad data från enkätdel 

B – rangordning av motivationsstrategier samt en tillhörande tabell över respondenternas 

standardavvikelse. 

4.1 Intervjun 

Inledningsvis berättar redovisningschefen om att företaget har en personlig årsvis 

målsättningsplan kallad Performance & Development Appraisal - PDA, som också följs upp 

med ett utvecklingssamtal per halvår. Målsättningsplanen består av tre delar: 1) business 

target, som innefattar konkreta handfasta mål relaterade till exempel metoder inom projekt, 2) 

utvecklingsmål som kan innefatta att den anställda behöver lära sig något och 3) beteendemål, 

som innefattar att den anställde kanske behöver bli bättre på att ta pauser, stressa mindre eller 

om den anställde blir otrevlig under stress. Vid varje utvärdering så ges den anställde betyg på 

hur den har klarat sig på sin PDA. En avsikt med PDA:n är att engagera medarbetarna och ge 

dem känslan av att kunna bidra. PDA:n något som endast tillsvidareanställda får, och endast i 

mån av tid erbjuds inhyrda liknande möjligheter till utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalen 

ligger också som grund för eventuella befordringar. Detta är i sin tur något som kan påverka 

konsulters möjligheter till befordran, även om chefen poängterar att de också har en ganska 

god chans. Framgångar med PDA:n kan även ligga till grund för löneförhöjningar. Chefen 

sade också att en majoritet av de som är anställda som konsulter egentligen söker en fastare 

tjänst. I fallet med unga konsulter nämner chefen även vikten av deras utveckling och deras 

chans att lära sig. Företaget har också något som kallas VU – verksamhetsutveckling där varje 

avdelning arbetar mot särskilda mål. Detta är också tänkt att förbättra anställdas motivation. 

(Intervju, redovisningschef, 2014) 

Företaget arbetar också med att involvera anställda i beslut, exempelvis om inredningen på 

arbetsplatsen. I ett fall fick till exempel de anställda göra en omröstning om vilka gardiner 

som skulle köpas. Chefen försöker att inte detaljstyra anställda utan de ges ansvarsområden 

och teamarbete. Dessa team är en blandning av tillsvidareanställda och inhyrd personal. 

Avsikten med ansvarsområden är att de anställda själva ska kunna hitta lösningen och komma 
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med förslag och att avdelningen utan chefen skulle kunna vara självgående. Chefen uttryckte 

att en självgående avdelning skapas genom att ge anställda medel, möjligheter och 

befogenheter. Varje anställd har också en backup-person, utifall sjukdom inträffar. Anställda 

får också delta i planeringen, och kan ge önskemål om arbetsuppgifter baserat på intresse. 

Dock poängterar också chefen att i slutändan styrs de av företagets mål och regler. En annan 

viktig detalj chefen nämnde är att företagets arbete skiljer sig beroende på region, och att 

anställda i till exempel Indien inte har samma ansvars- och medbestämmandefokus som i 

Sverige. (Intervju, redovisningschef, 2014) 

Företaget erbjuder vissa personalfrämjande åtgärder. De anställda får rabatt på ett badhus och 

att de anställda får ett friskvårdsbidrag. Frukt tillhandahålls gratis för alla anställda, ibland 

anordnas middagar, föreläsningar om hälsa och jogg- och cykeltävlingar och massage två 

gånger i månaden. Inhyrd personal får dock inget friskvårdsbidrag, men får däremot frukt och 

får delta på middagar. Vissa hälsoerbjudanden beror också på åldern, där äldre arbetare 

erbjuds fler möjligheter. (Intervju, redovisningschef, 2014) 

Sett till social miljö berättar chefen att inhyrd personal kan känna sig utanför, särskilt om de 

flyttas mellan avdelningar. Tillsvidareanställda har till exempel en långsiktig plan i form av 

PDA:n vilket inte inhyrda har. Inhyrdas anställning kan också avslutas när som helst, även om 

företaget försöker ge en månads förvarning. Chefen menar att de inhyrda har en osäkrare 

tillvaro. Vidare sett till den sociala miljön försöker chefen se till att prata med alla och se till 

att de känner sig hörda, även om det inte alltid finns tid till det. Företaget arbetar också med 

arbetsmiljön och försöker ta hänsyn till anställdas ergonomi i vardagsarbetet, exempelvis 

genom att köpa in specialstolar eller att renovera byggnader med lutande golv. (Intervju, 

redovisningschef, 2014) 

Sett till löner sade chefen att inhyrd personal har en stor spridning i sina löner. 

Expertkonsulter kostar extremt mycket och får i sin tur stora krav på sig, samtidigt som 

många av de konsulter företaget använder som saknar specialistkunskaper ligger lågt i lön. I 

särfall där en inhyrd konsult utan specialistkunskaper arbetat särskilt bra så har företaget 

diskuterat med bemanningsföretaget och arrangerat en löneförhöjning. Detta är dock ovanligt. 

Avsikten med detta är för att belöna duktiga konsulter, och för att inte förlora dem till någon 

annan tjänst. (Intervju, redovisningschef, 2014) 

Sett till kompetensutveckling erbjuds tillsvidareanställda vissa ledarskapskurser och externa 

utbildningar. Företaget tillhandahåller också internetbaserade mindre kurser. I fallet med 
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inhyrd personal erbjuds de exempelvis internetbaserade kurser men företaget spenderar inga 

extra pengar på inhyrd personal. Utbildningarna är tänkta att öka anställdas motivation och 

prestationsförmåga. (Intervju, redovisningschef, 2014) 

4.2 Enkätdel A: Arbetsmotivationsfaktorer 

Följande tabell beskriver arbetsmotivationsfaktorerna och medelvärdet av de svar som de 

anställda gav från ordinalskalan 1-5 på enkätens första del. I tabellens första kolumn återfinns 

samtliga variabler i enkätdel A. De två kolumnerna till höger innehåller sedan medelvärdet 

som de anställda gav indelat i anställningsform. Medelvärdet räknades ut genom att räkna 

ihop svaren per anställningsform för varje enskild variabel och dela det värdet med antalet 

respondenter av den anställningsformen. 

Tabell 1: Enkätdel A - Värdering 

av arbetsmotivationsfaktorer 

Medelvärde – Inhyrd Medelvärde – Tillsv. 

Lön 4,05 3,51 

Karriärutvecklingsmöjligheter 3,64 4,17 

Beröm och uppmuntran 4,5 4,20 

Erkännande 4,33 4,07 

Bonusar, priser, förmåner 2,61 2,31 

Omväxlade arbetsuppgifter 4,55 4,24 

Roliga och spännande arbetsuppgifter 4,16 4,17 

Personlig utveckling 3,61 4,31 

Meningsfulla sysslor 4,44 4,72 

God social arbetsmiljö 4,44 4,62 

Goda resultat 4,64 4,0 

Ansvar på arbetsplats 3,70 4,06 

Trygg anställning 3,0 3,72 

Företagets värderingar 3,61 3,79 

Chefens inställning 4,27 4,55 

Inflytande över arbete 4,55 4,27 

Självständigt arbete 4,0 3,79 

Möjlighet att lära sig 4,0 4,17 

Möjlighet att förbättra effektivitet 3,73 3,82 

 

Figur 2: Tabell 1 - Enkätdel A - Värdering av arbetsmotivationsfaktorer 
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4.3 Enkätdel B: Rangordning av motivationsstrategier 

Stjärndiagrammet nedan beskriver de svar som samlades in i enkätens del B. Den blå 

linjen/triangel är de svar inhyrda gav, och den röda linjen/kub är de svar tillsvidareanställda 

gav. Värdet som anges i diagramet är medelvärden, där en hög siffra i diagramet innebär att 

personalen med den anställningsformen värderade den arbetsmotivationsstrategin högt. Se 

metodavsnitt 3.4.2 för en mer ingående beskrivning. 

 

Figur 3: Enkätdel B - Rangordning av motivationsstrategier 

Följande tabell beskriver standardavvikelsen för enkätdel B – rangordning av 

motivationsstrategier. I den första kolumnen återfinns enkätdelens variabler, och medelvärdet 

presenteras i den andra kolumnen. I den tredje kolumnen presenteras sedan 

standardavvikelsen, som är ett mått på i vilken utsträckning värdena populationen angett 
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skiljer sig från medelvärdet. Låg standardavvikelse innebär att skillnaderna från medelvärdet 

är små, en hög standardavvikelse innebär att skillnaderna från medelvärdet var stora. 

Tabell 2: 

Standardavvikelse för 

enkätdel B – 

rangordning av 

motivationsstrategier 

Medelvärde: 

Inhyrda 
Medelvärde: 

Tillsvidare 
Totala medel-

värdet för 

inhyrda och 

tillsvidare-

anställda 

Standard-

avvikelse 

Lön 27,36 21,91 7,9149 2,46568 

Förmåner 32,78 18,55 3,5319 3,12668 

Arbetsmiljö 29,53 20,57 4,3404 2,59830 

Utvecklingssamtal 22,81 24,74 4,1915 2,50771 

Kompetensutveckling 21,03 25,84 7,2553 2,59990 

Relation till chef 27,72 21,69 6,0638 2,01521 

Social miljö 17,19 28,22 6,0426 3,03571 

Ansvar 22,97 24,64 5,1064 2,16929 

Inflytande 18,06 27,69 6,1277 2,65900 

Delaktighet 17,75 27,88 4,2979 2,16609 

 

Figur 4: Tabell 2 - Standardavvikelse för enkätdel B - rangordning av motivationsstrategier  
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5. Analys 

Studiens analyskapitel är indelat i tre avsnitt. Inledningsvis presenteras den kvalitativa 

analysen av intervjun som låg till grund för enkätdel B – rangordning av 

motivationsstrategier. Efter det presenteras analysen av enkätdel A - motivationsfaktorer där 

Wilcoxons teckenrangtestt användes. Slutligen presenteras analysen av de data som samlades 

in i enkätdel B. 

5.1 Kvalitativ analys - Motivationsstrategier 

 

Figur 5: Arbetsprocesspilen - Analysens kvalitativa steg, författarnas komposition 

Analysen av intervjun delas nedan in i respektive kategorier som presenterades under 

operativa motivationsstrategier i referensramen. 

5.1.1 Lön 

Chefen över redovisningsavdelningen bekräftade att företaget använder flertalet olika 

motivationsstrategier för att motivera tillsvidareanställda och inhyrd personal. Respondenten 

bekräftar att anställda får betalt, och att hårt arbete och framsteg med PDA:n ligger till grund 

för löneförhöjningar. Detta bekräftar således att företaget delar den syn Gupta et al (2013) 

förmedlar, att lön som belöning avser att stärka och upprätthålla anställdas prestationer. I 

enkäten formulerades strategin som ’Lön’. 

5.1.2 Förmåner 

Respondenten nämnde också att företaget använder sig av flertalet olika förmåner som 

motivationsstrategi, såsom friskvårdsbidrag, rabatter på badhus, friskvårdsevenemang, 

massage, frukt, middagar och fika. Tillsvidareanställda har tillgång till samtliga samtidigt som 

inhyrd personal saknar tillgång till friskvårdsbidrag. Marino & Zabojnik (2006) nämner 

specifikt gym och massage vilket bekräftar att företaget använder särskilda förmåner som 

motivationsstrategi. I enkäten formulerades strategin till ’Förmåner 

(gym/vilorum/massage/frukt och fika)’. 
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5.1.3 Arbetsmiljö 

Redovisningschefen bekräftar att företaget använder flera arbetsmiljörelaterade metoder för 

att motivera personal. Andersen et al (2013) och Wallgren (2011) nämner stress, ergonomiska 

frågor och hälsa som motivationsstrategier, och i det hänseendet har företaget flera metoder 

för att motivera personalen. För det första så nämner chefen att stressrelaterade beteenden är 

något som kan diskuteras på utvecklingssamtalen. Vidare så anordnar företaget flertalet olika 

hälsorelaterade evenemang och ger friskvårdsbidrag för att motivera. Företaget gör även 

kostsamma ekonomiska investeringar för att förbättra de anställdas arbetsmiljö sett till 

ergonomi i och med renovering av lokaler och inköp av kontorsmöbler. I enkäten 

formulerades strategin som ’Arbetsmiljö/ergonomi’. 

5.1.4 Feedback 

Krenn et al (2013) menar att feedback är en viktig motivationsstrategi och också avgörande 

för individens utveckling. I intervjun nämner chefen att företaget har ett utarbetat system för 

feedback till anställda, både angående beteendemål och konkreta arbetsrelaterade mål som rör 

individens vardagliga sysslor och metoder. Avsikten med systemet menar chefen är att alla 

anställda ska kunna få känslan att bidra. Detta kombineras sedan med konkreta 

verksamhetsmål som avdelningen arbetar mot. Eftersom den chefen beskrev var ett fokus på 

utvecklingssamtal så formulerades den motivationsstrategin i enkäten till ’Utvecklingssamtal 

(feedback)’. 

5.1.5 Kompetensutveckling 

Chambel et al (2011) menar att kompetensutveckling kan användas som en 

motivationsstrategi, men att det beror på om anställda uppfattar det som givande. Chefen på 

redovisningsavdelningen bekräftar att utbildningar erbjuds till anställda och att det är del i att 

stärka medarbetares prestationer och motivation. I enkäten utformades detta som 

’Kompetensutvecklingsmöjligheter’. 

5.1.6 Chefsroll 

Ruggieri et al (2013) menar att det transformella ledarskapet bygger på att stötta och motivera 

anställda och stimulera dem till personlig utveckling, självmedvetenhet och personliga mål. 

Egenskaper som karisma lyfts även fram som viktigt för det transformella ledarskapet. Den 

transaktionella ledaren fokuserar i sin tur på utbytet mellan företag och anställd. 

Respondenten nämner flera motivationsstrategier som är i linje med det transformella 

ledarskapet, såsom utvecklingssamtal kopplat till årsplanering, mål och vikten av att låta 
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anställda själva ta ansvar och fatta beslut samt att erbjuda sysslor utefter anställdas intresse. 

Chefen nämner dock inget om att vara en visionär, ha karisma, sprida en företagsvision eller 

att skapa förändring. Istället nämns att chefens roll i mångt och mycket är att skapa en 

självgående avdelning genom att alla känner till sina sysslor väl. Intervjun var således inte 

tillräcklig för att kunna avgöra exakt vilken typ chefen på redovisningsavdelningen tillhörde. 

Vidare så breddades studien vilket gjorde att den särskilda chefens ledartyp inte kunde tala för 

samtliga chefer på alla fyra av de studerade avdelningarna. Chefen nämnde dock vikten av att 

se till att anställda ska känna sig hörda och få möjlighet att utvecklas. I enkäten delades 

således ledarskap upp i frågorna ’relation till chef’ samt ’personlig utveckling’ där de 

anställda kunde rangordna vikten av dessa strategier. 

5.1.7 Arbetsdesign 

Shantz et al (2013) menar att arbetsdesign är en strategi som kan användas för att motivera 

anställda. Utav de fem arbetskarakteristikerna nämner respondenten tre av dem specifikt, 

variation av sysslor i och med att anställda kunde påverka sina sysslor vid planering och 

kunde önska baserat på intresse, autonomi eftersom anställda gavs ansvar och befogenheter att 

inom sina team påverka sitt arbete och feedback genom utvecklingssamtal. Identitet och 

signifikans är dock inte något som respondenten nämnde och räknades således bort. De tre 

karakteristikerna som chefen nämnde omformulerades till tre strategier i enkäten. Variation av 

sysslor formulerades som ’inflytande över arbetssysslor’, autonomi formulerades som ’ansvar 

på arbetsplats’, och feedback formulerades som ’utvecklingssamtal’. 

5.1.8 Organisationsengagemang 

Chambel et al (2011) menar att en anställde kan uppleva ett starkt organisationsengagemang i 

fall där de upplever sig få stöd. Respondenten nämner i intervjun att anställda motiveras 

genom att få möjlighet till kompetensutveckling och involveras i beslut genom omröstningar. 

I enkäten splittrades således organisationsengagemang som motivationsstrategi och 

formulerades som både ’kompetensutvecklingsmöjligheter’ och 

’delaktighet/medbestämmande (på arbetsplatsen)’. 

5.1.9 Empowerment 

Quiñones et al (2013) delar empowerment i två kategorier, strukturell empowerment som 

flyttar formellt beslutsfattande till anställda, och psykologisk empowerment som ger den 

anställde en upplevd kontroll över sin arbetssituation och kan påverka arbetssysslor och har 

autonomin att fatta egna beslut. Sett till strukturell empowerment nämner respondenten att 
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vissa beslut fattas genom omröstningar på avdelningen. Detta formulerades i enkäten som 

’delaktighet/medbestämmande (på arbetsplatsen)’. Sett till psykologisk empowerment så 

nämner respondenten att anställda kan välja sysslor baserat på intresse, ges befogenheter inom 

sina team att fatta beslut och ges ansvar inom ramarna för verksamheten och yrket. I enkäten 

formulerades detta som ’ansvar på arbetsplats’ och ’inflytande över arbetssysslor’. 

5.2 Kvantitativ analys 

Följande avsnitt presenterar de kvantitativa analyserna för del A – motivationsfaktorer och del 

B – rangordning av motivationsstrategier. Detta åtföljs sedan av en jämförande analys av de 

signifikanta variablerna mellan del A och B, samt en analys utifrån valda teorier om 

motivationsfaktorer. 

 

Figur 6: Arbetsprocesspilen - Analysens kvantitativa steg, författarnas komposition 

5.2.1 Enkätdel A: Arbetsmotivationsfaktorer 

Tabellen på följande sida utgör analysen av enkätdel A. I tabellen presenteras i kolumnen till 

vänster variabeln, följt av den grupp som angett högst värde. Den högra kolumnen visar P-

värdet från Wilcoxons teckenrangtest där resultat lägre än 0.05 räknas som signifikanta. 
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Tabell 3: Värdering av 

arbetsmotivationsfaktorer 

Grupp som angett 

högst värde 

P-värde 

Lön Inhyrd 0,037 

Karriärutvecklingsmöjligheter Tillsvidare 0,017 

Beröm och uppmuntran - 0,122 

Erkännande - 0,278 

Bonusar, priser, förmåner - 0,425 

Omväxlade arbetsuppgifter - 0,442 

Roliga och spännande arbetsuppgifter - 0,649 

Personlig utveckling Tillsvidare 0,013 

Meningsfulla sysslor  0,200 

God social arbetsmiljö  0,586 

Goda resultat Inhyrd 0,002 

Ansvar på arbetsplats  0,239 

Trygg anställning Tillsvidare 0,005 

Företagets värderingar  0,389 

Chefens inställning  0,366 

Inflytande över arbete  0,142 

Självständigt arbete  0,541 

Möjlighet att lära sig  0,393 

Möjlighet att förbättra effektivitet  0,987 

 

Figur 7: Tabell 3 - Värdering av arbetsmotivationsfaktorer 

Analysen av enkätens första del visar på några intressanta skillnader mellan inhyrd och 

tillsvidareanställd personal: 1) inhyrd personal värderar lön högre, 2) tillsvidareanställda 

värderar karriärutvecklingsmöjligheter högre, 3) tillsvidareanställda värderar personlig 

utveckling högre, 4) inhyrda värderar att arbetsinsatsen leder till goda resultat högre, och 5) 

tillsvidareanställda värderar en trygg anställning högre. Det går dock inte att utläsa några 

tydliga skillnader sett till yttre motivationsfaktorer, inre motivationsfaktorer, 

tvåfaktorsmodellens motivationsfaktorer och hygienfaktorer eller self regulation-faktorer 

såsom autonomi, ansvar och egenkontroll. 
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5.2.2 Enkätdel B: Rangordning av motivationsstrategier 

Följande tabell utgör analysen av enkätdel B. 

Tabell 4: Värdering av 

motivationsstrategier 

Grupp som angett 

högst värde 

P-värde 

Lön - 0,175 

Förmåner 

(gym/vilorum/massage/frukt/fika) 

Inhyrd 0,000 

Arbetsmiljö/ergonomi Inhyrd 0,026 

Utvecklingssamtal (feedback) - 0,641 

Kompetensutvecklingsmöjligheter - 0,239 

Relation till chef (på arbetsplatsen) - 0,138 

God social miljö (medarbetare) Tillsvidare 0,006 

Ansvar på arbetsplats - 0,069 

Inflytande över arbetssysslor Tillsvidare 0,018 

Delaktighet/medbestämmande (på 

arbetsplatsen) 

Tillsvidare 0,012 

 

Figur 8: Tabell 4 - Värdering av motivationsstrategier 

Signifikansen i enkätens andra del visar även den på några intressanta skillnader i hur de båda 

anställningsformerna värderar företagets motivationsstrategier: 1) inhyrd personal värderar 

förmåner (gym/vilorum/massage/frukt/fika) högre, 2) inhyrda värderar arbetsmiljö/ergonomi 

högre, 3) tillsvidareanställda värderar god social miljö högre, 4) tillsvidareanställda värderar 

inflytande över arbetssysslor högre, och 5) tillsvidareanställda värderar 

delaktighet/medbestämmande högre. 

5.2.3 Jämförelse av resultaten för del A & B 

Tabellen nedan är en jämförelse mellan enkätdel A – motivationsfaktorer och enkätdel B – 

motivationsstrategier där samtliga variabler som visade på signifikanta skillnader lyfts fram. 

Tabellens visar i den första kolumnen variabeln från varje del som visade på signifikanta 

skillnader, och i den andra kolumnen beskrivs vilken grupp som hade det högsta värdet. I den 

tredje och fjärde kolumnen presenteras signifikansvärdet för del A och del B, som också är 

understruket. Vissa variabler fanns med både på enkätdel A och B, och i de fallen presenteras 

båda bredvid varandra med avsikten att undersöka tillförlitligheten. Utifall samma variabel 

ger signifikanta skillnader i både enkätdel A och B så stärker det tillförlitligheten att det är en 
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faktisk skillnad mellan grupperna, samtidigt som olika värden visar på en tveksam 

tillförlitlighet. 

Tabell 5: Jämförelse av 

signifikans i enkätdel A och 

B 

Grupp som 

angett högst 

värde 

P-värde Del A - 

motivationsfaktorer 

P-värde Del B - 

motivationsstrategi

er 

Lön A: Inhyrd 

B: Inhyrd 

0,037 0,175 

Karriärutvecklingsmöjligheter A: Tillsv. 

B: Tillsv. 

0,017 0,239 

Goda resultat Inhyrd 0,002 - 

Förmåner 

(gym/vilorum/massage/frukt/fika) 

Inhyrd - 0,000 

Arbetsmiljö/ergonomi Inhyrd - 0,026 

Personlig utveckling Tillsv. 0,013 - 

Trygg anställning Tillsv. 0,005 - 

God social miljö (medarbetare) A: Tillsv 

B: Tillsv. 

0,586 0,006 

Inflytande över arbetssysslor A: Inhyrd 

B: Tillsv. 

0,142 0,018 

Delaktighet/medbestämmande 

(på arbetsplatsen) 

Tillsv. - 0,012 

 

Figur 9: Tabell 5 - Jämförelse av signifikans i enkätdel A och B 

Gällande inhyrd personal visade analysen av både enkätdel A och B att inhyrda värderade 

förmåner (gym/vilorum/massage/frukt/fika), goda resultat och arbetsmiljö/ergonomi högre. 

Jämförs både del A och B däremot framgår det att lön enbart gav signifikanta skillnader på 

del A, och inte B, även om inhyrd personal angav det högsta värdet i båda fallen. Således kan 

tillförlitligheten för variabeln lön ifrågasättas. 

Gällande tillsvidareanställda personal visade analysen att tillsvidareanställda värderar 

karriärutvecklingsmöjligheter, personlig utveckling, trygg anställning, god social miljö, 

inflytande över arbetssysslor och delaktighet/medbestämmande högre. Men i jämförelsen 

framgår det att karriärutvecklingsmöjligheter, god social miljö och inflytande över 

arbetssysslor skiljer sig mellan del A och B. Vid god social miljö värderade 

tillsvidareanställda det högsta värdet i båda delarna, men inhyrda värderade inflytande över 
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arbetssysslor högre i del A, samtidigt som tillsvidareanställda värderade variabeln högre i del 

B. Således kan tillförlitligheten för variablerna karriärutvecklingsmöjligheter, god social miljö 

och inflytande över arbetssysslor ifrågasättas. 

5.2.4 Analys av signifikanta variabler kopplat till teori 

Följande tabell kopplar de signifikanta variablerna från både del A och B till de teorier om 

motivationsfaktorer som studien använde sig av. Dessa är utifrån inre och yttre 

motivationsfaktorer, Herzbergs tvåfaktorsmodell och self regulation-teorin. Avsikten med 

tabellen är att utreda vilken teoretisk modell som faktorn tillhör för att kunna spåra om en 

anställningsform värderar någon av dem högre. Till exempel om inhyrd personal konsekvent 

värderade yttre motivationsfaktorer högre än tillsvidareanställda. 

Tabell 6: 

Signifikanta 

variabler 

kopplat till 

teori 

Grupp 

som 

angett 

högst 

värde 

Inre 

motivatio

nsfaktor 

Yttre 

motivatio

nsfaktor 

Tvåfakto

rsmodell 

- 

Motivatio

nsfaktor 

Tvåfaktors

modell – 

Hygienfak

tor 

Self 

regulatio

n-faktor 

Lön A: Inhyrd 

B: Inhyrd 

 X    

Goda resultat Inhyrd   X  X 

Förmåner 

(gym/vilorum/ma

ssage/frukt/fika) 

Inhyrd  X    

Personlig 

utveckling 

Tillsv. X  X  X 

God social miljö 

(medarbetare) 

A: Tillsv 

B: Tillsv. 

X   X  

Delaktighet/medb

estämmande (på 

arbetsplatsen) 

Tillsv.     X 

 

Figur 10: Tabell 6 - Signifikanta variabler kopplat till teori 

Som tabellen visar finns det en viss koppling mellan yttre motivationsfaktorer och inhyrd 

personal, samtidigt som inre motivationsfaktorer delvis kan kopplas till tillsvidareanställda. 

Gällande tvåfaktorsmodellen och self regulation-teorin så går det dock inte att se några 

skillnader mellan inhyrda och tillsvidareanställda. 
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5.3 Analys av skillnader och motivationsstrategier 

Inhyrd personal på företaget har en anställning som formellt kan avslutas när som helst utan 

förvarning. Samtidigt erbjuds tillsvidareanställda utarbetade och långsiktiga årsplaner som 

kan vara föremål för löneökning och befordringar. (Intervju, redovisningschef, 2014) Jämförs 

detta med de signifikanta skillnader som presenterats finns det ett visst mönster. Inhyrd 

personal skiljer sig från tillsvidareanställda och värderar förmåner 

(gym/vilorum/massage/frukt/fika), arbetets goda resultat och arbetsmiljö/ergonomi högre. 

Detta är intressant eftersom alla tre variablerna berör arbetsmotivation som kan förverkligas 

på kort sikt dag för dag. Tillsvidareanställda i sin tur skiljer sig från inhyrd personal och 

värderar personlig utveckling, en trygg anställning och delaktighet/medbestämmande högre. 

Detta är variabler som är långsiktiga. Det här resultatet kan peka på att anställningsformens 

tidsram i sig påverkar vad den anställde upplever som arbetsmotivation där en kort anställning 

leder till kortsiktig arbetsmotivation och vice versa. Men frågan kan kompliceras ytterligare. 

Är det så att anställningsformen i sig gör att personalen förändras till att söka kortsiktig 

arbetsmotivation, eller kan det vara så att företaget driver inhyrd personal till kortsiktigt 

tänkande genom att exkludera dem från långsiktiga planer? Kanske är det så att företagets 

fördelning av motivationsstrategier mellan anställningsformerna i sig ger upphov till vad 

personalen söker sig till för att främja sin arbetsmotivation, och frågan blir då hur detta kan 

påverka exempelvis inhyrd personals organisationsengagemang och organisationen i helhet. 

Vidare så betonade båda Enea (2010) och Da Silva et al (2010) att strategier är medvetna 

beslut, men Syfert (2005) nämnde aldrig medvetenhet, vilket lämnar definitonen öppen för 

omedvetna strategier. En medveten strategi från företaget är att hålla nere kostnader för 

inhyrd personal, dels genom att inte ge riktad kompetensutveckling och dels genom att kunna 

avskeda dem när som helst. (Intervju, redovisningschef, 2014) Utifrån tidigare resonemang så 

är det möjligt att företaget genom sina medvetna strategier skapar ett kortsiktigt tänkande hos 

inhyrd personal. Detta är inte något som företaget nämnde i intervjun, och således tål det att 

diskuteras om kortsiktighet hos inhyrd personals arbetsmotivation kan vara en omedveten 

strategi som uppstått ur företagets medvetna strategier. Till sist så betonar Enea (2010) att 

strategi är en fråga om en viss tidsram. Skillnaderna mellan anställningsformerna i form av 

kortsiktighet och långsiktighet talar med det i åtanke för att tidsramen är något som företaget 

kan behöva ta i beaktande i sin utformning av arbetsmotivationsstrategier. 

Aarts (2014) menar att förmåner inte motiverar anställda, men utifrån den här studiens resultat 

värderar inhyrd personal det högt. Således kan företaget låta inhyrd personal få ta del av 
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samma förmåner som tillsvidareanställda i så stor utsträckning som möjligt för att motivera 

dem. Inhyrd personal värderade också goda resultat högt, vilket kan förklaras på olika sätt. 

Om det är så att inhyrd personal är mer intresserade av att få goda resultat än vad 

tillsvidareanställda är så skulle företaget kunna förstärka detta med arbetsdesign och 

psykologisk empowerment. Feedback blir då också en viktig del för att stärka personalens 

förmåga till att uppnå goda resultat. (Krenn, Würth & Hergovich, 2013) Samtidigt så belönas 

inhyrd personal i särfall med löneförhöjningar vid ett särskilt bra arbete (Intervju, 

redovisningschef, 2014), och inhyrd personal gav både i enkätdel A och B högst värde på lön, 

varav det i enkätdel A också var en signifikant skillnad från tillsvidareanställda. De flesta 

inhyrda skulle också önska en fastare tjänst (Intervju, redovisningschef, 2014). Kanske är det 

så att inhyrd personal ser prestationer i arbetet som en ökad chans att få en 

tillsvidareanställning. Att inhyrd personal söker goda resultat kan då peka på att det inte 

enbart är för inre arbetstillfredsställelse utan också av yttre karaktär. Detta tillsammans med 

förmåner och arbetsmiljö/ergonomi talar för att inhyrd personal värderar kortsiktiga externa 

motivationsfaktorer högre. Till sist känner sig den inhyrda personalen utanför (Intervju, 

redovisningschef, 2014) och Wheeler & Buckley (2000) menar att inhyrd personal ofta känner 

sig utanför och har lågt organisationsengagemang. Kanske är det så att detta kan bidra till 

kortsiktigt tänkande.  
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6. Slutsatser & Diskussion 

Studiens avslutande kapitel presenterar slutsatserna utifrån studiens hypoteser, följt av en 

diskussion som kopplar tillbaka till studiens syfte och forskningsfältet. Vidare förs ett 

resonemang gällande tänkbar fortsatt forskning inom området. 

6.1 Slutsatser 

Studiens resultat visar på att det finns signifikanta skillnader mellan inhyrd och 

tillsvidareanställd personal i hur de värderar både arbetsmotivationsfaktorer och 

arbetsmotivationsstrategier. För arbetsmotivationsfaktorer är skillnaderna: 1) 

tillsvidareanställda värderar personlig utveckling högre, 2) inhyrda värderar att arbetsinsatsen 

leder till goda resultat högre, och 3) tillsvidareanställda värderar en trygg anställning högre. 

För arbetsmotivationsstrategier är skillnaderna: 1) inhyrd personal värderar förmåner 

(gym/vilorum/massage/frukt/fika) högre, 2) inhyrda värderar arbetsmiljö/ergonomi högre, och 

3) tillsvidareanställda värderar delaktighet/medbestämmande högre. Dessa skillnader ger ett 

visst stöd för att inhyrd personal värderar yttre faktorer högre och vice versa. 

Studiens resultat berör också något som tidigare forskning inte nämnt, nämligen att inhyrd 

personal värderar kortsiktig arbetsmotivation högre, samtidigt som tillsvidareanställda 

värderar långsiktig arbetsmotivation högre. 

Ett företag skulle kunna använda sig av detta genom att anpassa sina 

arbetsmotivationsstrategier till att för inhyrd personal rikta in dem på kortsiktigheten och 

externa faktorer såsom förmåner. Samtidigt som strategierna kan anpassas för 

tillsvidareanställda genom att fokusera på inre och långsiktiga faktorer. 

6.2 Diskussion 

Den här studien jämförde inhyrd och tillsvidareanställd personal i förhållande till 

arbetsmotivation. Dels arbetsmotivationsfaktorer utifrån inre och yttre motivationsfaktorer, 

tvåfaktorsmodellen och self regulation-teorin, och dels genom att anställda fick rangordna 

företagets konkreta motivationsstrategier. 

Tidigare forskning har visat på motsägelsefulla resultat där vissa studier kommit fram till att 

tillfälligt anställda motiveras av huvudsakligen yttre faktorer (de Jong et al, 2009), samtidigt 

som andra studier visat på att tillfälligt anställda huvudsakligen motiveras av inre faktorer 

(Giannikis et al, 2010). Andra forskare menar att det inte finns någon skillnad alls i hur 

personal med olika anställningsformer motiveras (Vaiman et al, 2011). 
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Resultatet av den här studien gav enbart stöd till de Jong et al (2009), men inte något tydligt 

stöd för de andra studiernas resultat. Även om det fanns signifikanta skillnader mellan 

anställningsformerna vid motivationsfaktorer var skillnaderna utspridda över 

tvåfaktorsmodellens motivations- och hygienfaktorer, samt self regulation-faktorer. Däremot 

går det att se vissa kopplingar mellan inre och yttre motivationsfaktorer, där inhyrd delvis 

värderar yttre motivationsfaktorer högre och tillsvidareanställda delvis värderar inre 

motivationsfaktorer högre. Detta ger således ett visst stöd för tidigare forskning från de Jong 

et al (2009), att inhyrda motiveras av yttre faktorer mer. Skillnaderna var dock inte 

konsekventa för alla faktorer inom respektive teori. Resultatet ger inget stöd för Vaiman et al 

(2011) eftersom analysen av både enkätdel A – motivationsfaktorer och enkätdel B – 

motivationsstrategier visade på signifikanta skillnader mellan gruppernas värdering av både 

motivationsfaktorer och motivationsstrategier. 

Resultatet tyder också på att de båda anställningsformerna skiljde sig åt såtillvida att inhyrd 

personal på företaget har en högre värdering av kortsiktig arbetsmotivation, där strategier som 

snabbt kan förverkligas, samtidigt som tillsvidareanställda värderar långsiktig 

arbetsmotivation högre. Det här resultatet kan därmed peka på något nytt som tidigare 

forskning inte berört. Kanske är det så att anställningsformen i sig ger upphov till kortsiktigt 

tänkande hos inhyrd personal, vilket i så fall skulle innebära att företag kan utforma särskilt 

inriktade arbetsmotivationsstrategier mot inhyrd personal med fokus på kortsiktighet. 

Samtidigt tål det att diskuteras vad ett kortsiktigt tänkande hos inhyrd personal kan leda till 

för konsekvenser i företaget, exempelvis i hur det påverkar organisationsengagemang. 

6.3 Förslag till vidare studier 

Eftersom den här studien var förhållandevis liten skulle framtida studier kunna undersöka om 

och vad som skiljer inhyrd och tillsvidareanställd personal åt sett till motivationsfaktorer och 

motivationsstrategier i större skala. Den här studien undersökte i sin tur enbart om det finns 

skillnader och vilka skillnader det är, men framtida studier skulle kunna undersöka varför det 

finns skillnader. Det vore även av intresse att undersöka om det finns skillnader mellan 

specialistkonsulter och mindre utbildade konsulter, och om det finns skillnader mellan 

konsulter som valt att vara konsulter och de som är konsulter i brist på fast anställning. Vidare 

vore det intressant att undersöka om skillnaderna är beroende på ålder, eftersom det är rimligt 

att anta att majoriteten av lågavlönade konsulter är unga. Till sist så vore det av värde att 

djupare undersöka om kortsiktigt tänkande hos inhyrd personal är generaliserbart även mellan 

företag och branscher.  
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Intervju 

Respondent 1. (den 28 april 2014). Redovisningschef. (G. Cakisi & A. Kapasi & E.Wallén, 

                     Intervjuare)



 

I 

Bilagor 

1. Operationalisering 

Teori Insamlingsmetod Frågor Analys 

Enkätdel A    

Inre & yttre motivation Enkät, ordinalskala 

1-5 

Yttre motivationsfaktorer: 

- Lön 

- Karriärutvecklingsmöjligheter 

- Beröm och uppmuntran från 

chefer  

- Erkännande från chefer 

- Bonusar och priser 

Wilcoxons 

teckenrangtest 

 Enkät, ordinalskala 

1-5 

Inre motivationsfaktorer: 

- Omväxlande arbetssysslor 

- Roliga och spännande 

arbetssysslor 

- Personlig utveckling 

- Meningsfulla arbetssysslor 

- En god social miljö 

Wilcoxons 

teckenrangtest 

Tvåfaktorsmodellen Enkät, ordinalskala 

1-5 

Motivationsfaktorer: 

- Framgångar 

- Beröm och uppmuntran från 

chefer 

- Ansvar 

- Omväxlande arbetssysslor 

- Roliga och spännande 

arbetssysslor 

- Meningsfulla arbetssysslor 

- Personlig utveckling 

Wilcoxons 

teckenrangtest 

 Enkät, ordinalskala 

1-5 

Hygienfaktorer: 

- Lön 

- Trygghet 

- Företagets värderingar 

- Bra chef 

- En god social miljö 

Wilcoxons 

teckenrangtest 

Self regulation-teorin Enkät, ordinalskala 

1-5 

- Egenkontroll över arbete 

- Självständighet i arbete 

- Möjlighet att lära sig på arbetet 

- Möjlighet att förbättra 

effektivitet i arbetssysslor 

Wilcoxons 

teckenrangtest 

Enkätdel B    

Lön, strategi Enkät, rangordning Lön Univariat 

analys 

Förmåner, strategi Enkät, rangordning Förmåner 

(gym/vilorum/massage/frukt/fika) 

Univariat 

analys 



 

II 

Teori Insamlingsmetod Frågor Analys 

Arbetsmiljö, strategi Enkät, rangordning Arbetsmiljö Univariat 

analys 

Kommunikation & 

Feedback 

Enkät, rangordning Utvecklingssamtal (feedback) Univariat 

analys 

Kompetensutveckling, 

strategi 

Enkät, rangordning Kompetensutveckling Univariat 

analys 

Transaktionellt och 

transformellt ledarskap, 

strategi 

Enkät, rangordning Relation till chef 

Ansvar på arbetsplats 

Medbestämmande på arbetsplats 

Univariat 

analys 

Arbetsmiljö, strategi Enkät, rangordning God social miljö Univariat 

analys 

Kommunikation & 

Feedback 

Enkät, rangordning Utvecklingssamtal (feedback) Univariat 

analys 

Arbetsdesign, strategi Enkät, rangordning Inflytande över arbetssysslor Univariat 

analys 

Empowerment, strategi Enkät, rangordning Ansvar på arbetsplats 

Medbestämmande på arbetsplats 

Univariat 

analys 

Organisationsengagema

ng 

Enkät, rangordning Medbestämmande på arbetsplats Univariat 

analys 

Intervju    

Lön, strategi Intervju - ”Finns det några generella 

skillnader i lönesättning mellan 

inhyrd och tillsvidareanställd 

personal?” 

- ”Vad får arbetsmotivationen för 

inverkan gällande olika 

belöningssystem, uppmuntras de 

genom t.ex. bonus, lönehöjning 

etc.?” 

- ”På vilket sätt har medarbetarna 

möjlighet till befordran i 

organisationen?” 

Utifrån teorin 

Förmåner, strategi Intervju - ”Vad får arbetsmotivationen för 

inverkan gällande olika 

belöningssystem, uppmuntras de 

genom t.ex. bonus, lönehöjning 

etc.?” 

- ”Erbjuder ni anställda några 

särskilda förmåner, exempelvis 

tillgång till gym, vilorum, 

friskvård, sjukgymnast, massage 

etc.?” 

- ”Erbjuds inhyrd personal samma 

förmåner?  

Utifrån teorin 

Arbetsmiljö, strategi Intervju - ”Hur skulle du beskriva den 

sociala miljön på arbetsplatsen?” 

Utifrån teorin 



 

III 

- ”Har ni gjort några åtgärder det 

senaste året för att förbättra 

arbetsmiljön på något sätt? 

Teori Insamlingsmetod Frågor Analys 

Kommunikation & 

Feedback                                                                                  

Intervju - ”Vilken typ av 

kommunikationsmönster och 

utbyten med anställda brukar 

förekomma i din vardag?” 

- ”Har ni någon form av 

utvecklingssamtal med 

anställda?” 

- ”Förekommer det någon typ av 

feedback på arbetsplatsen och i 

sådana fall vad resulterar det till?” 

Utifrån teorin 

Kompetensutveckling, 

strategi 

Intervju - ”Erbjuds de anställda någon 

form av kompetensutveckling?”  

- ”Finns det några skillnader i 

kompetensutvecklingsmöjligheter 

mellan inhyrd och 

tillsvidareanställd personal?” 

- ”Hur arbetar ni för att förbättra 

medarbetarnas prestationer på 

arbetsplatsen?” 

Utifrån teorin 

Transaktionellt och 

transformellt ledarskap, 

strategi 

Intervju - ”Hur ser du på din roll som chef, 

vad upplever du som viktigast att 

tänka på och göra?” 

- ”Hur ser du på din relation med 

anställda?” 

- ”Vad upplever du är det 

viktigaste du kan tillföra 

avdelningen i din chefsroll?”  

Utifrån teorin 

Arbetsdesign, strategi Intervju - ”Har anställda något inflytande 

över deras arbetsuppgifter och 

dess utformning?” 

- ”Hur resonerar du som chef, och 

dina chefer, vid utformning av 

anställdas arbetsuppgifter?”  

Utifrån teorin 

Empowerment, strategi Intervju - ”Har anställda något inflytande 

över deras arbetsuppgifter och 

dess utformning?” 

- ”Hur resonerar du som chef, och 

dina chefer, vid utformning av 

anställdas arbetsuppgifter?”  

Utifrån teorin 

Organisations-

engagemang 

Intervju - ”Har ni på företag X någon 

speciell metod gällande 

engagemang bland 

medarbetarna?” 

Utifrån teorin 



 

IV 

2. Intervjufrågor 

Generella frågor  

”Vilka metoder har företaget för att motivera personalen?” 

”Har ni på företag X någon speciell metod gällande engagemang bland medarbetarna?” 

”Finns det några särskilda metoder du personligen använder för att motivera din personal?”  

”Upplever du att det finns några skillnader i hur inhyrd och tillsvidareanställd personal 

motiveras?”  

Ledarskap  

”Hur ser du på din roll som chef, vad upplever du som viktigast att tänka på och göra?” 

”Hur ser du på din relation med anställda?” 

”Vad upplever du är det viktigaste du kan tillföra avdelningen i din chefsroll?”  

Feedback / Kommunikation  

”Vilken typ av kommunikationsmönster och utbyten med anställda brukar förekomma i din 

vardag?” 

”Har ni någon form av utvecklingssamtal med anställda?” 

 

”Förekommer det någon typ av feedback på arbetsplatsen och i sådana fall vad resulterar det 

till?” 

Inflytande 

”Har anställda något inflytande över utformningen av deras arbetsuppgifter?” 

”I vilken utsträckning har anställda befogenheter till beslutsfattande i sitt dagliga arbete?”  

Belöningssystem  

”Finns det några generella skillnader i lönesättning mellan inhyrd och tillsvidareanställd 

personal?” 

”Vad får arbetsmotivationen för inverkan gällande olika belöningssystem, uppmuntras de 

genom t.ex. bonus, lönehöjning etc.?” 

”På vilket sätt har medarbetarna möjlighet till befordran i organisationen?” 

Hälsa & trivsel 

”Erbjuder ni anställda några särskilda förmåner, exempelvis tillgång till gym, vilorum, 

friskvård, sjukgymnast, massage etc.?” 



 

V 

”Erbjuds inhyrd personal samma förmåner?  

Job design  

”Har anställda något inflytande över deras arbetsuppgifter och dess utformning?” 

”Hur resonerar du som chef, och dina chefer, vid utformning av anställdas arbetsuppgifter?”  

Kompetensutveckling  

”Erbjuds de anställda någon form av kompetensutveckling?”  

”Finns det några skillnader i kompetensutvecklingsmöjligheter mellan inhyrd och 

tillsvidareanställd personal?” 

”Hur arbetar ni för att förbättra medarbetarnas prestationer på arbetsplatsen?” 

Arbetsmiljö  

”Hur skulle du beskriva den sociala miljön på arbetsplatsen?” 

”Har ni gjort några åtgärder det senaste året för att förbättra arbetsmiljön på något sätt? 

  



 

VI 

3. Enkät: Version 1 

Anställningsform: Inhyrd      Tillsvidareanställd       

Kryssa i nedanstående genom att kryssa för det svarsalternativ som stämmer mest överens med Din 

uppfattning. Markera endast ett alternativ. 

Hur upplever du följande faktorer har en påverkan på din arbetsmotivation? 

      Inte alls            Viktig till             Viktig till            Viktig till                 Mycket  

      viktig                liten del                viss del                stor del                    viktig 

1. Lön                                                 

2. Karriärutvecklings-                                                   

möjligheter 

3. Beröm och uppmuntran                                               

från chefer 

4. Erkännande                                                

5. Bonusar, priser och                                               

    andra förmåner 

6. Omväxlande sysslor                                               

7. Intressanta/spännande/                                               

    roliga sysslor 

8. Möjligheter till                                               

    personlig utveckling 

9. Meningsfulla arbets-                                               

    sysslor 

10. God social arbetsmiljö                                               

11. Framgångar                                               

12. Ansvar                                                

13. Trygg anställning                                               

14. Företagets värderingar                                               

      som kommuniceras ut 

      genom policys 

15. Bra chef/ledare                                               

16. Inflytande/egenkontroll                                               

      över mitt arbete 

17. Självständighet i mitt                                               

      arbete 



 

VII 

            Inte alls            Viktig till             Viktig till             Viktig till                Mycket  

       viktigt               liten del                viss del                 stor del                   viktigt 

18. Möjligheten att lära mig                                               

 

19. För mig att förbättra                                               

      effektiviteten i mina 

      sysslor 

 

Rangordna följande faktorer enligt din åsikt i rutorna nedan från 1 till 10, där 1 motsvarar den 

viktigaste motivationsfaktorn och 10 motsvarar det mindre viktiga för ditt vardagliga arbete.  

 

Observera att en siffra inte får upprepas.   Se exempel nedan: 

Lön:         1 

Förmåner (gym/vilorum/massage/frukt och fika):        7 

Arbetsmiljö/ergonomi:        4 

Utvecklingssamtal (feedback):        3 

Kompetensutvecklingsmöjligheter:        2 

Relation till chef (på arbetsplatsen):        5 

God social miljö (medarbetare):        9 

Ansvar på arbetsplats:        6 

Inflytande över arbetssysslor:        10 

Delaktighet/medbestämmande (på arbetsplatsen):        8 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

/Abizer, Erik & Gabriel 

  



 

VIII 

4. Enkät: Version 2 

Anställningsform: Inhyrd      Tillsvidareanställd       

Kryssa i nedanstående genom att kryssa för det svarsalternativ som stämmer mest överens med Din 

uppfattning. Markera endast ett alternativ. 

Följande faktorer har en påverkan på min arbetsmotivation 

       Stämmer          Stämmer till         Stämmer till         Stämmer till            Stämmer 

       inte alls (1)      liten del (2)           viss del (3)           stor del (4)              helt (5)      

1. Lön ökar min motivation                                                

    till att slutföra mina  

    arbetsuppgifter. 

2. Jag får möjlighet till                                                

    karriärutveckling 

    på arbetsplatsen. 

3. Jag uppskattar när jag får                                                  

    beröm och uppmuntran 

    från mina chefer. 

4. När jag får erkännande                                                

    från min chef och mina  

    medarbetare. 

5. Jag motiveras utav                                                

    bonusar och förmåner i 

    mitt dagliga arbete. 

6. Omväxlande arbets-                                                

    uppgifter får mig att 

    trivas i mitt arbete. 

7. Mina arbetsuppgifter                                                 

    känns roliga och 

    spännande.     

8. Jag får möjlighet till                                                

    personlig utveckling på  

    arbetsplatsen. 

9. Jag vill gärna ha                                                

    meningsfulla arbets- 

    uppgifter.  

10. En god social arbetsmiljö                                                

      är viktig för mig.  

11. När min arbetsinsats                                                

      leder till goda resultat. 

12. Ansvar ökar min                                                

      arbetsmotivation. 



 

IX 

 Stämmer          Stämmer till         Stämmer till         Stämmer till            Stämmer  

       inte alls (1)      liten del (2)           viss del (3)           stor del (4)              helt (5)      

13. En trygg anställning är                                                 

      viktig för min arbets- 

      motivation. 

14. Företagets värderingar                                                

      påverkar min arbets- 

      motivation. 

15. Chefens inställning                                                 

      påverkar min trivsel på 

      arbetsplatsen. 

16. När jag har inflytande                                                

      och egenkontroll över 

      mitt arbete. 

17. Jag motiveras mer utav                                                

      självständigt arbete.  

18. Jag får möjligheten                                                

      att lära mig nya saker. 

19. Jag har möjlighet att                                                

      förbättra effektiviteten i 

      mina arbetsuppgifter. 

 

Rangordna följande faktorer enligt din åsikt i rutorna nedan från 1 till 10, där 1 motsvarar den 

viktigaste motivationsfaktorn och 10 motsvarar det mindre viktiga för ditt vardagliga arbete.  

Observera att en siffra inte får upprepas.   Se exempel nedan: 

Lön:         1 

Förmåner (gym/vilorum/massage/frukt och fika):        7 

Arbetsmiljö/ergonomi:        4 

Utvecklingssamtal (feedback):        3 

Kompetensutvecklingsmöjligheter:        2 

Relation till chef (på arbetsplatsen):        5 

God social miljö (medarbetare):        9 

Ansvar på arbetsplats:        6 

Inflytande över arbetssysslor:        10 

Delaktighet/medbestämmande (på arbetsplatsen):        8 

 

 

Tack för din medverkan! 

/Abizer, Erik & Gabriel 


