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SAMMANFATTNING 

  

Titel: Den hållbara arbetsmiljön - en kvalitativ studie om kopplingen mellan sociala 

hållbarhetsfaktorer och arbetsmotivation.  

 

Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

  

Författare: Mariam Hanna och Olivia Prodani 

  

Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson 

  

Datum: 2019 – januari 

 

 

Syfte: Syftet är att få en förståelse för hur ledare använder sociala hållbarhetsfaktorer, 

samt hur detta påverkar arbetsmotivationen hos medarbetarna. 

 

Metod: Studien tillämpar en kvalitativ metod utifrån den hermeneutiska 

vetenskapstraditionen. Det empiriska materialet har samlats in genom 13 

semistrukturerade intervjuer. För att fånga båda perspektiven har dessa intervjuer utförts 

med både ledare och medarbetare. Under transkriberingen av detta material identifierades 

teman och kategorier vilka legat till grund för utformningen av empirin och analysen. 

  

Resultat & slutsats: Studien visar att samtliga ledare i undersökningen arbetar med både 

de grundläggande motivationsfaktorerna och de sociala hållbarhetsfaktorerna. Det 

framkommer hur utförandet av detta arbete utförs skiljer sig åt mellan de olika ledarna, 

vilket innebär att det finns flera olika metoder för varje enskild faktor.  

 

Examensarbetets bidrag: Det har visat sig att uppfattningarna angående vilka faktorer 

som leder direkt till ökad arbetsmotivation skiljer sig åt. Detta gäller både mellan ledare 

och medarbetare, men även för individerna inom samma grupp. Resultatet vi fått fram 

utifrån detta är även något som inte helt stämmer överens med tidigare forskning.  

 

Förslag till fortsatt forskning: För fortsatt forskning rekommenderar vi att det utförs en 

studie med en fördjupning i varför vissa faktorer leder till arbetsmotivation medan andra 

enbart är förutsättningar för arbetsmotivationen. Ytterligare några faktorer är dessutom en 

kombination av de båda. En förståelse bakom detta mönster skulle bidra till att utöka 

forskningsområdet.  

 

Nyckelord: Social hållbarhet, sociala hållbarhetsfaktorer, grundläggande 

motivationsfaktorer, arbetsmotivation, ledarskap, arbetsmiljö.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Title: The sustainable work environment - a qualitative study on the connection between 

the factors of social sustainability and work motivation.  

  

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

  

Author: Mariam Hanna and Olivia Prodani 

  

Supervisor: Agneta Sundström and Kristina Mickelsson 
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Aim: The purpose of this study is to gain an understanding of how leaders work with 

social sustainability factors, and how this affects the employees’ work motivation.  

  

Method: This study applies a qualitative method which proceeds from the hermeneutic 

science tradition. The empirical material has been collected through 13 semi structured 

interviews. To capture both perspectives, we've interviewed both leaders and employees. 

During the transcription we identified themes and categories which founded the empirics 

and analysis. 

 

Result & conclusions: Our study indicates that all leaders work both with the 

fundamental motivation factors and the factors of social sustainability. It appears that 

how the leaders work with the factors differs, which imply that there are several different 

methods for achieving each factor.    

  

Contribution of the thesis: It has been shown that the interpretation differ of which 

factors leads to an increased work motivation. This refers both between the leaders and 

the employees, but also to the individuals within the same group. The result from this 

does not agree with previous research. 

 

Suggestions for future research: For further research, we recommend a study to 

investigate on why certain factors lead to work motivation while others solely are 

prerequisites to achieve it. Other elements are in addition to that a combination of both. 

An understanding behind this pattern would contribute to expand the current research 

field.  

 

Key words: Social sustainability, factors of social sustainability, fundamental motivation 

factors, work motivation, leadership, work environment. 
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1. Inledning 

 

I detta avsnitt presenterar vi bakgrunden till studiens problemområde, vilket mynnar ut i gapet för 

studien. Vi redogör även för studiens forskningsfrågor, syfte, avgränsning och disposition. 

 

 

Arbetet med att skapa socialt hållbara organisationer är, enligt Visser och Courtice (2011), ett av de 

största fokusområden som alla organisationer bör ägna sig åt under det kommande decenniet. De 

menar att om kommande generationer ska ha möjlighet att ta del av vår värld måste en förändring 

ske. Detta är även en åsikt som Androniceanu (2011) och Dobre (2013) delar. De menar att den 

förändring som nu pågår avseende företagens anpassning till, och utveckling av, att arbeta för social 

hållbarhet är av högsta betydelse för en organisatorisk utveckling och framgång. För att fullfölja 

denna förändring behövs både engagemang och handlingskraft från alla intressenter, inte minst från 

företag (Motivation, 2018). 

 

Det är, enligt Jackson (2016), av yttersta vikt att anpassa ledarskapet för att det ska bidra till en 

socialt hållbar arbetsmiljö, vilken dessutom har kraft att överleva även i framtiden. Därför menar 

han att det måste ske en förändring i ledarskapet, vilket även Fernández och Camacho (2016) 

påpekar. Arbetsmiljön är, enligt Kira, van Eijnatten och Balkin (2010), en viktig komponent för att 

uppnå social hållbarhet på arbetsplatser. Mer specifikt menar de att arbetsmiljön handlar om att få 

medarbetarna att känna arbetsmotivation på arbetsplatsen. Utifrån detta är arbetsmiljön den aspekt 

inom social hållbarhet som vår studie ämnat att fokuserat på, med inriktning på arbetsmotivation.  

Social hållbarhet handlar, enligt Folkhälsomyndigheten (2018), om att skapa en plats där alla 

människor kan få sina rättigheter respekterade, i ett samhälle som präglas av att alla individer ska ha 

ett lika värde. Vi har därför valt att genomföra vår studie riktat mot företag som är verksamma inom 

området för samhällsplanering eftersom att de har en stor betydelse för samhället. Dagens 

arbetstagare sätter dessutom allt högre krav på att deras arbetsgivare har sunda värderingar och tar 

stort samhällsansvar (Motivation, 2018). Detta bidrar ytterligare till att företag måste ta sin del av 

ansvaret genom att fokusera på, och utveckla, de sociala hållbarhetsaspekterna som är relevanta för 

deras verksamhet.  

Det finns tidigare forskning riktad både mot arbetsmotivation samt social hållbarhet. Däremot att 

länka samman dessa två begrepp för att ta reda på vilken relation och påverkan de har på varandra, 

är inte utforskat i samma utsträckning. Detta bekräftas av Kim och Scullion (2013) när de påpekar 
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att forskningen som kopplar ihop huruvida arbetsmotivation kan skapas genom ledares användning 

och styrning riktat mot sociala hållbarhetsfaktorer är otillräcklig. Enligt Gylner och Mourad (2016) 

finns det artiklar som tar upp social hållbarhet och dess koppling till medarbetarnas upplevelse av 

arbetsmotivation. Däremot är det inte klargjort huruvida det specifikt rör sig om hur arbetet med 

social hållbarhet kan bidra till arbetsmotivation. De menar därför att det skulle vara av intresse att ta 

del av en djupgående studie av hur en organisation arbetar med sociala aspekter av hållbarhet och 

hur detta påverkar medarbetarnas arbetsmotivation. 

En viktig fråga är då hur ledare kan skapa denna arbetsmotivation och inte minst - hur den kan 

skapas med hjälp av att ledare arbetar utifrån det socialt hållbara perspektivet. Genom att arbeta 

med social hållbarhet menar Schmuck och Schultzs (2012) att företag bidrar till att medarbetarna är 

motiverade. De menar även att den arbetsmotivation medarbetarna har, ges tillbaka till företaget 

genom ett effektivt arbete. Vikten av att verka för ett socialt perspektiv lyfts även fram av Visser 

och Courtice (2011) då de menar att detta är det enda perspektivet som även tar tillvara på 

nästkommande generationers kompetens och kunskap. För att uppnå detta socialt hållbara 

perspektiv, menar de att företagen måste arbeta med att uppnå arbetsmotivation hos medarbetarna 

för att ta tillvara på kompetensen och kunskaperna som redan finns hos dagens generation.  

I Kim och Scullions (2013) studie har en positiv relation påträffats mellan medarbetarnas 

arbetsmotivation och företagets sociala hållbarhetsarbete. Däremot framkommer det inte, enligt 

dem, vilka sociala hållbarhetsfaktorer det är som påverkar relationen. Dock har Anisul Huq, 

Stevenson och Zorzini (2014) klargjort att de faktorer som är inkluderade i social hållbarhet är: 

rättigheter, hälsa, säkerhet och kommunikation. Därför är det dessa faktorer som vi i vår studie har 

utgått ifrån. Detta visar att ytterligare forskning behöver genomföras inom detta område för att 

skapa en större förståelse för hur sociala hållbarhetsfaktorer kan bidra till arbetsmotivation på 

arbetsplatsen. Något Curtis, Upchurch och Severt (2009) samt Islam och Zaki Hj Ismail (2008) ser 

som grundläggande för att arbetsmotivation ens ska ha möjlighet att uppnås, är att de tre 

grundläggande motivationsfaktorerna: påverkan, uppskattning och tillhörighet blir tillgodosedda. 

Därför har vi även valt att inkludera dessa faktorer i vår studie. Resonemanget vi baserar detta 

beslut på är eftersom att dessa tre grundläggande motivationsfaktorer behövs för att 

arbetsmotivation alls ska ha möjlighet att uppnås, behöver vi inkludera dessa och klargöra om 

ledarna tillgodoser de. Genom detta tar vi reda på om det finns en grund för de sociala 

hållbarhetsfaktorerna att resultera i arbetsmotivation. 

Vår inledning har mynnat ut i en problemformulering där ett gap inom forskningsområdet kan 

uppmärksammas. Detta bekräftas även av Kim och Scullion (2013) när de ger förslag på ytterligare 
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forskning angående den specifika relationen mellan ett företags arbete för social hållbarhet och dess 

inverkan på arbetsmotivation.  

För att få bättre förståelse för relationen i detta problemområde har vi beslutat att det är nödvändigt 

med perspektiv från flera håll. Därför utgår vår studie ifrån både ledare och medarbetare, för att få 

en större förståelse för hur relationen mellan dessa ser ut i praktiken. Av ledarna undersöker vi först 

om de tillgodoser de grundläggande motivationsfaktorerna följt av hur de arbetar med social 

hållbarhet - vilka sociala hållbarhetsfaktorer de använder och med hjälp av vilka metoder. Vi frågar 

även om ledarna själva anser att deras arbete med dessa faktorer bidrar till medarbetarnas 

arbetsmotivation. När det gäller medarbetarna undersöker vi hur deras ledares arbete med de 

grundläggande motivationsfaktorerna och de sociala hållbarhetsfaktorerna uppfattas, samt hur detta 

påverkar deras arbetsmotivation. Det poängteras av Bolinder och Karlsson (2016) hur en sådan 

studie där skillnader mellan olika nivåer i företag kan utveckla forskningsområdet och därmed 

tillföra ett breddat synsätt på ämnet.  

1.1 Forskningsfrågor 

1. Arbetar ledare med de tre grundläggande motivationsfaktorerna, och i så fall genom vilka 

metoder?  

2. Arbetar ledare med de sociala hållbarhetsfaktorerna, och i så fall genom vilka metoder?  

3. Hur påverkar dessa faktorer arbetsmotivationen hos medarbetarna? 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att få en förståelse för hur ledare använder sociala hållbarhetsfaktorer, samt hur detta 

påverkar arbetsmotivationen hos medarbetarna. 

 

1.3 Avgränsning 

För att forskningen skulle få en bra utgångspunkt beslutade vi att avgränsa arbetet till två företag 

som arbetar med samhällsplanering. Vi har medvetet valt företag som arbetar inom samma bransch 

för att få ett underlag till att studera och upptäcka likheter och skillnader. Detta har också bidragit 

till att vi fått en djupare förståelse för relationen än om vi hade utgått ifrån företag från olika 

branscher, vilket hade skapat ett mer omfattande arbete och inte blivit lika nischat. Vår studie ämnar 

inte att undersöka omständigheter om social hållbarhet relaterat till mångfald eller jämställdhet. 

Detta då det faller utanför studiens syfte, där vår studie förknippar social hållbarhet med motivation 

inom arbetsmiljön. 
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1.4 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning 

Här inleder vi studien med att presentera vårt forskningsområde. Vi klargör för grunden av vår 

studie och lyfter fram vad gapet är i forskningsområdet. Efter detta presenterar vi hur vår studie 

ämnar att överbrygga gapet och formulerar utifrån detta vårt syfte och våra forskningsfrågor.  

  

Kapitel 2 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel tar vi först upp ett avsnitt om social hållbarhet, dess definiering och faktorer. Detta 

mynnar ut i vikten av det hållbara ledarskapet, följt av ett segment om arbetsmotivation. Slutligen 

förklaras det hur de grundläggande motivationsfaktorerna måste tillgodoses innan de sociala 

hållbarhetsfaktorerna alls kan påverka arbetsmotivationen. För att skapa klarhet avslutar vi kapitlet 

med en egen teoretisk figur. 

  

Kapitel 3 - Metod 

Detta kapitel redogör för metoden vi valt i denna studie. Där tar vi upp hur vi har tänkt använda 

metoden och motiverar även varför denna är lämplig för vår studie. 

  

Kapitel 4 - Empiri 

I denna del presenterar vi det empiriska materialet som har samlats in genom våra utförda 

intervjuer. 

  

Kapitel 5 - Analys 

Analysen består av en granskning av det empiriska materialet som vi presenterar utifrån figur 2.  

     

Kapitel 6 - Slutsatser 

Här redogör vi för vilka slutsatser vår studie har frambringat. Vi lyfter även fram eventuella 

begränsningar med studien och avslutar med att ge förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk referensram        

 

Vår teoretiska referensram inleds med en bakgrund av begreppet social hållbarhet, dess 

komplexitet, och fortsätter sedan med en presentation av de sociala hållbarhetsfaktorerna. Därefter 

lyfter vi fram arbetsmotivation och varför den är betydelsefull. Vi tar även upp vikten av 

ledarskapet för att tydliggöra hur ledare med hjälp av sociala hållbarhetsfaktorer kan uppnå 

arbetsmotivation. De tre grundläggande motivationsfaktorerna presenteras och kapitlet avslutas 

med en egen teoretisk figur. 

 

 

2.1 Social hållbarhet 

Social hållbarhet är en av delkomponenterna inom begreppet “hållbarhet”. Därför beskriver vi 

översiktligt vad hållbarhet som helhet innebär för att skapa en förståelse på en generell nivå. Utifrån 

denna förståelse fördjupar vi oss sedan i social hållbarhet som en dimension av 

hållbarhetskonceptet.  

 

Hållbarhet har, enligt Khan, Hussain, Gunasekaran, Ajmal och Helo (2018), blivit en viktigare del 

för företag då det är eftertraktat i dagens samhälle. De menar att begreppet hållbarhet inkluderar 

följande tre dimensioner: 

 

➢ Miljön 

➢ Ekonomin 

➢ Samhället   

 

Den dimension av hållbarhet som handlar om miljön innefattar, enligt Lozano (2008), att 

människan bör värna om världen och dess resurser. Detta då mycket av det som sker idag, gällande 

bland annat utsläpp av olika slag, påverkar vår miljö på ett sätt som inte enbart förstör våra 

tillgångar i dagsläget, utan även tillgångarna för framtida generationer. Det här hänger ihop med 

den ekonomiska dimensionen som, enligt Finkbeiner, Schau, Lehmann och Traverso (2010), främst 

handlar om att beakta tillverknings- och livscykelkostnader. Det gäller att ta vara på en ekonomisk 

utveckling, som inte orsakar negativa konsekvenser för miljön eller samhället i stort. Det har den 

senaste tiden, enligt Khan et al. (2018), blivit ett allt större fokus på hållbarhet inom miljön och 

ekonomin, och ett mindre fokus på samhället. Detta har även Eizenberg och Jabareen (2017) 

uppmärksammat. Däremot menar Colantonio och Lane (2007) att social hållbarhet har börjat få 
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både politiskt och institutionellt stöd. De påpekar att detta har bidragit till att den sociala 

hållbarheten de senaste åren har fått ett ökat erkännande som en fundamental komponent för hållbar 

utveckling. Social hållbarhet, menar Öhman och Öhman (2012), faller under dimensionen 

“samhället”.  

2.1.1 Definition av social hållbarhet 

När det kommer till att definiera begreppet “social hållbarhet” har olika forskare olika tolkningar. 

Aktuell forskning om social hållbarhet har, enligt Vallance, Perkins och Dixon (2011), skapat ett 

rörigt begreppsmässigt fält, då det finns en stor osäkerhet gällande begreppets mening och 

tillämpning. Det påstås av Colantonio och Lane (2007) samt Eizenberg och Jabareen (2017) att en 

generell definition av social hållbarhet är svår att uppnå, eller som Khan et al. (2018) menar: att 

detta till och med är ouppnåeligt. Trots detta görs försök där det kan definieras som “en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 

tillfredsställa sina behov” (Förenta Nationerna, 2016). Detta är även en definition som Vallance et 

al. (2011) använder. 

 

Många menar, enligt Anisul Huq et al. (2014), att social hållbarhet vanligtvis är förenat med den 

mänskliga sidan av hållbarhet. De menar att denna sida inkluderar faktorerna: rättigheter, hälsa, 

säkerhet och kommunikation. En annan likartad inställning har McKenzie (2004), som även 

Katsoulakos och Katsoulacos (2007) delar, vilken innebär att social hållbarhet är ett positivt 

tillstånd som är tydligt markerat av dessa faktorer.  

2.1.2 Behovet av att utvidga definitionen av social hållbarhet 

Genom att expandera definitionen av social hållbarhet för att även inkludera medarbetare, menar 

Blake-Beard, O'Neill, Ingols och Shapiro (2010) att organisationer får möjlighet att öppna upp för 

att höja deras humankapital. De förtydligar detta genom att föreslå att organisationer bör expandera 

definitionen av social hållbarhet på två vis: 

 

➢ Genom att förlänga dimensionen av social hållbarhet till att mer tydligt inkludera mänskliga 

resurser. 

 

➢ Genom att förlänga den sociala rättvisan, för att även rättvisa inom både kön, ursprung och 

samhällsklass inkluderas. 
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När det gäller dessa förslag menar Khan et al. (2018) att organisationer hittills har haft svårt att 

integrera social hållbarhet i sin verksamhet. Detta menar de bidrar till svårigheter för ledare att 

förstå de sociala frågorna eftersom det saknas en empirisk forskningsram inom denna del av social 

hållbarhet. För att även i framtiden bibehålla en produktiv arbetskraft menar dock Blake-Beard et al. 

(2010) att en utvidgning av social hållbarhet till att inkludera medarbetarna är betydelsefullt.  

  

Utifrån dessa olika definitioner av social hållbarhet har vår studie utgått från den första utvidgade 

tolkningen, där social hållbarhet är kopplat till den sociala biten av en individ på arbetsplatsen. Den 

andra expanderingen faller utanför studiens ramar. Viktiga faktorer för social hållbarhet på 

arbetsplatsen handlar, enligt Kira et al. (2010), om att få medarbetare att känna motivation på sin 

arbetsplats.  

 

2.2 Sociala hållbarhetsfaktorer 

De sociala hållbarhetsfaktorerna är betydelsefulla komponenter av den socialt hållbara arbetsmiljön. 

Därför har vi nedan sammanställt dessa, för att tydliggöra vilka de är och varför de är värdefulla.  

2.2.1 Rättigheter 

Medarbetares rättigheter är, enligt Hong, Yang, Wang, Chiou, Su och Huang (1995), nödvändiga 

för social hållbarhet inom arbetsmiljön. De menar att några av de viktigaste rättigheterna innefattar 

att medarbetare ska ha rätt till pension och möjlighet att löneförhandla. Andra rättigheter som 

Bélanger och Edwards (2007) lyfter fram är användandet av kollektivavtal och fackföreningar. De 

mer informella typerna av rättigheter, kan förslagsvis vara det som Arbetsskyddsförvaltningens 

webbtjänst (2017) benämner som flexibel arbetstid. Det framkommer att detta innebär att 

medarbetare, inom avtalade gränser, har rätt att själva styra över vilken tid arbetsdagen börjar och 

slutar. 

2.2.2 Hälsa   

Det är ledarens ansvar att främja en bra arbetsmiljö där ingen medarbetare ska behöva bli sjuk på 

grund av arbetet (Arbetsmiljöverket, 2018). Att enbart se till lagens krav på hälsa räcker dock inte, 

utan ledaren måste aktivt hjälpa sina medarbetare att förbättra sitt välbefinnande och sin allmänna 

hälsa (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2010). Grundtanken, menar Johansson (2016), är att riskerna 

för ohälsa ska elimineras, men att det även är viktigt att ledarna är uppmärksamma och visar 

omtanke gentemot medarbetarna. Hälsofrämjande insatser som Europeiska arbetsmiljöbyrån (2010) 

lyfter fram är exempelvis att det ska finnas en balans mellan arbete och fritid. Den psykiska hälsan 

ska förbättras genom att förslagsvis ta vara på medarbetares synpunkter och åsikter. Att erbjuda 
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regelbundna hälsokontroller och bistå med friskvårdsbidrag är också sätt för ledare att främja 

medarbetares hälsa (Europeiska arbetsmiljöbyrån, 2010). Friska medarbetare är, enligt Johansson 

(2016), fundamentalt för att skapa hållbara arbetsplatser.  

2.2.3 Säkerhet 

Medarbetarnas säkerhet ska vara av hög prioritet då Koskinen och Mironen (u.å) menar att alla 

medarbetare har rätt till en säker arbetsplats. De menar att det är ledarens uppgift att främja 

säkerheten på arbetsplatsen, och därmed bevara medarbetarens prestationsförmåga. Det poängteras 

även av Arbetsmiljöverket (2018) att ledare ska ansvara för en bra arbetsmiljö där ingen ska skada 

sig på arbetet. Det är inte tillräckligt att enbart uppfylla lagens krav på säkerhet, menar Europeiska 

arbetsmiljöbyrån (2010), såsom arbetarskyddslagen. Istället kräver en säker arbetsplats dessutom att 

arbetsmiljön är anpassad utifrån medarbetaren (Arbetsmiljöverket, 2017). 

2.2.4 Kommunikation  

En öppen kommunicering mellan medarbetare och ledare är en viktig del på arbetsplatsen 

(Moslehifar & Ibrahim, 2012). Bucăţa och Rizescu (2017) menar även att den bör anpassas av 

ledaren utifrån den enskilda medarbetaren. Alla medarbetare vill, enligt Pritchrad och Ashwood 

(2008), veta hur bra det går för dem själva. Detta grundar de i att ovisshet är påfrestande, och en 

metod de belyser för att förebygga detta är detaljerad och kontinuerlig feedback. Även Alder och 

Ambrose (2005) påpekar vikten av feedback och menar att det är en erkänd kommunikationsmetod 

och en viktig komponent för att uppleva arbetsmotivation. En annan aspekt som Pritchrad och 

Ashwood (2008) talar om är att medarbetarens tid är värdefull. Om ledaren då förspiller den tiden 

genom oklar kommunicering, leder det till minskad arbetsmotivation. 

 

2.3 Att leda hållbart 

För att utveckla ett ledarskap ska ledare, enligt Hedegaard Hein (2012), grunda det på människans 

natur. Hon menar att fokus bör ligga på utvecklingen av den mänskliga potentialen, då detta kan 

vara ekonomiskt lönsamt för företaget. På detta vis säger Hedegaard Hein (2012) att arbetet kan 

fungera som en plats där medarbetarna kan arbeta för självförverkligande och komma till större 

självinsikt. Hedegaard Hein (2012) förtydligar detta påstående med att påpeka att om ledare inte 

uppfyller medarbetarens behov kommer medarbetaren att reagera negativt på detta. Med andra ord 

är det ledarens beteende som i sin tur påverkar medarbetarens beteende. Detta går hand i hand med 

det som Pritchrad och Ashwood (2008) menar, att ledarskapet också handlar om att leda beteenden. 

Ledarens praxis bör därför, enligt Hedegaard Hein (2012), vara skapade för att leda dessa beteenden 

i syfte om att nå en förbättrad effektivitet inom företaget. Detta eftersom att det betyder att 
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ledarskapet av den orsaken är hållbar. Gör de inte på detta sätt, utan istället leder utan djupare 

kunskap och förståelse för medarbetares behov och beteenden, menar Pritchrad och Ashwood 

(2008), att ledarskapet är ohållbart i längden.  

 

Att ledarskapet är av stor vikt när det kommer till att skapa hållbara organisationer lyfts fram av 

Jackson (2016) samt Fernández och Camacho (2016), vilka dessutom understryker vikten av ett bra 

ledarskap för att få hållbarhetsarbetet att fungera i praktiken. En större förståelse för effekterna av 

det hållbara ledarskapet menar Suriyankietkaew och Avery (2016) skulle ge positiv påverkan på 

företagets verksamhet. 

 

2.4 Arbetsmotivation och dess definiering  

Att intresset för forskning inom arbetsmotivation har haft sina upp- och nedgångar är tydligt, enligt 

Ryan (2014). Han påpekar att det idag är ett område som studeras mer intensivt än någonsin 

tidigare. Det är dock, enligt Hedegaard Hein (2012), oklart om begreppet arbetsmotivation innebär 

att någon har lust att göra något, att någon har beslutat sig för att göra något eller att någon måste 

göra något. Det bör dock uppfattas som något individuellt, vilket både Hedegaard Hein (2012) samt 

Ryan och Deci (2017) tolkar som den inre viljan. Det är troligen denna oklarhet som ligger till 

grund för Ryans (2014) konstaterande att forskningen om arbetsmotivation är en unik svårighet för 

dagens forskare. Detta då ämnet nu är mer komplext än tidigare och handlar, enligt Pritchrad och 

Ashwood (2008), om att fokusera på människor för att skapa en motiverande arbetsmiljö. Genom 

detta kan det produceras en högt hållbar prestanda samtidigt som företagen kan behålla produktiva 

medarbetare. Att detta är viktigt, menar Dobre (2013), beror på att de företag som har motiverade 

medarbetare är mer framgångsrika än de som har omotiverade medarbetare. Han menar att de 

medarbetare som är motiverade ständigt söker efter sätt att förbättra sin insats inom företaget. Detta 

gör det naturligt för företagsledare att vilja uppnå maximal framgång genom att hålla 

arbetsmotivationen på en hög nivå hos sina medarbetare (Dobre, 2013).  

 

Arbetsmotivation kan, enligt Pritchrad och Ashwood (2008), användas för att beskriva hur aktivt 

någon är villig att arbeta för att uppnå någonting, men de menar också att det kan beskriva vad det 

är som inspirerar någon. En som går in på djupet inom detta är Gorman (2004). Han menar att 

arbetsmotivation inte enbart är att göra något, utan han talar mer om varför någon gör något. När 

någon frågar varför den personen har gjort på ett visst sätt är det deras arbetsmotivation som det 

frågas efter. 
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Dobre (2013) delar samma grundtanke som både Ryan (2014) samt Pritchrad och Ashwood (2008). 

Han menar att arbetsmotivation handlar om villigheten som en individ har till att göra 

ansträngningar och insatser i enlighet med organisationens mål. Därför är en motiverad arbetskraft, 

enligt honom, väsentlig för alla företag. Han poängterar också hur en motiverad medarbetare har 

sina egna mål i linje med företagets mål och riktar sin insats åt den riktningen.  

 

Utmaningen som ledarna i företaget har att hantera är, enligt Dobre (2013), att hitta lösningar för att 

skapa och även behålla denna arbetsmotivation. Det kan verka som att en medarbetare har låg 

arbetsmotivation, och till synes utöva minimal ansträngning med lite visat intresse för hur mycket 

eller hur bra arbetsuppgifterna utförs. På fritiden kan samma person spendera timmar med att arbeta 

flitigt som volontär i samhället. Det är samma person, men Pritchrad och Ashwood (2008) belyser 

att skillnaden är själva arbetsmiljön. De menar att det inte handlar om tur eller otur när en ledare 

har, eller inte har, motiverade medarbetare. Istället handlar det om att arbetsmiljön som ledaren 

skapat har stor påverkan på arbetsmotivationen. 

 

2.5 Innebörden av motiverade medarbetare 

Det dras en tydlig gräns att hur ledare motiverar sina medarbetare och hur de får medarbetarna att 

göra saker, är två helt olika frågor (Hedegaard Hein, 2012). Att bara få medarbetare att göra saker, 

utan arbetsmotivation, innebär att både tid och pengar spenderas utan att någon större 

arbetsmotivation är inblandad. Gör medarbetarna som ledaren vill på detta sätt, menar Hedegaard 

Hein (2012), att det skapas en negativ spiral som till sist blir kostsamt för företaget då de konstant 

måste öka insatserna för att detta tillvägagångssätt ska fungera. Att istället försöka motivera 

medarbetarna är däremot både förnuftigt och ekonomiskt gynnsamt, enligt henne. Detta resulterar, 

enligt Hedegaard Hein (2012), i att stimulera medarbetarnas inre drivkraft till en arbetsmotivation. 

Denna kraftfulla inre drivkraft är något Dweck (2005) beskriver som att medarbetare upplever att 

den aktivitet de arbetar med är njutningsbar och internt givandande. Utifrån upplevelsen i sig, 

såsom arbetsuppgifterna, menar Dweck (2005) att arbetsmotivation då kan uppstå. 

 

Detta går också i linje med Schmuck och Schultzs (2012) studie som visar att medarbetarens 

befintliga arbetsmotivation, som är skapad av stimulerande ledarskap, bidrar till en positiv spiral där 

medarbetaren fortsätter att förbättra insatserna. Detta leder i sin tur till ökad arbetsmotivation. Detta 

instämmer Dobre (2013) i, som menar att medarbetare skapar konkurrensfördelar för företagen om 

de presterar bra och därmed gör starka insatser. Detta menar han bidrar till uppfyllandet av 

företagets mål och ambitioner. De båda menar att sättet medarbetarna presterar på i praktiken beror 
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till stor del på arbetsmotivationen som direkt påverkar företagets kapacitet. Detta visar på 

företagens betydelse av hög arbetsmotivation hos medarbetarna (Schmuck & Schultzs, 2012). 

 

2.6 Ledaren skapar grunden för medarbetarnas arbetsmotivation 

Det har funnits ett flertal teorier om att försöka förstå vad det är som skapar arbetsmotivation hos en 

individ, men Burton (2012) menar att då varje människa är unik kan inte en teori beskriva hur 

arbetsmotivationen skapas hos alla. Pritchrad och Ashwood (2008) menar att en av ledarskapets 

utmaningar, gällande arbetsmotivation, är därför att lära sig vilka utfall som är effektiva för olika 

människor. Ledare kan, enligt Hedegaard Hein (2012), inte alls motivera sina medarbetare. Däremot 

kan de lägga grunden för att arbetsmotivation ska uppnås. Hedegaard Hein (2012) menar att alla 

medarbetare har önskan om att tillfredsställa de grundläggande motivationsfaktorerna, vilket är en 

väsentlig förutsättning för att arbetsmotivation ska uppstå.  

 

2.7 Grundläggande motivationsfaktorer 

Att påverka, känna sig uppskattad och känna tillhörighet är tre individuella behov som både Curtis 

et al. (2009) samt Islam och Zaki Hj Ismail (2008) menar är grunden för arbetsmotivation. Det är 

först när ledaren klarat av att möta dessa tre behov, som Pritchrad och Ashwood (2008) menar att 

grunden för en medarbetares arbetsmotivation skapats. Behoven är alla är i linje med Pritchrad och 

Ashwoods (2008) antaganden om människans grundläggande behov och tillfredsställandet av dessa. 

Ryan och Deci (2017) menar att det skapar en inre arbetsmotivation, vilket i sig leder till en hållbar 

prestationshöjning. Utan ledarens tillgodogörande av dessa kan arbetsmotivation inte alls existera 

hos medarbetaren. Detta innebär, enligt Pritchrad och Ashwood (2008), att de sociala 

hållbarhetsfaktorerna endast kan påverka arbetsmotivationen hos medarbetarna om dessa tre 

motivationsfaktorer tillgodoses.  

2.7.1 Påverkan 

Alla medarbetare har, enligt Curtis et al. (2009), ett behov av att känna att de själva kan påverka sin 

arbetssituation. Detta då de behöver självständighet för att uppnå en motiverande arbetsmiljö (Islam 

& Zaki Hj Ismail, 2008). När medarbetaren får vara med och påverka, bidrar det till en stimulans av 

deras arbetsmotivation och att det, enligt Dobre (2013), leder till högre lojalitet mot företaget.  

2.7.2 Uppskattning 

Det är viktigt att en ledare får medarbetarna att känna uppskattning utifrån deras personliga 

kompetens, erfarenhet och skicklighet (Curtis et al., 2009). Detta menar Curtis et al. (2009) beror på 

att människor har ett starkt behov av att visa sina färdigheter, oavsett inom vilket område det 
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handlar om. Att visa medarbetarna uppskattning är fundamentalt, enligt Dobre (2013), för att de ska 

uppleva arbetsmotivation där detta bidrar till en bättre produktivitet från medarbetaren. Feedback är 

även något som bidrar till detta (Aasland, Rosta & Nylenna, 2010). När dessa behov tillgodoses 

menar Pritchrad och Ashwood (2008) att den upplevda arbetsmotivationen även kan motivera 

medarbetaren till att utföra fler uppgifter utöver det vanliga.  

2.7.3 Tillhörighet 

Oavsett vilken roll medarbetarna har önskar de flesta, enligt Pritchrad och Ashwood (2008), att 

uppleva tillhörighet. Författarna påpekar dock att detta kan innebära utmaningar för den ledare som 

har sina medarbetare på distans då en viktig del av tillhörighet är ett direkt samspel mellan ledare 

och medarbetare. Ett annat perspektiv på detta har Ratanawongsa, Wright och Carrese (2008), vilka 

påpekar att det inte bara ligger hos ledarna utan även samspelet medarbetarna emellan är betydande 

för att uppleva tillhörighet.    

 

2.8 Teoretisk figur 

Utifrån vår presenterade teori har vi tagit fram en egen teoretisk figur. Den synliggör de 

grundläggande motivationsfaktorerna och de sociala hållbarhetsfaktorerna, samt kopplingen mellan 

de två. 
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3. Metod 

 

Detta kapitel inleds med att beskriva hur vi utifrån studiens syfte har valt metod för att besvara 

forskningsfrågorna. Vi presenterar hur vi gått tillväga för att samla in vårt material och vilken 

analysmetod som använts. Därefter redogörs hur vi arbetat för att uppfylla kvalitetskriterierna. 

Avslutningsvis belyser vi de etiska aspekter vi tagit hänsyn till, samt avslutar kapitlet med egna 

kritiska reflektioner vi behandlat under forskningsprocessen. 

 

 

3.1 Forskningsdesign 

Valet av vår forskningsdesign speglas av vårt syfte och våra forskningsfrågor. Ett lämpligt 

tillvägagångssätt har valts ut för att på ett konkret sätt svara på dessa. Vi klargör för vårt metodval 

genom att i detta kapitel återspegla tankegångarna om de val vi tagit under forskningsprocessen.  

3.1.1 Vetenskapligt perspektiv 

Då vår studies syfte ska leda till att få en ökad förståelse för relationen mellan sociala 

hållbarhetsfaktorer och arbetsmotivation, faller studien inom ramen för en kvalitativ ansats (Bryman 

& Bell, 2013). Att vår forskning handlar om förståelse för mänskliga avsikter och handlingar leder, 

enligt Sohlberg och Sohlberg (2013), till att hermeneutiken är en viktig tradition eftersom den har 

sina rötter i förståelse. De menar att förståelse anses utgå ifrån ett igenkännande perspektiv i 

förhållande till människors strävanden och avsikter. Från våra tidigare högskolestudier har vi 

genom diverse olika kurser fått kunskap om vad arbetsmotivation och ledarskap kan innebära. Vår 

uppfattning är dock att begreppen är abstrakta och beror på sådant som personlighet, situation och 

omgivning. Genom att människor präglas av sin historia och dessutom lever i olika verkligheter 

menar Sohlberg och Sohlberg (2013) att världen hos individer förstås utifrån olika livsbetingelser 

och perspektiv. Vid genomförandet av våra intervjuer ansåg vi därför att det var viktigt att låta 

respondenterna själva få bestämma hur detaljerat de ville svara på frågorna. 

 

3.2 Datainsamling   

Vi har genom våra intervjuer fått fram den centrala informationskällan till vår studie och vi valde att 

använda den personliga intervjun. Då vi inte ville att respondenterna skulle påverkas av varandras 

svar, och ha möjlighet att gå in på djupet med varje respondent ansåg vi att detta var den form som 

passade vår studie bäst. Den personliga intervjun är, enligt Denscombe (2016), en av de vanligaste 

intervjuformerna och Harboe (2013) samt Sohlberg och Sohlberg (2013) påstår att detta är ett 

vanligt tillvägagångssätt för att uppnå vårt val av syfte. 



 

14 

 

Vi har genom respondenterna samlat in information till vår forskning som vi kompletterade med att 

observera den enskilde respondentens beteende under intervjun. Dessutom betraktade vi hur 

arbetsmiljön fungerade och hur medarbetarna i slutändan uppfattade kvantiteten av 

arbetsmotivationen som deras ledare skapat. Vi har även använt böcker och vetenskapliga artiklar 

för att få en övergripande bild med olika synvinklar inom området. Dessa källor är, enligt Ejvegård 

(2009), oftast granskade och kontrollerade innan publicering. Detta medför, enligt honom, att de 

vanligtvis kan anses som pålitliga.  

3.2.1 Semistrukturerade intervjuer 

När det kommer till att förstå andra människor under en intervju nämner Hallin och Helin (2018) en 

metafor som innebär att intervjuaren genom intervjuerna behöver ha en förståelse för hur det är att 

“gå i den andres skor”. Därför menar Eriksson och Hultman (2014) att om det inte finns ett 

gemensamt språk mellan intervjuare och respondent kan förståelsen bli dålig. För att undvika att 

eventuella misstolkningar skulle uppstå gällande vårt sätt att uttrycka oss på, har vi lagt fokus på att 

vara tydliga med frågorna. Vi valde noga hur vi formulerade frågorna för att respondenten skulle 

förstå innebörden av de. Utöver detta gav vi även exempel när vi ansåg att det behövdes. Detta 

innebar att vi under intervjuerna fokuserade på hur respondenten uppfattade och förstod frågorna, 

något som även Bryman och Bell (2013) poängterar är bra att lägga fokus på.  

 

Genom att intervjua har vi fått en inblick i hur respondenterna uppfattar saker och även fått en bild 

av hur de resonerar, känner och tycker. Detta menar även Hallin och Helin (2018) och påstår att 

intervjuer därför är en unik möjlighet jämfört med andra forskningsmetoder. Mer specifikt valde vi 

att använda en semistrukturerad intervjuteknik, som Hallin och Helin (2018) menar är en bra metod 

som är mindre bunden till strikt formalia och istället är mer flexibel att tillämpa än andra metoder. 

Därför ansåg vi att detta gav oss stor potential till att vara anpassningsbara både när det gäller 

frågorna men även för att observera respondenternas kroppsspråk.  

 

Precis som Bryman och Bell (2013) menar gällande semistrukturerade intervjuer, har vi använt en 

lista över förhållandevis specifika teman som skulle besvaras, vilka är inkluderade i våra 

intervjuguider (bilaga 1 och 2). Vi har därför haft stor frihet i form av att vi både ställt spontana 

följdfrågor och tagit möjlighet att fördjupa oss i sådant som den specifika respondenten uttryckt 

under intervjun. Detta kan ses som en fördel med den semistrukturerade intervjun då den 

intervjuade kan känna trygghet eftersom att intervjun ses som ett samtal istället för ett strikt förhör. 

Detta har vi lagt stor vikt vid genom att främst vara förstående och påpeka att det inte finns några 

svar som är “fel”. Detta gav oss varierande svar beroende på respondenterna eftersom det gav 
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möjlighet till personligt utformade svar. Det sägs vara lättare för människor, enligt May (2013), att 

besvara frågor som uttrycks i egna termer, än om forskaren genomför en standardiserad intervju. 

Även Bryman och Bell (2013) påpekar att det är bra att ge respondenterna frihet till utformning av 

sina egna svar. På detta sätt skapades en närhet till respondenterna, som vi inte anser att vi hade fått 

genom andra slags intervjuer.  

 

Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att intervjuer inte bara handlar om att kartlägga människors 

avsikter och deras motiv, utan det kan även handla om att samla in det empiriska materialet genom 

att studera attityder, känslor, föreställningar och tolkningar. Vi fick, som Bryman och Bell (2013) 

uttrycker det, se världen utifrån respondenternas perspektiv och uppnådde därmed ökad förståelse 

för relationen mellan de grundläggande motivationsfaktorerna, de sociala hållbarhetsfaktorerna och 

arbetsmotivationen.  

3.2.2 Genomförandet av intervjuerna 

För att granska relationen i de grundläggande motivationsfaktorerna och de sociala 

hållbarhetsfaktorerna har vi använt två infallsvinklar. Den ena utifrån ledares perspektiv och den 

andra utifrån medarbetarnas perspektiv. Genom att intervjua ledare har vi undersökt om de 

tillgodoser de grundläggande motivationsfaktorerna. Även om, och hur, de aktivt arbetar för att 

implementera de grundläggande motivationsfaktorerna och de sociala hållbarhetsfaktorerna på 

arbetsplatsen. Vi har intervjuat medarbetare för att granska responsen av ledarens arbete med de 

grundläggande motivationsfaktorerna och de sociala hållbarhetsfaktorerna, och om det bidrar till 

arbetsmotivation. Under våra intervjuer med ledarna frågade vi om de uppfattade att 

ansträngningarna bidrar till arbetsmotivation hos medarbetarna. Det var sedan intressant att fråga 

medarbetarna hur de upplevde arbetsmotivationen, och där få möjlighet att upptäcka hur svaren 

liknade varandra, eller skiljde sig åt. 

 

Vi inledde varje intervju med att fråga om vi fick spela in, vilket alla godkände, för att sedan 

översiktligt presentera oss själva och studiens syfte. Sedan utgick vi från intervjuguiden för att ställa 

frågor där vi hade en enskild intervjuguide för ledarna och en annan för medarbetarna. Frågorna var 

utformade för att vi skulle få ett heltäckande resultat utifrån figur 1. Vi justerade även följdfrågorna 

beroende på de svar respondenten gav på frågan. Detta bidrog till att alla intervjuer på sitt sätt var 

unika, vilket var något som vi såg som intressant och spännande.  

 

En nackdel som Harboe (2013) nämner är att intervjun kan uppfattas som en obekväm situation och 

att det finns en risk att intervjun misslyckas på grund av att vi som intervjuar gör ett dåligt jobb. Vi 
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har därmed fokuserat på att våra intervjuer skulle utföras i en bekväm miljö. Vi valde därför att 

använda ett mer vardagligt språk, snarare än ett formellt, samt försökt att skapa en miljö som inte 

ses som uppjagad utan mer avspänd. Intervjuerna genomfördes därför på respondenternas 

arbetsplatser i ett avskilt konferensrum. Flera orsaker låg till grund för det beslutet. Alternativet var 

att genomföra intervjuerna på ett café. Detta hade varit tidsmässigt ineffektivt eftersom viss tid hade 

försvunnit för respondenterna genom att de hade behövt ta sig till och från platsen samt beställa 

någon form av förtäring. Dessutom fanns risken att det skulle vara fullsatt, vilket dels kunde bidra 

till att respondenten inte velat uttrycka sig lika utförligt som i ett enskilt rum, men även att 

inspelningarna riskerade att inte hålla god kvalité med störande bakgrundsljud. Det finns också 

andra fördelar med att vi intervjuade respondenterna på deras arbetsplats då det, enligt Bryman och 

Bell (2013), bidrar till att situationen uppfattas som avspänd vilket vi strävade efter. 

  

Intervjuerna med ledarna och medarbetarna var relativt lika gällande utförande och antal 

frågeställningar, vilket framkommer i intervjuguiderna. Undantaget var att ledarnas intervjuer 

tenderade att pågå något längre. Att de pågick längre rent tidsmässigt var för att de överlag var mer 

utförliga i sina svar. Detta anser vi bero på att ledare generellt har mer arbetserfarenhet att basera 

svararen på. Dessutom svarade ledarna inte bara på om de arbetar med sociala hållbarhetsfaktorer, 

utan förklarade även ingående vilka metoder de använder.  

3.2.3 Urval 

Vi valde omsorgsfullt ut respondenter vars position samt arbetsplats i någon utsträckning arbetar 

med hållbarhet. Vi ansåg detta vara viktigt för att det skulle vara relevant för våra forskningsfrågor, 

men även för att vi skulle uppnå en bra grund att besvara de utifrån. Genom detta tillvägagångssätt 

uppfyllde vi vad Hallin och Helin (2018) lyfter fram som viktigast vid val av respondenter, 

nämligen att hitta rätt personer som är lämpliga med tanke på studiens inriktning. För att leva upp 

till detta sökte vi information om företag, dess ledare och medarbetare på företagens hemsidor.  

 

För att svara på våra forskningsfrågor fattade vi beslutet att det är nödvändigt med inblick från olika 

håll. Därför har vi intervjuat 13 personer, varav 7 ledare och 6 medarbetare, vilka vi presenterar 

nedan i tabell 1. Uppfattningar om hållbarhet behöver, enligt Cohen (2010) och Redington (2005), 

undersökas från flera perspektiv inom en organisation för att det ska tillföra en förståelse för 

relationen mellan hållbar ledning och arbetsmotivation. Genom att vända oss till både ledare och 

medarbetare har vi uppnått detta. Det blev även möjligt för studien att erhålla ett bredare 

forskningsfält där vi fick en tydlig bild av relationen mellan de två perspektiven. Att dessutom 

vända sig till flera ledare inom samma företag har Ahvenainen (2010) sett som positivt då 
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förutsättningar skapas för att uppnå en mer rättvis jämförelse mellan de olika ledarna, både inom det 

enskilda företaget men också mellan de olika företagen. På samma sätt har vi vänt oss till 

medarbetare för att få en bra uppfattning om hur deras syn på arbetsmotivation skiljer sig åt.  

 

För att ge en tydligare överblick över våra respondenter har vi framställt en presentation nedan, där 

“M” står för medarbetare och “L” för ledare. 

 

 

 

Denna ansats, menar Bolinder och Karlsson (2016), är viktig för att genomföra fortsatta studier 

inom ämnesområdet. De poängterar hur en studie, som den vi har genomfört, kan bidra till att visa 

skillnader mellan uppfattad (ledare) och upplevd (medarbetare) arbetsmotivation ur flera perspektiv 

i ett företag. Detta bidrar i sin tur till utvecklingen inom forskningsområdet och tillför därmed ett 

breddat synsätt.  
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3.2.4 Källor och källkritik 

Vi har eftersträvat att använda nyare forskning inom de vetenskapliga artiklarna och böckerna, men 

med inslag av äldre vetenskap för att uppnå en önskvärd kombination. Detta menar Ejvegård (2009) 

säkerställer att vi haft ett gott förhållningssätt till källorna. Det förklaras att de nyare källorna 

innehåller uppdaterad kunskap, men att äldre forskning också är relevant eftersom det är viktigt att 

inte glömma bort originalkällor som kan bidra med viktig fakta.  

 

Vi har antagit ett källkritiskt sätt för att sålla bort de källor som inte håller tillräckligt god kvalitet 

eller relevans. Detta har utförts genom att vi under hela forskningsprocessen haft 

forskningsfrågorna i åtanke, och övervägt materialets användbarhet och bidrag till vår studie. En 

sådan granskning bör, enligt Eriksson och Hultman (2014), genomföras för att ta medvetna beslut 

om valet av vilka källor som ska användas. Vi valde att använda ett fåtal uppsatser att referera till 

när det gäller vad tidigare studier har sett att fortsatt forskning bör studera. Att använda sådana 

källor är inte alltid pålitligt, men då vi endast använt de som referenser för att se vad det finns för 

gap i tidigare forskning ansåg vi att detta ändå var relevant. Detta då vi såg att deras förslag var väl 

grundat på vetenskapliga referenser. Vi har även strävat efter att backa upp en referens med 

ytterligare en referens då vi anser att flera källor stärker trovärdigheten. Genom dessa förfaranden 

har vi, enligt Ejvegård (2009), upprätthållit en god nivå på våra källor.    

 

3.3 Analysmetod 

För att göra en djupgående analys har vi kompletterat och byggt på resultatet från intervjuerna. 

Detta material har kombinerats med den tidigare forskningen ur vårt teorikapitel, vilket har skapat 

belägg för våra reflektioner. Detta tillvägagångssätt, menar Harboe (2013), ger ett bra stöd för 

resonemangen vi lägger fram.  

 

För att maximera våra tillgångar valde vi att ta tillvara på att vi är två intervjuare. Detta genom att 

den ena ställde frågorna under intervjuerna, och den andra antecknade observationer såsom 

kroppsspråk och stämning. Vi valde även att spela in intervjuerna för att få möjlighet att fokusera på 

respondenten, istället för att hinna skriva ner allt som sagts. Sedan har vi transkriberat 

inspelningarna för att kunna använda materialet vi fått fram av intervjuerna. Transkriberingen 

bidrog också, enligt Denscombe (2016), till att vi ur det empiriska materialet lättare kunde 

genomföra de jämförelser vi önskade mellan ledarnas och medarbetarnas svar. Detta tack vare att vi 

spelade in och då kunde utföra denna transkribering efter intervjun i lugn och ro, vilket Ejvegård 

(2009) lyfter fram som en av fördelarna med en inspelning.   
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Att transkribera materialet, menar Sohlberg och Sohlberg (2013) samt Denscombe (2016), är 

tidskrävande. Något som kan bidra till detta är att det ibland är svårt att höra vad som sägs på 

inspelningen, vilket även Denscombe (2016) påpekar. För att eliminera detta problem valde vi att 

lyssna igenom inspelningen och transkribera materialet snarast efter genomförandet av intervjuerna 

eftersom att det som sagts av respondenterna då fortfarande fanns färskt i minnet.   

Att i transkriberingen återge en nästintill exakt beskrivning av vad respondenterna sagt, ser Bryman 

och Bell (2013) som viktigt. Samtidigt menar Harboe (2013) att det inte alltid är nödvändigt att 

transkribera hela intervjun utan endast de mest väsentliga delarna. Dock påpekar han att det kan 

vara bra att ändå vara uppmärksam eftersom att det kanske är under den processen som många av 

de intressanta poängerna kan hittas. Vi valde därför att noggrant transkribera allt som kan bidra till 

vår studie, även sådant som direkt inte verkar tillföra något. Dock har vi valt bort sådant som 

uppenbart varit irrelevant, exempelvis när respondenten börjat tala om tidigare arbetsplatser. 

Eftersom vi ville se hur ledarna arbetar med social hållbarhet på deras nuvarande arbetsplats och 

hur medarbetarna på samma arbetsplats uppfattade detta, var deras tidigare arbetsplatser irrelevanta 

för studien eftersom dessa faller utanför studiens ramar.  

Parallellt med transkriberingen har vi, precis som Hallin och Helin (2018) poängterar, bildat 

uppfattningar om materialet. Vi gjorde tolkningar, såg kopplingar och uppmärksammade sådant 

som var användbart när vi arbetade med analysen av materialet. Efter transkriberingen 

kategoriserade vi materialet utifrån rubrikerna i figur 2, då detta blev ett logiskt tillvägagångssätt. 

Inledningsvis skrev vi in alla respondenternas svar från respektive grupp - ledare och medarbetare - 

under tillhörande rubrik för varje faktor. Genom detta fick vi en god överblick av svaren, vilket 

sedan förenklade sammanställningen till en flytande text. Detta bidrog till uppmärksammandet av 

mönster och trender i svaren som senare i analysen kunde grupperas till två teman: de faktorer som 

är grundläggande för arbetsmotivationen och de sociala hållbarhetsfaktorerna. Genom att 

kategorisera och strukturera på detta vis blev materialet, enligt Harboe (2013), användbart eftersom  

att texten blev överskådlig och därmed enklare att behandla.  

 

3.4 Kvalitetskriterier 

Forskare med en kvalitativ inriktning har, enligt Yin (2007), en benägenhet att bortse från vikten av 

kvalitetskriterierna och vilken betydelse dessa har. Med denna kunskap i åtanke har vi genom 

forskningsprocessen strävat efter att ha dessa kvalitetskriterier för kvalitativ forskning i minnet. 

Genom detta kunde vi uppnå en god kvalitet i studiens alla delar.  
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Vi har använt de två grundläggande kriterierna - trovärdighet och äkthet, vilka Bryman och Bell 

(2017) presenterar för användandet vid utvärdering av en kvalitativ studie. De anser att trovärdighet 

handlar om att forskarens tolkningar är synliga för både läsaren och respondenterna, och att det 

därför, enligt Hallin och Helin (2018), måste finnas tillräckligt med information om hur analysen 

har genomförts. I vår text har vi därför varit noga med att klargöra vem det är som står bakom ett 

visst påstående och vad som är våra egna tolkningar. Under kriteriet trovärdighet beskriver Bryman 

och Bell (2017) de fyra delkriterierna: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftbarhet 

vilka vi presenterar och behandlar nedan, för att sedan avsluta delkapitlet med att resonera om vår 

studies äkthet. 

3.4.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet visar om en studie är accepterad av andra personer, såsom respondenterna, och den 

skapas genom att forskaren håller sig till de regler som finns (Bryman & Bell, 2017). I vår studie 

har vi använt respondentvalidering för att bidra till detta kvalitetskrav, vilket Bryman och Bell 

(2017) menar innebär att efter avslutad transkribering har respondenterna haft möjlighet att kontakta 

oss för att få tillgång till det transkriberade materialet. Vi har redan från början varit tydliga med att 

nämna hur respondenterna kan kontakta oss, genom att vi lämnade både e-post och telefonnummer 

till oss. Både Ejvegård (2009) samt Bryman och Bell (2017) anser att detta, i vårt fall, medfört att 

respondenterna haft möjlighet att ändra och lägga till information i efterhand. Vi har även låtit våra 

handledare och andra kandidatstudenter ta del av vår intervjuguide för att möjliggöra konstruktiv 

kritik och förslag på förbättringsåtgärder innan intervjuerna ägde rum.  

 

För att skapa goda förutsättningar till att få ett bra resultat vid intervjuerna utförde vi två pilotstudier 

innan vi hade de egentliga intervjuerna. I den ena genomförde vi intervjun för ledarna, och den 

andra för medarbetarna. Detta efter rekommendation av både Denscombe (2016) samt Hallin och 

Helin (2018), vilka menar att en metod i förväg bör testas för att kontrollera hur bra den fungerar i 

praktiken. Genom pilotstudierna försäkrade vi oss om att det inte skulle dyka upp otrevliga 

överraskningar, och undvika onödiga fallgropar vid de egentliga intervjuerna. Enligt Denscombe 

(2016) innebär detta att vi kunde undvika vad som annars riskerade bli allvarliga problem för vår 

studie. Det är även viktigt att en pilotstudie genomförs för att försäkra sig om att respondenterna 

förstår frågorna (Bryman & Bell, 2013). Detta bemötte vi själva efter våra genomförda pilotstudier 

genom att vi förenklade och förbättrade vissa frågor för att innebörden av frågorna enklare skulle 

förstås av respondenterna.  
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3.4.2 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar, enligt Bryman och Bell (2017), om i vilken utsträckning resultaten håller i 

en liknande situation vid ett senare tillfälle. Detta kriterium har vi strävat efter att uppnå genom en 

grundlig metodbeskrivning. Vi har detaljerat beskrivit hur vi gått tillväga samt bifogat våra 

intervjuguider i studien. Detta bidrar till framtida forskares möjlighet att skapa liknande 

förutsättningar för deras studie. Materialet som ligger till grund för resultatet av vår studie är format 

av studiens förutsättningar, de företag vi valt och de respondenter vi använt. Detta är vad Jacobsen 

(2017) kallar för överförbarhet präglat av en kvalitativ ansats genom att vi i överensstämmelse med 

vår vetenskapstradition inte visar hur något är utan istället hur något kan vara. 

3.4.3 Pålitlighet 

För att bedöma en studies pålitlighet antas ett granskande synsätt vilket, enligt Bryman och Bell 

(2017), betyder att forskaren ser till att alla delar av forskningsprocessen är tillgängliga och 

fullständiga. Under vårt skrivande har vi kontinuerligt haft ett kritiskt förhållningssätt till 

insamlandet av det empiriska materialet. Flertalet seminarier med handledning genom konstruktiv 

kritik har bidragit till utvecklandet av studien, vilket har medfört att en högre nivå av både 

pålitlighet och fullständighet har upprättats. Även genom att tydligt klargöra under varje steg av 

forskningsprocessen hur vi har gått tillväga har vi, enligt Bryman och Bell (2017), ökat pålitligheten 

av vår studie. 

3.4.4 Bekräftbarhet 

Studiens bekräftbarhet handlar, enligt Baxter och Eyles (1997) samt Bryman och Bell (2017), om 

till vilken grad resultatet har påverkats av respondenterna och forskningsdesignen istället för av 

forskarnas egna perspektiv, partiskhet eller värderingar. Vår studie har inte ämnat undersöka 

värderingar och åsikter utan istället bidra till att ge en objektiv bild av hur relationen mellan både 

sociala hållbarhetsfaktorer och de grundläggande motivationsfaktorerna samt hur påverkan av 

arbetsmotivationen ser ut. Därför anser vi att detta kriterium inte påverkat studien nämnvärt. Trots 

detta är vi medvetna om att personliga värderingar är svåra att utesluta helt. Genom att använda ett 

objektivt synsätt där vi undvikit att låta egna värderingar, förförståelse och presenterad teori styra 

våra slutsatser har vi, såsom Bryman och Bell (2017) rekommenderar, lagt en bra grund för att 

kunna bekräfta studiens resultat. 
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3.4.5 Äkthet 

Äkthet i studien uppnås, enligt Bryman och Bell (2013), när texten speglar en rättvisande bild av det 

åsikter som samlats in, vilket i vårt fall var genom intervjuerna. När vi kontaktade respondenterna 

var vi redan från början noga med att berätta vilka vi är och vad syftet var med studien. Genom 

detta ville vi hjälpa de medverkande att få en bättre förståelse för avsikten med studien, vilket 

Bryman och Bell (2017) menar bidrar till att äkthet uppnås. Vi har även strävat efter att uppnå 

äkthet i studien genom att vi båda medverkade under samtliga intervjuer. På detta sätt försäkrade vi 

oss om att vi samlat in korrekt information från våra respondenter i den mening att det är mindre 

risk att båda hör eller uppfattar fel om det som respondenten säger än om vi hade genomfört de 

ensamma.  

3.4.6 Kritisk hållning 

Vi har varit medvetna om att respondenternas ord inte alltid ska tas som sanning, utan istället visar 

på en personlig åsikt. Vi har därför inte reflekterat utifrån den enskilda respondenten utan istället 

utifrån de svar vilka främst har stämt överens med flera andra svar. Våra reflektioner är därmed en 

produkt av flera svar vilka har stöttat varandra. Detta visar, enligt Hallin och Helin (2018), på att vi 

har antagit en kritisk hållning under vår forskningsprocess. 

 

3.5 Metodkritik  

Under detta avsnitt tar vi upp kritik gentemot olika delar av vårt metodval. Vi beskriver främst 

några anmärkningar vi har mot intervjuerna samt inspelningen av dessa, eftersom det är de som har 

haft störst betydelse för vår studie. 

 

3.5.1 Intervjuer 

Poängen med en intervju ligger i möjligheten att ta hänsyn till ett betydligt bredare spektrum av svar 

och reaktioner än genom andra metoder (Eriksson & Hultman, 2014). Intervjuer är dock, enligt 

Denscombe (2016) och Harboe (2013), kostsammare och mer tidskrävande. Det empiriska 

materialet från intervjuer baseras på vad människor säger snarare än vad de gör (Denscombe, 2016). 

Därför var det av vikt för oss att kontrollera det som ledarna påstod att de gör, kopplat till de sociala 

hållbarhetsfaktorerna och de grundläggande motivationsfaktorerna, med vad medarbetarna 

uppfattar. Dock kan det även vara åt det andra hållet; att ledarna gör det som de påstår men att 

medarbetarna inte känner av det. Det kan därför, enligt Denscombe (2016), inte automatiskt 

förmodas att det som sägs återspeglar sanningen.  
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3.5.2 Inspelning av intervjuer 

De flesta forskare som genomför platsbaserade intervjuer förlitar sig, enligt Denscombe (2016), 

vanligtvis i praktiken på ljudupptagningar såsom inspelning av intervjun. I vårt fall har vi 

genomfört inspelningarna via dator och telefon för att försäkra oss om att hela intervjun har spelats 

in på minst två ställen ifall något med tekniken skulle strula. Däremot finns det risk att vissa 

respondenter kan bringas ur fattningen eller bli oroade för, eller medvetna om, att tanken på att 

deras ord i efterhand kommer att bevaras i framtiden (Bryman & Bell, 2013). Det finns även 

respondenter som inte tillåter att intervjun spelas in, något som Ejvegård (2009) menar måste 

respekteras. Därför var vi noga med att försäkra oss om att vi hade deras godkännande på att spela 

in intervjun innan den påbörjades. Vi förtydligade också att inspelningen enbart var till för att 

underlätta bearbetningen av materialet och att då studien var avslutad, skulle inspelningarna raderas.  

 

3.6 Etiska reflektioner 

Det finns i vårt samhälle ett stort förtroende för forskning, vilket Vetenskapsrådet (2018) menar 

bidrar till höga förväntningar på forskare. De menar också att forskare är ansvariga för de individer 

som deltagit i studien och är skyldiga att skydda dessa. Eftersom att vi genomfört kvalitativa 

intervjuer menar Hedin (1996) att de etiska aspekterna är särskilt viktiga. Detta då vi endast har 

intervjuat ett visst antal respondenter där alla har utlämnat mycket av sig själva. Därför har vi under 

vår forskningsprocess varit noga med att säkerställa att vi har en hög etisk nivå. Genom detta har vi 

automatiskt uppfyllt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidalitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Vi har varit ärliga och informativa om vår studie redan från allra första kontakten, vilket har 

uppfyllt den första principen informationskravet. Utöver detta har vi varit noga med att klargöra att 

deltagandet är frivilligt och att det närsomhelst kan avbrytas, vilket uppfyller samtyckeskravet. Våra 

kontaktuppgifter har vi tydligt presenterat från start och bett respondenterna att kontakta oss om det 

finns några oklarheter, funderingar eller önskemål. Vi har också låtit alla våra respondenter vara 

anonyma, vilket innebär att de inte kan identifieras. Därmed menar Hedin (1996) att ingen riskerar 

att lida för någonting som publicerats i studien. Detta beslut grundades i att vi ansåg att personernas 

och företagens namn inte inverkar på studiens resultat. Av anonymitetsskäl har vi därför i vår studie 

benämnt företagen som företag 1-2, våra 7 ledare som L1-7 och de 6 medarbetarna som M1-6. 

Dessa är utan inbördes ordning. 
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Vi ser ledarna och medarbetarna som två grupper av perspektiv. När vi i texten skriver “båda 

perspektiven” är det därmed båda grupperna vi refererar till. Vi har även valt att inte benämna 

personerna som “hon” eller “han” för att minimera risken att hänga ut någon personligen. Eftersom 

att alla deltagare därmed är avidentifierade uppfyller vi konfidalitetskravet. Vi har även respekterat 

om respondenterna själva har sagt att vi inte får publicera något av det som har sagts, och alla 

intervjuerna har inletts med en konfidalitetsförklaring. Vi har tydliggjort att resultatet av 

intervjuerna enbart används i forskningssyfte, vilket innebär att även nyttjandekravet uppfyllts. 

Avslutningsvis har vi erbjudit respondenterna att ta del av vår fullständiga studie när den har 

slutförts. 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenterar vi det empiriska materialet som samlat in genom våra intervjuer på två 

företag inom samhällsplanering. Dessa har genomförts med både ledare och medarbetare på deras 

arbetsplats. 

 
  

Eftersom motivationsfaktorerna är grundläggande och ledarnas tillfredsställelse av dessa behövs för 

att de sociala hållbarhetsfaktorerna ska kunna bidra till arbetsmotivation, har vi valt att presentera 

dessa först utifrån ordningen som presenteras i figur 1.  

 

4.1 Grundläggande motivationsfaktorer 

Nedan presenteras det insamlade materialet vad gäller de grundläggande motivationsfaktorerna för 

att känna arbetsmotivation.  

4.1.1 Påverkan 

Flera av ledarna påpekar vikten av medarbetarnas delaktighet inom vissa aspekter som kan påverka 

deras arbetssituation. Däremot menar L3 att beslutsfattanden är en ansvarsfråga för ledarna att ta. 

Personen menar trots det att medarbetarna gärna får komma med förslag och därigenom påverka 

beslut. Exempelvis ska ett av företagen flytta till större lokaler om några år. Själva flytten var inget 

medarbetarna kunde påverka men två av ledarna från företaget beskriver hur medarbetarna har fått 

vara med och påverka utformningen av de nya lokalerna. M3 berättar att det nya kontoret kommer 

vara en aktivitetsbaserad arbetsplats, och att om det efterfrågas en loungemiljö skapas detta. Det 

handlar, enligt L1, om att vara tydlig med vilka parametrar som inte går att påverka, men också visa 

de som är påverkningsbara. L1 tror också att det är viktigt att vara tydlig med att sätta gränser för att 

medarbetarna inte ska få uppfattningen att de kan påverka mer än vad de kan eller ska.  

 

Enligt L2 får medarbetarna påverka i möjligaste mån. Det kan gälla påverkan av uppdragen de ska 

arbeta med, då detta inte är något ledarna tvingar på dem. Den fysiska arbetsmiljön försöker ledarna 

även anpassa inom vissa ramar. En av ledarna menar att medarbetarna får påverka arbetsmiljön, 

men tror dock inte att de själva är medvetna om det. Ledaren menar att det är medarbetarna själva 

som är arbetsmiljön, och därför påverkar de den indirekt. För medarbetarna handlar det, enligt L5, 

om hur bra arbetsplatsen är jämfört med andra arbetsplatser. Ledaren påpekar att den psykosociala 

aspekten är viktigare än det fysiska, men uttrycker att de arbetar med båda aspekterna. L6 påstår hur 
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de sällan avvisar förslag, “kanske till och med för sällan”. Ledaren berättar att en medarbetare 

önskade att arbeta utomlands, vilket personen fick under förutsättning att denne löste det själv.  

 

Något som M4 menar är att medarbetarna är medvetna om att det finns många sätt att påverka 

arbetssituationen på. Det sker bland annat genom utvecklade mentorsprogram och information via 

avdelningschefen. Trots att M1 varit anställd kortast tid, anser personen att det alltid finns någon 

som lyssnar på det som medarbetarna har att säga och att ledarna är öppna för förslag. Ytterligare 

två medarbetare påpekar hur enkelt det är att framföra sina förslag eller åsikter. Detta kan antingen 

göras direkt till närmsta ledaren eller under gruppmöten. En av medarbetarna menar att de ofta 

kommunicerar om vad som är dåligt och vad som önskas förbättras genom att de gemensamt 

diskuterar hur de ska åstadkomma det. Det finns även en förslagslåda på ett av företagen där det 

idéer till åtgärder och aktiviteter kan lämnas.  

 

Alla ledarna är eniga i att deras arbete för att medarbetarna får påverka fungerar och det ges tillbaka 

i form av arbetsmotivation. M2 menar att det bidrar till arbetsmotivation, men snarare indirekt än 

direkt. Att de har möjlighet att påverka sin egen situation är mer en förutsättning för att de ska 

känna sig motiverade. M6 håller också med om detta och menar att det snarare leder till lojalitet 

mot företaget än arbetsmotivation. 

4.1.2 Uppskattning 

När det kommer till att visa uppskattning till sina medarbetare är ledarna tudelade. Den ena halvan 

anser att det sker ofta, vanligtvis dagligen som L1 uttrycker det, där de arbetar med exempelvis 

positiv feedback. Många av ledarna menar att muntlig feedback är det som ger mest för 

medarbetarnas självkänsla. Två av ledarna säger också att de försöker visa sin uppskattning genom 

att ge en flaska vin eller champagne när någon har fått eller avslutat ett stort uppdrag. De två 

ledarna menar även att lönekuvertet visar deras uppskattning gentemot medarbetaren, samt att de 

under juletid eftersträvar att köpa en present till varje medarbetare och skriva ett personligt kort. 

Den andra halvan av ledarna anser däremot att de själva är dåliga på att visa sin uppskattning och ge 

feedback. De säger att de behöver bli bättre på det och att de vill förbättras, men kommer inte på 

några konkreta sätt för det. Däremot menar L3 att trots att detta är personens sämsta gren, görs 

försök genom att meddela medarbetarna om sådant de gör bra, och inte enbart inom gruppen utan 

även som individer.  
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Trots ledarnas tudelade uppfattning är alla medarbetarna överens om att de känner sig uppskattade 

på arbetsplatsen. Enligt M4 ges det feedback från deras uppdragsgivare. Även M2 menar att 

uppskattning uppnås genom att personen synliggörs i olika sammanhang, både internt och externt, 

samt att personen efterfrågas i olika uppdrag. 

 

“Varje gång ett uppdrag tilldelas till personen resulterar det i en bekräftelse av att 

personen som konsult är kompetent.”  - M4 

 

Uppskattning erhålls, enligt M3, då “ingen utför samma arbetsuppgifter som mig och det gör att jag 

känner mig väldigt uppskattad [...] och det är kul”. När det kommer till hur ofta medarbetarna 

uppfattar att uppskattning ges till de i olika bemärkelser, menar samtliga att de får det tillräckligt 

ofta för att hålla arbetsmotivationen på en hög nivå. Denna beskrivning är dock inte särskilt specifik 

men en av medarbetarna menar att det sker en gång varannan vecka.  

4.1.3 Tillhörighet  

Samtliga ledare arbetar regelbundet med after work, teambuilding, sommar- och vinterfester samt 

gemensam fika. Att ha teambuilding och after work är viktigt, enligt L6, som berättar att det bidrar 

mycket till arbetsmotivationen när det finns en relation till kollegorna och att det har kul på arbetet. 

Hur ofta detta sker varierar, och det framkommer av L4 att det är svårare genomföra det i de mindre 

grupperna. För att få mer press på sig att försöka igen när det är svårt att få till det menar ledaren att 

de även har tagit med teambuilding som en viktig del i affärsplanen. En av ledarna berättar att som 

ett sätt att umgås även utanför arbetet har de varit på teater, museum och spelat volleyboll. Detta 

menar en annan ledare är viktigt då medarbetarna får en annan bild av sina kollegor än bara på 

arbetet. Det här lyfter även L6 fram och menar att det bidrar till tillhörighet för medarbetarna. Enligt 

L6 åker hela företaget tillsammans utomlands varje år, vilket är något som stärker 

sammanhållningen och lagandan.  

 

Vissa medarbetare är, enligt L7, mer intresserade än andra av att delta på de gemensamma 

aktiviteterna som ledarna anordnar, men tillägger att det är frivilligt att delta. En av medarbetarna 

säger att det är viktigt att detta respekteras och accepteras eftersom att alla inte har samma tid eller 

prioriteringar. Det förekommer även mingel med andra avdelningar och frukost på fredagarna på 

företag 1, där en medarbetare från någon avdelning pratar om ett ämne som medför en slags 

fortbildning. M4 tycker att alla mindre aktiviteter såsom mingel under olika tillställningar ger 

mycket för arbetsmotivationen. 
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På frågan om ledarna tror att arbetet för tillhörighet bidrar till arbetsmotivation hos sina 

medarbetare svarade alla ledare att det definitivt bidrar till det. Medarbetarna anser att de känner 

tillhörighet på arbetsplatsen, där M3 menar att detta till stor del är tack vare kollegorna. L5 anser 

däremot att det indirekt kan bidra till arbetsmotivation, men att det handlar om att bygga ett klimat 

som medarbetarna trivs i. Då företagen arbetar för tillhörighet bidrar detta till att en familjär känsla 

uppnås, menar medarbetarna. 

 

4.2 Sociala hållbarhetsfaktorer 

Nedan presenteras det insamlade materialet gällande de sociala hållbarhetsfaktorerna. 

4.2.1 Rättigheter 

Några rättigheter som är självklara, enligt ledarna, är facket och förmåner såsom friskvårdsbidraget 

men även att följa arbetsmiljölagstiftningen. Två av ledarna menar att det även är en medarbetarnas 

rättighet att själv få påverka hur de vill göra karriär. De beskriver att vissa vill klättra uppåt medan 

andra vill ha motiverande arbetsuppgifter. Medarbetarna menar att det finns många rättigheter vilket 

i sig genererar trygghet. Dessa nämner de som kollektivavtal, flexibel arbetstid och möjlighet till 

löneförhandling. M2 nämner också att de har ett bra pensionsavtal, och även att ledarna är lyhörda 

och tillmötesgående ifall en medarbetare behöver gå ner i arbetstid. 

 

Ledarna använder sig alla av “ansvar under frihet”, vilket återkommande lyfts fram av 

respondenterna från båda perspektiven som en bidragande faktor för arbetsmotivation. Detta 

innebär att medarbetarna till viss del själva kan styra över sitt eget arbete.  

 

“Det är roligare om medarbetarna är på arbetsplatsen för att de vill det istället för att 

enbart arbeta för att betala räkningarna.” - L4 

 

Att detta handlar om förtroende nämns också som en bidragande anledning till arbetsmotivation 

eftersom att förtroendet tillåter medarbetarna att växa och utvecklas. Detta precis som att 

möjligheten att styra över sin arbetsmiljö och arbetssituation leder till arbetsmotivation. L3 

utmärker sig dock genom att säga att detta inte bidrar till arbetsmotivation då vissa saker tas som 

självklarheter.   

 

Många av medarbetarna nämner att flexibel arbetstid är en frihet som gör att de själva får välja när 

arbetsdagen börjar och slutar. En del ledare har vissa tider under dagen där de vill ha medarbetarna 

uppkopplade för att de ska vara nåbara av kunder och andra medarbetare. Friheten att disponera den 
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egna tiden själv medför att ledarna har ett förtroende för att medarbetarna själva hittar lösningar 

som behövs i arbetet. På företag 2 får de även själva planera sin semester utan att behöva lämna in 

en ansökan om det. Kravet är att de planerar semestrarna runt sina projekt och meddelar ledningen 

om detta. En av medarbetare menar att denna frihet både bidrar och inte bidrar till arbetsmotivation. 

Det ökar arbetsmotivationen eftersom de själva kan välja att arbeta när de föredrar. Däremot menar 

M4 att det lätt kan bli att “man går hem tidigare bara för att man kan det”. Medarbetarna menar 

trots det, att detta är värdefullt och något de uppskattar. De menar att det skulle upplevas som 

påfrestande om det inte var på det sättet. De berättar att rättigheterna bidrar till att personen är 

motiverad men samtidigt poängterar en medarbetare att “vilken arbetsplats har inte flextid 

numera?”. Detta betyder att det istället hade varit underligt om det inte fanns det.  

 

Ledarna på företag 2 berättar att de inte använder övertidsersättning som rättighet på grund av 

arbetsmiljöskäl. De menar att det ska finnas en balans mellan arbete och fritid. Ledarna på företaget 

har erfarenhet av att många går in i väggen om de arbetar för många timmar, vilket skapar en ond 

cirkel. De menar också att det är viktigt att ledarna själva föregår med gott exempel. Medarbetarna 

uppfattar att ledarna inte vill att de arbetar för mycket och berättar att det pratas om vad som är 

rimligt och inte gällande detta. Dock är det acceptabelt att de ibland arbetar mycket under en period 

när det är hektiskt i ett projekt, men då vill ledarna försäkra sig om att personen i fråga ska ha 

semester eller liknande efteråt.  

 

“Det är uppskattat att vi får sätta upp komptid eftersom att projekten ofta innebär intensiva 

arbetsperioder, och efter dessa är det skönt att ta lite kompledigt.” - M5 

 

Vid frågan om ledarnas arbete med rättigheter bidrar till arbetsmotivation hos medarbetarna 

uttrycker L5 “Nej, jag tror inte att det gör det - jag vet det!”. Ledaren anser att dessa rättigheter 

visar att ledaren har ett förtroende för medarbetarna, vilket anses bidra till arbetsmotivationen hos 

de. En av ledarna uttrycker dock att det är en smal gräns mellan en rättighet och vad som behövs för 

att medarbetarna ska trivas. Många av medarbetarna påpekar att det är viktigt att rättigheter finns på 

en arbetsplats, men beskriver att denna faktor både kan vara en förutsättning för arbetsmotivation 

men även att den kan öka det.  

4.2.2 Hälsa 

På samtliga arbetsplatser finns företagshälsovård, vilket inkluderar både fysiska och psykiska 

aspekter samt friskvårdsbidrag. Dessa saker påpekar ledarna är lagstadgade men samtliga ledare 

arbetar även med sådant som inte är det. Detta i form av att de har omklädningsrum, cykelgarage 



 

30 

 

och företagscyklar med syfte att underlätta för medarbetarna att ta hand om sin hälsa. Kontoren är 

även anpassade efter behov med pilatesboll, ståmatta samt ergonomiska stolar och bord. Det 

fokuseras däremot något mindre på den psykiska hälsan, som en av ledarna nämner att de bör 

fokusera mer på. L7 menar dessutom att de för tillfället arbetar med att ta fram en handlingsplan för 

hur de kan förebygga att någon går in i väggen, vilket i nuläget saknas. Respondenter från båda 

perspektiven ger även fika som ett exempel på hur företagen arbetar för medarbetarnas hälsa. L4 

tillägger att själva fikat i sig inte direkt gynnar hälsan men att det är ett symboliskt exempel för att 

ledarna arbetar med att uppmuntra sina medarbetare till att ta pauser och umgås med varandra.  

 

Företag 2 ger exempel på hur de bjuder in olika coacher och föreläsare om stress. De menar att det 

är en del av att arbeta för hälsan genom att prata och uppmärksamma det, men också att följa upp 

det. Alla medarbetarna uppfattar att ledarna arbetar för att de ska få en bra hälsa, där en av 

medarbetarna säger att “det lyfts väldigt mycket”. Företag 2 har även en sportchef som har till 

uppgift att hitta på roliga och gemensamma aktiviteter. Dessa förekommer i imponerande mängd på 

båda företagen. Exempel på aktiviteter som anordnas är akvarellkurs, lunchjoggning, yoga, simning 

och skidåkning. De båda företagen ställer även upp på sådant som stafetter och cykellopp. L5 lyfter 

fram sådana aktiviteter och menar hur företagets uppmuntrande till att få sina medarbetare att börja 

cykla till arbetet har utvecklats till en rolig tävling inom gruppen. Aktiviteterna uppfattas även, 

enligt medarbetarna, vara uppmuntrande. Båda företagen påpekar även att de är noga med att göra 

olika sorters aktiviteter för att det ska finnas något för alla att delta i. 

 

För att ytterligare medföra en god hälsa använder sig L7 av en app i sin grupp som några gånger i 

timmen säger till att det är dags att ta en paus. Appen kan sedan anpassas för att passa den specifika 

individen med att göra olika övningar beroende på individens behov och preferenser. Företag 2 har 

också en förmånsbeskattad sjukvårdsförsäkring kopplat till ett sjukhus där de snabbt kan få hjälp. 

De har även regelbundna hälsoundersökningar på företaget där L7 menar att “allt mäts som går att 

mäta gällande medarbetarnas hälsa”.  

 

En av medarbetarna menar hur det redan under anställningsintervjun förklaras hur medarbetarnas 

hälsa och balans mellan arbete och fritid lägger grunden för företagets värderingar. L5 menar att 

ledarskapet och hälsan är en balansgång. Det är inte ledarens roll att gå in och berätta för någon att 

den ska göra på ett visst sätt för att ta hand om sin hälsa, då detta blir för personligt. Dock är det 

viktigt att som företag komma med uppmuntrande incitament för att medarbetarna ska ta hand om 

sig själva. M5 menar att det inte bara är “flum” utan att redan andra dagen som nyanställd gav sig 

personen in på ett utmanande projekt där mycket var nytt. “Min ledare sa då: bara du vet så är det 
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här en jättebra affär för oss. Är förutsättningarna däremot inte de rätta eller om hälsan påverkas 

negativt av det här, då är det inga problem att bryta kontraktet för då hittar vi något annat”. Detta 

var den första arbetsgivaren som M5 haft som varit tydlig med detta redan från början och som 

värnar om individens mående.  

 

En av ledarna tror att allt som visar engagemang för varje enskild medarbetare är viktigt för att de 

ska känna mer arbetsmotivation än vad de gör i nuläget. Samtliga ledare ansåg i någon utsträckning 

att deras arbete för hälsan bidrar till att medarbetarna känner sig motiverade på arbetet. L7 menar att 

få medarbetarna att känna att de betyder något för företaget “absolut bidrar till 

arbetsmotivationen”. Även medarbetarna ansåg att ledarnas arbete för deras hälsa bidrar till 

arbetsmotivation. M3 menar att det visar att ledarna bryr sig om sina medarbetare, vilket påverkar 

arbetsmotivationen positivt. En annan medarbetare menar att det bidrar till arbetsmotivation då det 

ger en trygghet. Ytterligare en synvinkel som L4 lyfter fram är att även om detta bidrar till 

arbetsmotivation, är det snarare att det skulle bidra till minskad arbetsmotivation om ledarna inte 

arbetade på dessa sätt för medarbetarnas hälsa. Detta stämmer även med synvinkeln från två av 

medarbetarna som menar att det bidrar till arbetsmotivation, men att det snarare är på det viset att 

det inte bidrar till höjd arbetsmotivation, utan att det snarare minskar den om det inte finns.  

4.2.3 Säkerhet 

Utöver det lagstiftade sakerna såsom arbetskläder och säkerhetsföreskrifter vilka förebygger 

arbetsplatsolyckor, talar ledarna även om sina personalhandböcker och riktlinjer gällande 

medarbetarnas säkerhet. Medarbetarna utför inte heller vissa arbetsuppgifter ensamma av olika 

säkerhetsskäl. Ledarnas riktlinjer talar om för de vad de ska göra om mobbning sker, vilket båda 

företagen har nolltolerans mot. Detta är även något ledarna försöker att arbeta förebyggande mot 

innan det händer, istället för tvärtom, för att sedan följa upp händelsen om det ändå skulle ske. Det 

är också nolltolerans gällande kränkande beteenden oavsett om det är av religiösa, etniska eller 

sexuella skäl. Ledarna på företag 2 lyfter fram att den bästa metoden alltid är att agera vid sådana 

tillfällen.  

 

Företag 1 menar att de har en hög standard gällande säkerheten då medarbetarna är den viktigaste 

resursen de har. När det sker incidenter som minskar medarbetarnas trygghet menar en av ledarna 

att de alltid sätter sig ner och pratar om vad som hänt. Genom detta vill ledarna att de ska känna sig 

trygga igen, vilket kan ske genom att uppmärksamma vad medarbetarna blivit utsatta för. Enligt L1 

säger ledarna på företaget alltid “backa och gå därifrån när det krävs”. Nyligen utsattes företag 1 

för inbrott, varför de nu har skapat nya rutiner som gör det svårare för obehöriga att ta sig in. En av 
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ledarna påpekar dock att detta går emot att de vill ha ett öppet klimat, men säger att de tyvärr inte 

kan göra något åt det.  

 

Medarbetarna anser att ledarnas arbete för deras säkerhet i sig inte leder till ökad arbetsmotivation. 

De menar istället att det är en grundläggande komponent för att arbetsmotivation ska kunna uppnås. 

4.2.4 Kommunikation 

Något alla respondenter har gemensamt är att de tydligt uttryckt hur betydelsefull kommuniceringen 

är. De beskriver den som det allra väsentligaste på arbetsplatsen. Kommunikationen fungerar som 

ett verktyg mellan ledare och medarbetare, där L6 säger att det handlar om att prata i vardagen, och 

inte bara i seriösare sammanhang. Det talas överlag om att det mesta av kommuniceringen sker 

genom informationsmöten, planerings- och uppföljningssamtal samt avdelningsmöten. Inom företag 

1 har ledarna veckomöten alternativt månadsmöten med sina medarbetare där det informeras om allt 

från om någon medarbetare börjar eller slutar, hur det går rent ekonomiskt, till att det talas om olika 

uppdrag som tagits an. Även företag 2 har sådana möten, men i mindre utsträckning då de sker 

månadsvis istället. Däremot är innehållet i dessa möten snarlika som i företag 1. Det är viktigt, 

enligt L4, att de även i vardagen försöker fråga hur medarbetarna mår och trivs i projekten. Det är 

“jätteviktigt”, enligt ledaren själv, att medarbetarna har kul på arbetet, att de utvecklas och gör det 

de vill. Detta då målet är att de ska fortsätta att växa och arbeta på företaget.  

 

Det sker även medarbetarsamtal en gång per år i de båda företagen där ledaren och medarbetaren 

träffas på tu man hand. Många av medarbetarna menar att om behov finns går det att ordna 

ytterligare samtal med sin ledare, vilket även vissa av ledarna nämner. Under dessa 

medarbetarsamtal brukar många av ledarna ta upp “vad de arbetar med idag, vilka uppdrag de har, 

hur de trivs med det, hur de ser framåt och vad personen skulle vilja göra”. Det brukar även, enligt 

L6, vara viktigt för de yngre medarbetarna att veta vad det är som förväntas av de för att de ska 

komma framåt i sin karriär, och därför är det viktigt att arbeta med målsättning. Om ledaren förstår 

vart medarbetaren vill kan åtgärder tas för att få de i den riktningen. L7 menar att de också tar upp 

de sociala delarna såsom kollegor, ledarna samt fysisk och social arbetsmiljö i medarbetarsamtalen. 

Alla ledarna är ense om att dessa medarbetarsamtal bidrar till arbetsmotivation för medarbetarna. 

En av ledarna påpekar att detta kan bero på att båda parter skaffar sig en gemensam bild av vad som 

ska göras och vad som behövs arbetas mot.  

 

M4 uttrycker att ledaren är lätt att rycka tag i och att det även går att skicka e-post då ledaren är 

snabb på att svara. L3 menar att det är viktigt att en ledare finns tillgänglig, och när denne inte gör 
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det rent fysiskt är det betydelsefullt att vara snabb och effektiv på att kommunicera på andra sätt 

såsom via e-post och telefon. Detta menar M4 leder till arbetsmotivation. Två av medarbetarna 

menar även att kommuniceringen och ledarens kompetens är viktiga delar för att ha ett förtroende 

för sin ledare. Däremot berättar en av medarbetarna att under nästan ett år hade personen väldigt lite 

att göra i sitt arbete. Det förklarades att vardagen därmed inte blev utmanande eller meningsfull. 

Det bidrog till att denne inte kände någon mening med att vara på arbetsplatsen då inga åtgärder 

heller gjordes. Detta trots att medarbetaren hade försökt att kommunicera med sin ledare. 

 

Trots att en av medarbetarna inte har arbetat många år har denne tyckt att det varit bra att ledaren är 

öppen, “för om man inte frågar frågorna när de väl dyker upp är det lätt att arbetsmotivationen 

tappas och därmed bromsas ens arbete”. Det här instämmer även M5 i som säger sig ha en öppen 

relation med sin ledare. Samtidigt ser medarbetaren även sin ledare som en samarbetspartner där 

båda parter vill underlätta för varandra och där ledaren är mycket engagerad. Det här innebär, enligt 

medarbetaren, att det ställs krav på varandra och att de även framför kritik till varandra. Båda har 

den inställningen att om det finns en konflikt ska den upp på bordet, för att sedan ha en rak 

kommunikation om det och försöka lösa problemet. Denna kommunicering bidrar definitivt till 

arbetsmotivationen, enligt medarbetaren, där de båda har respekt och ett förtroende för varandra. 

Detta menar även M4, som säger att medarbetarsamtalen är det som främst bidrar till 

arbetsmotivation eftersom att det är en metod som behövs för att uppnå förändringar. Ledarna är 

även överens om att kommunikation bidrar till arbetsmotivation för medarbetarna. M6 påpekade 

dock att kommuniceringen “bara ska fungera” och att det mer är en självklarhet för 

arbetsmotivationen. 
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5. Analys    

 

I vår analys har vi valt att gå igenom de olika faktorerna från figur 2. För att få svar på våra 

forskningsfrågor lyfter vi fram om de grundläggande motivationsfaktorerna och de sociala 

hållbarhetsfaktorerna används av ledarna, vilka metoder de då använder och om detta resulterar i 

arbetsmotivation hos medarbetarna. 

 

 

 

 

 

5.1 Grundläggande motivationsfaktorer 

I detta avsnitt analyserar vi de grundläggande motivationsfaktorerna. Dessa är presenterade på den 

vänstra sidan i figur 2. 

5.1.1 Påverkan 

Efter att ha intervjuat samtliga ledare har det tydligt framkommit att de arbetar med faktorn 

påverkan, där metoden de använder är kommunicering. Ledarna själva upplever att de arbetar 

effektivt för denna faktor vilket är ömsesidigt då även medarbetarna uppfattar att de har möjlighet 

att påverka sin arbetssituation genom kommunicering. Denna kommunicering sker främst i form av 
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muntlig kontakt med ledaren och under möten med arbetsgruppen. Det finns även en förslagslåda 

där olika former av skriftliga yttringar kan lämnas. Ledarna uppfattar att detta bidrar till 

arbetsmotivation för medarbetarna vilket medarbetarna håller med om.  

 

Medarbetarna har, enligt Pritchrad och Ashwood (2008), ett behov av att känna att de själva kan 

påverka sin arbetssituation. Detta menar både Curtis et al. (2009) samt Islam och Zaki Hj Ismail 

(2008) är nödvändigt för att medarbetarna ska kunna uppnå arbetsmotivation. Dock menar 

medarbetarna att den effekt som faktorn påverkan ger på arbetsmotivationen handlar om något 

indirekt eftersom möjligheten att påverka sin egen situation istället upplevs som en förutsättning för 

arbetsmotivationen. Detta stärker vad Ryan och Deci (2017) menar angående att påverkan är en 

grund för att arbetsmotivation ska uppnås. Det finns annars risk, enligt Pritchrad och Ashwood 

(2008), att arbetsmotivationen minskar om medarbetarna inte får vara med och påverka.  

5.1.2 Uppskattning 

När det gäller uppskattning menar hälften av ledarna att de aktivt arbetar med denna faktor, och den 

andra hälften uttrycker att de är dåliga på det. Ledarna som anser att de arbetar med detta försöker 

implementera daglig uppskattning och använder metoder såsom positiv feedback via muntlig 

kommunicering. Feedback är även en erkänd kommunikationsmetod (Alder & Ambrose, 2005) och 

dessutom något som Aasland et al. (2010) menar bidrar till trivsel på arbetsplatsen. Att ge en 

symbolisk och personlig gåva till medarbetarna är även en annan metod som ledarna använder, 

vilket också Dobre (2013) menar visar på ledarnas uppskattning.  

 

De ledare som menar att de är dåliga på att visa uppskattning anser ändå att de försöker arbeta för 

att bli bättre på det. Att de är dåliga på det är dock inte en uppfattning som medarbetarna delar. 

Samtliga medarbetare anser istället att de får den uppskattning de eftersträvar av sina ledare, precis 

som Pritchrad och Ashwood (2008) menar att alla medarbetare vill veta hur bra det går för dem. 

Curtis et al. (2009) samt Islam och Zaki Hj Ismail (2008) menar dessutom att känslan av 

uppskattning är högt klassat för att öka arbetsmotivationen. Detta förklarar medarbetarnas 

konstateranden med att de uppskattas tillräckligt ofta för att det ska bidra till en ökad 

arbetsmotivation. En annan förklaring är att Pritchrad och Ashwood (2008) samt Ryan och Deci 

(2017) förklarar att medarbetare har ett starkt behov av att få uppskattning för att få sina färdigheter 

bekräftade och bli motiverade till att utföra sina arbetsuppgifter. Detta menar även Curtis et al. 

(2009), som säger att medarbetarna behöver känna sig uppskattade utifrån deras personliga 

kompetens, erfarenhet och skicklighet för att kunna uppnå arbetsmotivation. 
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5.1.3 Tillhörighet 

För att medarbetarna ska känna tillhörighet på arbetsplatsen arbetar båda företagen i vår studie med 

gemensamma aktiviteter av olika slag. Dessa aktiviteter är främst teambuilding, after work, fika 

samt olika typer av fester. Ledarna, såväl som medarbetarna, menar att arbetet ledarna utför för att 

få medarbetarna att känna tillhörighet är en bidragande faktor till ökad arbetsmotivation. Detta då 

de flesta önskar att uppleva tillhörighet på arbetsplatsen (Pritchrad & Ashwood, 2008). Genom 

dessa gemensamma aktiviteter förklaras det att en familjär känsla uppnås där alla får en närmare 

relation till sina kollegor, vilket leder till en stärkt sammanhållning. Detta stärks även av Fischer 

(2009) som påpekar att känslan av tillhörighet i olika sociala sammanhang är viktigt för 

arbetsmotivationen. 

 

Ett annat sätt som medarbetarna känner tillhörighet är genom att de får vara med och bestämma 

vilka mål de ska uppnå inom arbetsgruppen. På detta sätt finns tillhörighet med även i vardagen, 

och kommunicering lyfts fram som den främsta metoden för detta. Det är tydligt att de åtgärder som 

ledarna vidtar når ut till medarbetarna och skapar tillhörighet både inom den enskilda arbetsgruppen 

och allmänt på företaget. Alla förutom en medarbetare anser att deras ledare arbetar för att de ska 

känna tillhörighet på arbetsplatsen. De som upplever detta menar att det till stor del är kollegorna 

som bidrar till tillhörigheten. Detta menar även Ratanawongsa et al. (2008) som säger att 

interagerandet med kollegorna är en stor del i att känna tillhörighet. 

 

5.2 Sociala hållbarhetsfaktorer 

I detta avsnitt analyserar vi de sociala hållbarhetsfaktorerna som är presenterade på den högra sidan 

i figur 2. 

5.2.1 Rättigheter 

Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter 

respekterade, och som präglas av att alla människor ska ha ett lika värde (Folkhälsomyndigheten, 

2018). När det gäller rättigheter är det tydligt att alla ledarna arbetar för denna faktor. Metoderna 

som alla ledarna arbetar med är inte enbart ur ett företagsperspektiv med formella rättigheter, som 

både Bélanger och Edwards (2007) samt Hong et al. (1995) nämner kan vara facket, pensionsavtal 

och arbetsmiljölagstiftningen. De inkluderar även de mindre formella rättigheterna, som är mer 

styrda och formade av ledarna själva. Metoder för detta är dels genom att medarbetarna kan påverka 

lön och arbetstid, men också genom att de är delaktiga rörande viktig information. 
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Medarbetarna ges även ansvar under frihet i form av flexibel arbetstid, egen planering av semester 

och möjligheten att arbeta hemifrån. Flexibel arbetstid är en metod som även 

Arbetsskyddsförvaltningens webbtjänst (2017) nämner som en väsentlig rättighet. Det står klart att 

ledarna upplever att deras arbete med rättigheter bidrar till arbetsmotivation, vilket flertalet av 

medarbetarna också instämmer i. Dock påpekas det av vissa medarbetare att det inte direkt upplevs 

leda till arbetsmotivation, utan att det snarare sänker arbetsmotivationen om dessa rättigheter inte 

förekommer. En av medarbetarna menar att rättigheterna vägdes in när arbetet valdes. Därmed 

påverkade rättigheterna, i detta fall, valet av arbetsplats istället för själva arbetsmotivationen.  

5.2.2 Hälsa 

Ledarna och medarbetarna på båda företagen delar samma uppfattning som är att det aktivt arbetas 

för hälsan på arbetsplatsen. Dels förekommer detta på företagsnivå med metoder såsom 

företagshälsovård, friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och hälsoundersökningar. Det finns även 

cykelgarage, företagscyklar och omklädningsrum som också används som metoder för att ge 

medarbetarna bra förutsättningar för sin hälsa. Det är viktigt, enligt Johansson (2016), att riskerna 

för ohälsa elimineras, vilket dessa metoder ämnar att göra. Hon menar även att hälsosamma 

medarbetare är en fundamental del för att skapa en hållbar arbetsplats, vilket vi anser går i linje med 

ledarnas inställning eftersom de väljer att hålla en hög nivå av förebyggande hälsoåtgärder. Ledarna 

bistår även med en behovsanpassad arbetsplats där medarbetarna blir uppmanade till att ta pauser. 

En annan metod ledarna använder är att de tar in föreläsare och coacher, vilket även Europeiska 

arbetsmiljöbyrån (2010) föreslår som en lämplig hälsofrämjande metod. Utifrån detta står det klart 

att kommuniceringen har en viktig roll för denna faktor, och utöver det som hittills nämnts är 

ledarna också väldigt noga med att själva tala om hälsan på arbetsplatsen för att uppmärksamma, 

följa upp och förbättra den.  

 

Det nämns däremot att den psykiska hälsan inte fått lika mycket fokus som den fysiska. Samtidigt 

nämns det upprepade gånger för oss att det görs mycket för att det ska vara en god stämning på 

arbetsplatsen, vilket kan anses bidra till den psykiska hälsan. Enligt Arbetsmiljöverket (2018) är det 

ledarnas ansvar att främja en bra arbetsmiljö där ingen medarbetare ska behöva bli sjuk på grund 

arbetsrelaterade företeelser. Därför menar Europeiska arbetsmiljöbyrån (2010) att det bör finnas en 

rimlig balans mellan arbete och fritid. Detta tillför att ledarna, såväl som medarbetarna, anser att 

detta hälsofrämjande arbete från ledarna bidrar till arbetsmotivation. Däremot påpekar flertalet av 

respondenterna från båda perspektiven att även om det är en bidragande faktor till arbetsmotivation, 

är det snarare att det bidrar till mindre arbetsmotivation om ledarna inte arbetade för medarbetarnas 

hälsa, vilket innebär att faktorn hälsa också kan ses som en förutsättning för arbetsmotivationen. 
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5.2.3 Säkerhet 

Säkerhetsfrämjande insatser är något alla ledare använder. Då de båda företagen arbetar inom 

samhällsplanering är det många av medarbetarna som ofta är ute på olika ärenden. Därför prioriterar 

ledarna på de båda företagen att det ska finnas lämpliga arbetskläder (med reflexer) på plats. 

Medarbetarnas säkerhet ska, enligt Koskinen och Mironen (u.å), vara av hög prioritet där alla 

medarbetare ska ha rätt till en säker arbetsplats. Därför inkluderar ledarnas metoder även mer 

teoretiska saker såsom personalhandböcker, riktlinjer och säkerhetsföreskrifter vilka förebygger 

arbetsplatsolyckor. Av säkerhetsskäl arbetar medarbetarna alltid i par under tillfällen detta behövs, 

vilket Arbetsmiljöverket (2018) menar är av stor betydelse då ingen ska behöva skada sig på 

arbetsplatsen.  

 

En annan typ av säkerhet hos de båda företagen är att det är nolltolerans gällande kränkande 

beteenden av olika slag samt mobbning. När en incident har skett, vilket alla ledare menar nästintill 

aldrig händer, brukar de ta den individ som blivit utsatt åt sidan och genom kommunicering 

uppmärksamma vad de kan göra för att personen ska bli trygg igen. Koskinen och Mironen (u.å) 

menar att det är en ledares uppgift att bevara medarbetarnas arbetsförmåga genom att främja 

säkerheten på arbetsplatsen. En del av medarbetarna påpekar att säkerheten är viktig för att de ska 

känna sig trygga på arbetet, vilket även ledarna poängterar är viktigt. Faktorn säkerhet upplevs 

alltså vara en förutsättning för att medarbetarna ska kunna känna arbetsmotivation, och inget som 

direkt bidrar till att öka den.  

5.2.4 Kommunikation 

Vi har uppmärksammat att alla respondenter, inom båda perspektiven, tydligt beskriver hur 

betydelsefull kommunikationen är. Det beskrivs att kommuniceringen sker på olika sätt, både i 

formella och i mer vardagliga sammanhang. Tillvägagångssättet är främst muntligt, men sker även 

via e-post och sms. Att den muntliga delen är viktig på arbetsplatsen är något som Moslehifar och 

Ibrahim (2012) lyfter fram. Kommunikationen är ett viktigt verktyg för att bemöta varandra, vilket 

medarbetarna anser bidrar till arbetsmotivation då båda parter visar respekt för varandra. Därför 

menar Bucăţa och Rizescu (2017) att ledaren bör kommunicera på ett sätt som är anpassat efter 

medarbetaren. Medarbetarna anser att det även är viktigt att göra saker utanför arbetstid för att få 

möjlighet att samtala med sin ledare och sina kollegor privat. Denna typ av kommunicering är, 

enligt Anisul Huq et al. (2014), förenat med den mänskliga sidan av social hållbarhet. 

Medarbetarsamtalen är också en viktig del av kommunikationen där de träffas på tu man hand utan 

störningsmoment. Samtliga ledare är därför överens om att kommunikationen bidrar till 

arbetsmotivation för medarbetarna. Medarbetarna beskriver också att det bidrar till 
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arbetsmotivation, men att denna faktor även ses som en förutsättning för arbetsmotivation.  

 

5.3 Tabell 

Denna tabell visar en sammanställning utifrån analysen, där våra tre forskningsfrågor lyfts fram. I 

första kolumnen visar vi vilken faktor det handlar om. De tre första faktorerna är de grundläggande 

motivationsfaktorerna, följt av de fyra sociala hållbarhetsfaktorerna. I den andra kolumnen svarar vi 

på om ledarna arbetar med denna faktor. Kolumnen för ledarnas metoder beskriver vilka verktyg 

och tillvägagångssätt ledarna använder för att tillämpa varje faktor. I sista kolumnen besvarar vi hur 

respektive faktor påverkar arbetsmotivationen. 
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6. Slutsatser 

 

Detta kapitel reflekterar inledningsvis över studiens slutsatser gällande forskningsfrågorna. Sedan 

presenteras det teoretiska och praktiska bidraget för att därefter avsluta med att lyfta fram studiens 

begränsningar och förslag till fortsatt forskning. 

 

  

6.1 Studiens slutsats 

Studiens syfte var att få en förståelse för hur ledare använder sociala hållbarhetsfaktorer, samt hur 

detta påverkar arbetsmotivationen hos medarbetarna. För att svara på syftet inkluderades de 

grundläggande motivationsfaktorerna i studien, och därefter utformades tre forskningsfrågor. I 

texten nedan tas de centrala resultat upp som studien kommit fram till för varje forskningsfråga, 

vilket summeras i efterföljande rubriker. 

6.1.1 Grundläggande motivationsfaktorer 

Resultatet av analysen visar att samtliga ledare aktivt arbetar med de tre grundläggande 

motivationsfaktorerna: påverkan, uppskattning och tillhörighet. Genom metoder såsom 

kommunicering, gruppmöten, feedback och diverse tillställningar säkerställer ledarna att 

medarbetarna får goda förutsättningar för att känna sig inkluderade på arbetsplatsen. Detta leder i 

sin tur till att medarbetarna upplever att det finns utrymme att växa, både som personer och inom 

företaget. Till följd av ledarnas arbete med dessa grundläggande motivationsfaktorer anser 

medarbetarna att deras ledare arbetar för deras välbefinnande. Detta är väsentligt för att grunden till 

arbetsmotivationen ska finnas. Tillfredsställandet av de grundläggande motivationsfaktorerna 

innebär även att de sociala hållbarhetsfaktorerna har möjlighet att resultera i arbetsmotivation. 

6.1.2 Sociala hållbarhetsfaktorer 

Studien visar att de fyra sociala hållbarhetsfaktorerna: rättigheter, hälsa, säkerhet och 

kommunikation är viktiga delar för den sociala hållbarheten på arbetsplatsen. Det framkommer i 

analysen att ledarna aktivt arbetar med dessa faktorer, vilket bidrar till att ledarna tar till vara på 

kompetensen och kunskapen som medarbetarna besitter. För dessa fyra faktorer används flera olika 

metoder där de främsta är genom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, aktiviteter, policys och 

kommunicering. Samtliga ledares arbete med de olika metoderna för de sociala 

hållbarhetsfaktorerna resulterar i att medarbetarna förses med goda förutsättningar som resulterar i 

att medarbetarna vill prestera sitt yttersta och utvecklas på arbetsplatsen. Detta innebär att 

medarbetarna får möjlighet till att öka sin arbetsmotivation.  
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6.1.3 Faktorernas påverkan på arbetsmotivation 

Efter analysen är det tydligt att ledarna tillgodoser samtliga grundläggande motivationsfaktorer, 

vilket krävs för att arbetsmotivation överhuvudtaget ska finnas. Detta innebär även att ledarnas 

arbete med de sociala hållbarhetsfaktorerna ger möjlighet till att resultera i arbetsmotivation för 

medarbetarna. De olika faktorerna har visat sig ha olika betydelser för arbetsmotivationen, även 

inom de olika kategorierna: grundläggande motivationsfaktorer och sociala hållbarhetsfaktorer. 

Detta tolkar vi som att varje faktors påverkan för arbetsmotivationen är unik. 

 

I resultatet har vi påträffat att det finns tre olika sätt som faktorerna påverkar arbetsmotivationen på. 

Den första sortens påverkan gäller två av de grundläggande motivationsfaktorerna: uppskattning 

och tillhörighet. De har visat sig att dessa faktorer direkt bidrar till en högre nivå av 

arbetsmotivation, vilket innebär att när ledarna tillgodoser dessa faktorer skapas det omgående en 

ökad arbetsmotivation hos medarbetarna. Den andra sortens påverkan på arbetsmotivation gäller 

den enskilda sociala hållbarhetsfaktorn säkerhet, som i vår studie har visat att den syftar till att fylla 

de grundläggande kraven för arbetsmotivation. Detta innebär att denna faktor inte bidrar till någon 

högre nivå av arbetsmotivation, och hade ledarnas arbete med säkerheten dessutom varit låg, eller 

obefintlig, skulle medarbetarna inte alls kunna känna någon arbetsmotivation. En förklaring till 

detta kan vara att genom hög säkerhet på arbetsplatsen upplever medarbetarna en trygghet som 

skapar en grund för att arbetsmotivation kan uppnås. Den tredje och sista sortens påverkan är hos 

den grundläggande motivationsfaktorn påverkan och de sociala hållbarhetsfaktorerna rättigheter, 

hälsa och kommunikation. Trots att faktorerna inte kommer från samma kategori har de visat sig 

påverka arbetsmotivationen på liknande sätt. Deras påverkan är en kombination av de två tidigare 

nämnda sorterna genom att de både upplevs som en förutsättning för arbetsmotivation, samtidigt 

som de också har förmågan att öka arbetsmotivationen. Detta innebär att när ledarna tillgodoser 

dessa faktorer på en grundläggande nivå uppfylls förutsättningen för att arbetsmotivation ska 

uppnås, och om ledarna tillgodoser dessa på en ännu högre nivå kan arbetsmotivationen börja öka. 

 

Sammanfattningsvis har resultatet visat att ledarna har hög medvetenhet gällande både de faktorer 

som lägger grunden för arbetsmotivation (påverkan, uppskattning och tillhörighet) och de som är 

inkluderade inom social hållbarhet (rättigheter, hälsa, säkerhet och kommunikation). Det är tydligt 

att alla ledarna arbetar med dessa faktorer, men att det däremot skiljer sig åt hur de arbetar med de. 

Dessutom beror metoderna på vilken ledare det är samt vilken faktor det gäller. Därmed finns det 

ingen universallösning som alla ledare använder, utan varje faktor och ledare har sitt egna 

tillvägagångssätt. Detta bidrar till att det finns flera olika metoder för att arbeta med varje enskild 

faktor. Utifrån våra slutsatser har vi fått en förståelse för hur ledare använder de sociala 
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hållbarhetsfaktorerna och hur detta påverkar arbetsmotivationen hos medarbetarna, vilket innebär 

att studiens syfte har uppnåtts. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Faktorernas påverkan på arbetsmotivationen har visat sig vara ett mer komplext och omfattande 

forskningsområde än vad vi först trodde. Tidigt i vårt arbete med analysen framträdde ett mönster 

som visade att faktorerna påverkan, rättigheter, hälsa, säkerhet och kommunikation leder till 

minskad arbetsmotivation om ledarna inte arbetar med dessa. Därmed tolkar vi att dessa faktorer är 

förutsättningar för att arbetsmotivation ska ha möjlighet att kunna uppnås. Detta skiljer sig delvis 

från Curtis et al. (2009) samt Islam och Zaki Hj Ismails (2008) teori som överensstämmer gällande 

att faktorn påverkan är en förutsättning för arbetsmotivation, men skiljer sig då författarna inte 

inkluderar faktorerna rättigheter, hälsa, säkerhet eller kommunikation i förutsättningarna för 

arbetsmotivation. Istället inkluderar de faktorerna uppskattning och tillhörighet i förutsättningarna. 

Vårt resultat har dock visat att dessa två faktorer inte är förutsättningar för arbetsmotivation, utan 

istället är direkt motivationsökande. Detta då de båda medför trivsel för medarbetarna på 

arbetsplatsen, och inte enbart uppfyller medarbetarnas grundläggande behov för arbetsmotivation. 

 

Något som ytterligare skiljer sig mellan vårt resultat och Curtis et al. (2009) samt Islam och Zaki Hj 

Ismails (2008) teori är att de förutsättande faktorerna för arbetsmotivation enbart lägger grunden för 

att arbetsmotivation kan uppstå, och inte bidrar till att öka den. Enligt vårt resultat har däremot 

samtliga faktorer, förutom säkerhet, också förmågan till att bidra till ökad arbetsmotivation. Det har 

visat sig att säkerhet är den enda faktorn, av de vi undersökt, som enbart fyller funktionen som en 

grundläggande förutsättning. Detta anser vi inte vara något oväntat då säkerheten är ytterst 

grundläggande, och precis som Koskinen och Mironen (u.å) menar är en säker arbetsplats något alla 

medarbetare ska ha rätt till. Hade säkerheten varit bristfällig på en arbetsplats hade vi själva valt att 

söka jobb på annat håll. Detta då hög säkerhet, genom vårt resultat, visar att det är en förutsättning 

för att infinna sig på arbetsplatsen och där ha möjlighet att uppnå arbetsmotivation genom andra 

faktorer. 

 

Vårt resultat och tidigare forskning visar att de olika faktorerna fyller olika funktioner. En av 

faktorerna är enbart en förutsättning för arbetsmotivation medan andra är förutsättningar som också 

har möjlighet att bidra till ökad arbetsmotivation, samt att den sista funktionen gäller de faktorer 

som är direkt motivationsökande. Trots detta har vi noterat att alla de ledare vi intervjuat har varit 

överens om att deras arbete med samtliga faktorer leder direkt till ökad arbetsmotivation för 

medarbetarna. Detta skiljer sig från medarbetarnas uppfattningar, vilket visar på att ledarna besitter 
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information som avviker från medarbetarnas. Detta kan bero på att ledarna ser resultatet men inte 

fördjupar sig i de bakomliggande orsakerna. När ledarna ser sina motiverade medarbetare är det 

svårt att veta exakt vilka faktorer det är som ligger bakom deras arbetsmotivation, om de själva inte 

tar reda på det. Därför menar vi att det finns ett gap i vår forskning som är värd att fördjupa sig i för 

att bredda forskningsområdet ytterligare. 

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Den fysiska hälsan har, enligt vår analys, en stor och självklar del i ledarnas arbete för social 

hållbarhet, både utifrån medarbetar- och ledarskapsperspektiv på båda företagen. Något som 

däremot fått mindre fokus i ledarnas arbete för social hållbarhet är den psykiska hälsan. Utifrån 

detta föreslår vi därför att ledarna lägger ner mer tid åt att bygga upp och bibehålla även denna del 

av medarbetarnas hälsa. Praktiska exempel för detta är att ledarna regelbundet kan fråga 

medarbetarna hur de mår och visa ett genuint intresse. En annan idé är även att anordna samtal med 

kurator. Detta då många som är i behov av det inte vågar be om hjälp, och därför kan ledarna 

implementera regelbundna samtal för att fånga upp dessa personer. Vi har också fått berättat för oss 

av våra respondenter att företagen har regelbundna hälsoundersökningar. Därför kan det vara 

lämpligt att vid dessa tillfällen även låta den psykiska hälsan få ett större fokus. Ett av företagen 

berättade att de har en sportchef vars ansvar var att ordna aktiviteter för den fysiska hälsan. På 

liknande sätt kan företagen öka resurserna för den psykiska hälsa, då den kan ses som grunden för 

medarbetarnas mående.   

  

En tillämpning av dessa åtgärder anser vi har potential att resultera i friskare medarbetare. Psykisk 

ohälsa är inte alltid uppenbart för omgivningen på samma sätt som den fysiska, men har ändå minst 

lika stor betydelse för välmåendet. Därför bör ledarna investera mer i medarbetarnas psykiska hälsa 

för att förhindra att de hamnar i ett påfrestande och betungande tillstånd. Detta kan i sin tur leda till 

att ledarna har hälsosamma och stabila medarbetare, vilka då också kan prestera ännu bättre på 

arbetsplatsen.  

 

6.4 Begränsningar och förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vår studie utfördes under en begränsad tidsperiod avgränsades den till enbart två företag 

inom samhällsplanering. Det hade varit intressant att i en mer omfattande studie inkludera fler 

företag och företag från olika branscher. Genom detta finns det möjlighet att studera hur arbetet 

med de grundläggande motivationsfaktorerna och de sociala hållbarhetsfaktorerna samt hur dess 

påverkan på arbetsmotivationen sker i ett större perspektiv. Det är en svårighet att veta hur vårt val 

av enbart två företag, samt inverkan av att hålla oss inom en specifik bransch, har påverkat 
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resultatet. Det är därför möjligt att resultatet kan vara speglat utifrån dessa förutsättningar. Dock har 

vi huvudsakligen sett att en respondents svar inte var identiskt med en annans, utan att alla svar var 

unika. Detta leder till uppfattningen om att generalitet inte behöver vara kopplat till bransch eller de 

specifika företagen utan istället är uppfattningarna något individuellt. 

 

Vi upptäckte även att vissa sociala hållbarhetsfaktorer leder till ökad arbetsmotivation medan andra 

enbart är förutsättningar för att uppnå arbetsmotivation. Några var även en kombination av de båda. 

För att finna bakomliggande orsaker och skapa en förståelse för detta mönster menar vi att detta är 

ett gap med ett behov av fördjupad forskning. För att vidareutveckla forskningsområdet skulle detta 

även vara lämpligt att kombineras med ett fokus på jämställdhet. Eftersom detta föll utanför vår 

studies ramar la vi inte fokus på en jämn fördelning mellan män och kvinnor vid valet av 

respondenter. Det hade dock varit intressant att implementera detta i framtida studier för att jämföra 

hur de olika könen skiljer sig åt gällande vilka metoder de som ledare använder inom de 

grundläggande motivationsfaktorerna och de sociala hållbarhetsfaktorerna samt hur det påverkar 

arbetsmotivationen. 
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8. Bilagor 

Vi redovisar nedan våra bilagor som användes under intervjuerna som intervjuguider. 

 

8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide till ledare 

 

Inledande frågor 

• Har vi ditt godkännande på att vi får spela in denna intervju? 

 

“Då spelar vi nu in med XX (för- och efternamn) den XX/11, klockan XX, plats.” 

 

Presentering. Beskriva vårt syfte och mål. Förklara deras betydelse i studien.  

Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och endast används för vårt 

forskningsändamål, och du är även anonym.  

 

Intervjufrågor 

 

• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

• Finns det något som, enligt dig, utmärker en bra arbetsmiljö? 

 

• Får medarbetarna på något vis själva vara med och påverka eller bestämma för att skapa en 

bra arbetsmiljö?  

o Märker du av att detta fungerar på något sätt? Ger det respons tillbaka? Såsom i form 

av arbetsmotivation? 

 

• Hur arbetar du för att visa uppskattning till medarbetarnas individuella kompetens och 

färdighet?  

o Anser du att detta höjer arbetsmotivationen hos medarbetarna?  

 

• Hur arbetar du för att få medarbetarna att känna tillhörighet på arbetsplatsen?  

o Tror du att detta bidrar till att medarbetarna känner sig motiverade på arbetet? 
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• Kan du ge exempel på vilka rättigheter medarbetarna har på arbetsplatsen?  

o Tror du att dessa rättigheter bidrar till att medarbetarna känner sig motiverade på 

arbetet? 

 

• Berätta lite hur ni arbetar med medarbetarnas hälsa?  

o Tror du att detta bidrar till att medarbetarna känner sig motiverade på arbetet?  

 

• Hur arbetar ni med medarbetarnas säkerhet? 

o Bidrar detta till arbetsmotivation? 

 

• Om du skulle förklara hur kommunikationen fungerar mellan dig som ledare och 

medarbetarna, hur skulle du då beskriva det?  

o Tror du att den bidrar till att medarbetarna känner sig motiverade på arbetet? 

 

• Om en medarbetare inte känner att denne har någon större arbetsmotivation, vad kan ni 

bidra eller stödja de med för att försöka uppnå arbetsmotivation igen? 

o Använder ni er av detta ofta? 

 

• Förekommer det att ni har individuella utvecklingssamtal för medarbetarna? 

o Vad brukar ni ta upp då?  

o Tror du dessa samtal bidrar till arbetsmotivation? 

 

• Då har vi en avslutande fråga, och det är om du känner att det finns något som du vill 

tillägga?  

 

Tack för din medverkan och att du tog dig tiden att delta! 
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8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide till medarbetare 

 

Inledande frågor 

• Har vi ditt godkännande på att vi får spela in denna intervju? 

 

“Då spelar vi nu in med XX (för- och efternamn) den XX/11, klockan XX, plats.” 

 

Presentering. Beskriva vårt syfte och mål. Förklara deras betydelse i studien.  

Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och endast används för vårt 

forskningsändamål, och du är även anonym.  

 

Intervjufrågor 

 

• Skulle du beskriva att du överlag upplever arbetsmotivation i ditt arbete? 

o Om inte, varför? Är det arbetsrelaterat? Privatlivet? 

 

• Vad får dig att bli motiverad på din arbetsplats?  

 

• Om du någon gång har känt dig omotiverad på arbetet, vad tror du att det kan ha berott på? 

 

• Om du som medarbetare inte känner någon större arbetsmotivation, vad bidrar din ledare 

med för att försöka öka arbetsmotivationen igen? 

o Upplever du detta?  

 

• Får du som medarbetare på något vis själv vara med och påverka för att skapa en bra 

arbetsmiljö?  

o  Märker du av att detta fungerar på något sätt, eller att det ger effekt?  

 

• Upplever du att du uppskattas på arbetsplatsen utifrån dina specifika kompetenser och 

färdigheter? 

o Hur ofta skulle du säga att detta sker? 

 

• Kan du beskriva om och hur du känner tillhörighet på din arbetsplats?  

o Får ledarna dig att känna detta eller är det något eller någon annan som bidrar till 

det? 
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• Kan du ge exempel på vilka rättigheter ni som medarbetare har på arbetsplatsen?  

o Känner du av att dessa rättigheter bidrar till att du som medarbetare känner dig 

motiverad på arbetet? 

 

• Hur tycker du att ledarna arbetar för att du ska få en bra hälsa på arbetet?  

o Bidrar detta till att du känner sig motiverad på arbetet?  

 

• Hur arbetar ledarna med din säkerhet? 

o Bidrar detta till arbetsmotivation? 

 

• Berätta lite hur kommunikationen fungerar mellan dig och din ledare? 

 

• Skulle du säga att du har ett förtroende för din ledare? 

o Vad är det som gör att du känner så?  

 

• Då har vi en avslutande fråga, och det är om du känner att det finns något som du vill 

tillägga?  

 

Tack för din medverkan och att du tog dig tiden att delta! 

 

 

 

 


