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Sammanfattning 
 

Företagens överlevnad har i en mycket högre grad blivit beroende av immateriella värden 
såsom kreativt tänkande, innovativa idéer och individer som lär sig snabbt och anpassar sig 
fort till den ändrande marknaden. Med andra ord: kunskap i form av humankapital, är en 
tillgång värd att investera i. Som en konsekvens av företagens ändrade approach, behövde den 
tidigare kunskapen som fanns, breddas med ny kompetens. Det blev intressant att studera om 
det förekommer skillnader i motivation bland anställda på vinst respektive icke vinstdrivande 
företag efter att ha läst en artikel om Sidas attraktionskraft. Är det något mer som får dessa 
personer att söka sig till sådana ställen – eller är det en arbetsplats i mängden? Logiskt sett 
borde det vara andra faktorer som spelar in för att attrahera och motivera personerna på icke 
vinstdrivande organisationer, gentemot sådana företag som endast har ett vinstsyfte. Går det 
då att se ett sådant samband I verkligheten? Syftet med denna uppsats är att undersöka, 
analysera och utvärdera motivationsfaktorerna bland de anställda i olika företag samt att 
jämföra förhållningssättet mellan anställda i de bägge företagskategorierna.  Genom en 
kvalitativ ansats blev intervjudata insamlade och analyserade med ställningstagade till bla. 
Frederick Herzbergs motivationsteori och Maslows behovstrappa. De anställdas svar 
analyserades inom varje företagskategori för att kunna jämföra kategorierna sinsemellan. 
Detta möjliggjorde besvarandet av frågan: Vad är det som motiverar de anställda inom de 
utvalda företagskategorierna och finns det några skillnader i motivation bland dessa?  

De anställda inom de vinstdrivande företagen blev generellt mest motiverade av goda 
utvecklingsmöjligheter, uppskattning av den närmaste miljön (medarbetarna), positiv 
löneutveckling samt en trivsam social miljö. Här var den personliga insatsen orsaken till 
varför man utförde sitt arbete. För vissa var det pga.  förpliktelsen man kände – men för de 
allra flesta var det de ”materiella” aspekterna (pengar, utveckling/karriär) som styrde viljan att 
göra ett bra jobb. Den sociala miljön var något som fick arbetet att flyta på och för några – var 
vänskapsbanden något man fortfarande var kvar på företaget för. De anställda på företag inom 
den icke vinstdrivande sektorn, var generellt sett mest motiverade av att de gör något gott för 
andra – och nöjdheten bland deras kunder var kvittot på ett väl genomfört arbete. Sedan var en 
god social miljö, gemenskap och sammanhållning ett bra medel för att genomföra ett bra 
arbete – och för vissa även ett sätt att bearbeta olika svårigheter. Här var commitment till sitt 
arbete en kompensation över alla missnöjen och för en del även viktigare än den sociala miljö 
man arbetade i.  

Slutsatsen som kan dras är att de anställda på de icke vinstdrivande företagen, trots sämre 
hygienfaktorer såsom lägre löner, färre förmåner och inte alls positiv löneutveckling, eller 
karriärmöjligheter visade en motivationskraft bortom de beskrivna i Herzbergs 
tvåfaktorsteori. Denna motivation, commitment, verkade i många fall till och med mer 
övertygande än bland de personer som hade en mycket bra arbetsmiljö, både när det gäller 
den fysiska arbetsmiljön – hygienfaktorerna som de personliga aspekterna – 
motivationsfaktorerna. 
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Ämnesbakgrund 
Utvecklingen av kommunikationsteknologier började på allvar mot slutet av 80-talet, med 
datorisering, mobiltelefoni och senare även Internet. Det är kanske inte direkt något man 
tänker på, men denna utveckling har lett till att företag har börjat arbeta på ett helt annorlunda 
sätt. Snabb kommunikation, ständiga fluktuationer på tidigare stabila marknader, 
försäljningskanaler som tidigare bara fanns i fantasin och en hårdnande konkurrens är 
ledorden för de nya utmaningarna som kom att vänta de som ville överleva i IT-samhällets 
krubba. 

Företagens överlevnad blev i en mycket högre grad beroende av immateriella värden såsom 
kreativt tänkande, innovativa idéer och individer som lärde sig snabbt och anpassade sig fort 
till den ändrande marknaden. Med andra ord: kunskap i form av humankapital, blev en 
tillgång värd att investera i (Nilsen & Högström, 1995). Som en konsekvens av företagens 
ändrade approach, behövde den tidigare kunskapen som fanns, breddas med ny kompetens.  

Detta nya förhållningssätt ledde till att företag började värderas ”som en funktion av sin 
inneboende kunskap och kompetens” (Hansson, 1998). Det blev då viktigare för företag att 
styra, organisera och investera i sin arbetskraft. Företagen insåg att det var det nya sättet att 
utvecklas, då detta bl a medförde ett försprång gentemot andra aktörer på marknaden (Stevrin, 
1986). 

Vad innebär då en investering i mänskligt kapital? Ett enkelt svar kan vara: att hålla sin 
arbetskraft ständigt uppdaterad och motiverad (Samuelsson, 1999). Det första är relativt 
enkelt att säkra, men hur bär man sig åt för att få medarbetare som är nöjda, belåtna, sociala 
och med en stark tro på företagets framgång, eller med andra ord - motiverde? Hur bär man 
sig åt för att motivera på rätt sätt? 

En av de viktigaste tankarna som alla dessa teorier har gemensamt är att arbetarna måste 
belönas på ett eller annat sätt. Enligt Nationalencyklopedin definieras belöning som ”pengar 
eller utmärkelse som utdelas som ersättning, vanligen som tecken för uppskattning av 
prestation” (NE, 2008).  

”Möjligheten att bli belönad har alltid varit en viktig drivkraft” (Svensson, 2001). Men hur 
motiveras personer till att arbeta i organisationer med ideell, icke vinstdrivande verksamhet? 
Det måste vara något som gör att företag som Sida återfinns på andra plats bland de mest 
eftertraktade företagen bland nyutexaminerade (Metro, 2009 ”Här vill nyutexaminerade 
arbeta”). Är det något mer som får dessa personer att söka sig till sådana ställen – eller är det 
en arbetsplats i mängden? Logiskt sett borde det vara andra faktorer som spelar in för att 
attrahera och motivera personerna på dessa organisationer, gentemot sådana företag som 
endast har ett vinstsyfte. Går det då att se ett sådant samband I verkligheten? 
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Forskningsområdet 
Den klassiska approachen säger att den monetära belöningen utgör hela motivationen för den 
anställde. Den anställde ingår ett avtal, han/hon utför det givna arbetet och blir sedan belönad 
för det. Praktiken visar dock att endast monetära belöningar inte fungerar helt och hållet. 
Detta påpekar exempelvis Frederick Herzberg, en av de mest kända teoretikerna inom 
området. Han säger att en medarbetare kan bli missnöjd och omotiverad om lönen är för låg 
men om den är tillräcklig skapar den inte en positiv motivation (Eriksson – Zetterquist m.fl. 
2008). 

Det finns många typer av belöningar ute bland företagen, både materiella såsom 
löneförhöjning och bonus men även immateriella belöningar som exempelvis utökat 
ansvarsområde och befordran (Bruzelius & Skärvad, 2000). Dessutom är ”erkännande” för 
utfört arbete en viktig immateriell belöning som skapar arbetsglädje och välbefinnande 
(Angelöw, 2006).  Båda dessa typer av belöningar anses av många som centrala för att 
motivera personal.  

Vi frågar oss nu om medarbetare inom olika typer av branscher betygssätter 
belöningssystemen på olika sätt. Vi ställer oss frågande till om samma sorters belöningar 
fungerar i alla typer av branscher och om det finns särdrag i uppfattningar om motivation, 
bland anställda på företag i biståndsarbetande organisationer och företag vars mål är att tjäna 
pengar.   

Det finns något som attraherar människor till att arbeta på icke vinstdrivande företag. Det kan 
vara statusen, känslan av att göra något bra i livet, karriärmöjligheter, men kanske är det 
endast pengarna som spelar roll för dem som söker dit. Det som är allmänt känt är att 
organisationer som dessa också aktivt jobbar med att förbättra de anställdas villkor. Genom 
denna undersökning vill vi eftersöka tendenser bland de anställda på olika företag och försöka 
genomskåda de bakomliggande faktorerna som styr dem till att göra sitt arbete på bästa sätt.  

 

Frågeställning 
Vad motiverar de anställda inom de utvalda företagskategorierna till att utföra ett bra jobb och 
vilka skillnader i motivation kan man se bland dem?  

 

Syfte 
Syftet är att undersöka, analysera och utvärdera motivationsfaktorerna bland de anställda i 
olika företag samt att jämföra förhållningssättet mellan anställda i de bägge 
företagskategorierna.   
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Avgränsningar 
Denna studie begränsas till 7 svenska företag från olika marknadssektorer med anställda där 
andra belöningsformer än lön kan komma på tal. Den ena sektorn består av konsultinriktade 
företag och den andra av icke vinstdrivande organisationer/företag. 

De personer som intervjuas innehar ett heltidsarbete och liknande position i syfte att kunna 
jämföra personerna med varandra. 11 djupintervjuer har genomförts, fem respektive sex 
stycken per fallkategori.   

I denna undersökning utesluts helt och hållet företagens/organisationernas lednings åsikter 
och tankar. Dessutom kommer det inte heller att analyseras huruvida de anställda är effektiva, 
eller om deras åsikter kan anses som generella. Det empiriska resultatet är därför endast 
knutet till de tillfrågade individernas specifika livs - och arbetssituation på de berörda 
företagen. 
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Forskningsmetodik 
Val av tillvägagångssätt 

Denna studie kommer på ett strukturerat tillvägagångssätt utmynna i en studie kring de 
faktorer som motiverar de anställda på respektive företagskategori. Denna undersökning 
baseras sig på såväl primär som sekundärdata. Djupintervjuerna genomfördes av författarna 
själva och betraktas som primärdata. Sekundärdata kommer även att tas med i analysen för att 
få större bredd på studien. Denna införskaffas i form av tidigare undersökningar.  

En kvalitativ undersökningsmetod kommer att känneteckna denna studie, då det är ett 
forskningsarbete med syfte att förstå och begripa de grundläggande orsakerna till vad det är 
som motiverar de olika individerna på deras arbetsplatser. Trost uttrycker det som: ”Om 
frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, då skall man göra en kvantitativ 
studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så skall man göra 
en kvalitativ studie.” (Trost, 2001).  

Denna studie kommer att grunda sig på djupintervjuer, och detta tillvägagångssätt har valts 
eftersom det är en av de mer erkända formerna att ta till vara på mjuka värden i form av 
tankar, åsikter och förhållningssätt (Denscombe, 2007). Frågorna som ligger till grund för vår 
djupintervju är utformade för att på bästa sätt på ett indirekt sätt ge svar på forskningsfrågan 
som ställs i undersökningens problemdiskussion. De flesta frågorna är utformade för att ge en 
indikation på vad som är grundorsaken till en viss framförhållning. Studiens frågor är 
ostrukturerade och behandlas som mjukdata. 

 

Urval 

Det är till största del ett subjektivt urval som har styrt valet av företag liksom respondenter för 
denna studie. Detta då vi till en viss mån känner och har möjlighet att undersöka de personer 
som valts ut att representera de anställda på vinstdrivande företag i studien. På de icke 
vinstdrivande organisationerna, blev valet av interjupersoner också subjektivt utvalt (dock 
efter de kriterier som tidigare fastställts: position). Vi anser dock att detta räcker för att få 
fram ett rättvisande svar på de frågor som vi ställde oss i studiens början.  

 

Studieobjekten 

Studieobjekten i denna studie är de personer som valts ut till djupintervjuerna som har 
genomförts. Intervjuobjekten är utvalda av författarna bland olika företag från olika branscher 
och marknadssektorer. Den ena gruppen är på 5 personer och representerar företag utan 
vinstsyfte, medan den andra gruppen respresenterar de vinstdrivande företagen. Personerna 
inom varje företagsgrupp är utvalda på ett sådant sätt att deras position kan jämföras med 
varandra. Detta görs för att även andra motivationsfaktorer än lön ska kunna komma på tal. 
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Företagen/organisationerna som valts ut av författarna till denna studie, är: vinstdrivande 
företag och motsatsen till dessa, alltså – icke vinstdrivande organisationer. 

Vi blev tvungna att skapa en definition av biståndsorganisation. Det blev efter ett tag klart att 
exempelvis organisationer som Sida inte kan direkt jämföras med mindre organisationer 
såsom Rädda barnen eller Caritas. Svaret på varför ligger i sättet på vilket organisationerna 
arbetar på. Här måste vi utgå ifrån att biståndsorganisationer i Sverige kan delas in i tre olika 
nivåer. Den första är regeringsnivån där beslut om vad man ska och inte ska göra – går genom 
riksdagen och det är den som står för årets policy och därmed kan skifta från valperiod till 
valperiod beroende på vem som befinner sig vid makten.  

Den andra nivån är SMR – Svenska Missionsrådet som agerar som en medlare mellan Staten 
(Sida) och organisationer som arbetar själva med biståndsprojekt världen över. Organisationer 
som arbetar på gräsrotsnivå, direkt med konkreta projekt i utvecklingsländer, med egen policy 
och egna tillvägagångssätt. Dessa organisationer har oftast en policy som utgör en stark bas 
för deras ideella arbete. Även om de anställda byter plats finns motivet till organisationens 
arbete kvar, likaså sättet på vilket man arbetar på. Med det menas etiken och det moraliska 
ansvaret man har som hjälpare i nöden. Caritas är exempel på en sådan organisation.  

Efter att ha fått detta uppklarat bestämde vi oss för att bredda studien till andra organisationer, 
liksom skola och sjukvård, vilka i och för sig inte arbetar med bistånd och välgörenhet, men å 
andra sidan jobbar dessa på en icke vinstdrivande basis. Dessa arbetsplatser har sin grund i att 
lära ut och hjälpa andra människor, vilket kan få motivationen bland de anställda att liknas 
med den motivation de anställda på en välgörenhetsorganisation har, detta pga. arbetet med 
människor. 

 

Datainsamlingsmetoder 

Studiens företag har bidragit med anställda som intervjuats en och en i syfte att erhålla så 
sanningsenliga svar som möjligt. Intervjuerna är anonyma och alla namn således fiktiva, detta 
för att säkerhetsställa den anonymitet som erfordras för en sådan undersökning. Detta i syfte 
att förhindra att svaren blir framtvingade och ”överensstämmande” med företagets policy.  

Empiriinsamlandet härleds från en teoretisk referensram, och metodologin i fallstudien blir 
följaktligen abduktiv. Ett abduktivt angreppssätt borde lämpa sig bäst i en sådan undersökning 
då det ligger inom ramen för den studienivå som undersökningen skall befinna sig på. 
Samtidigt blir tidigare forskning inom området direkt relevant för problemet i fråga. 
Djupintervjuerna skall utgöra grunden för de data som sedan analyseras och kommer att skapa 
ett grundval för resultat och slutsats.  
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Struktur och etik 

Intervjuns upplägg, längd samt innehåll kommer att variera från gång till gång, då 
tyngdpunkten sätts på de centrala motivationsfaktorerna, vilka kan ändras från individ till 
individ beroende på alla omgivande faktorer som påverkar denne. Värdeladdade ord och 
påståenden kommer att undvikas på bästa möjliga sätt för att undersökningsobjekten inte ska 
ge missvisande svar, eller undvika ämnet i fråga. De intervjuade har haft möjlighet att inte 
besvara de frågor vi ställt om han/hon inte känt sig komfortabel i att besvara dessa.   

 

Studiens tillförlitlighet 

En kombination av kvalitativ och kvantitativ undersökning hade med största sannolikhet gett 
oss en mer nyanserad bild av de fenomen som studien handlar om. Men pga. att det är mjuka 
data vi är ute efter, ansåg vi att den kvalitativa metoden var tillräcklig för att ge oss en bra 
indikation på hurudana motivationsfaktorerna är bland de anställda inom de olika 
branscherna. Det finns många detaljer som kan påverka utfallet av en djupintervju, såsom 
demografiska, ekonomiska och sociala förhållanden, dvs. faktorer som kan snedvrida utfallet 
av en sådan undersökning. Därför blir det aldrig tal om att föra fram generaliserbara 
slutsatser, utan enbart tendenser som eventuellt kan ses i de fall som vi kommer att analysera.  
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Motivationsfaktorer och självförverkligande 
Abraham Harold Maslow var en amerikansk psykolog som levde mellan 1908-1970. Han 
presenterade sin kända modell av behovspyramiden i artikeln A Theory of Human Motivation 
,1943. Tanken bakom hans modell är att människor måste få vissa behov tillgodosedda innan 
de kan gå vidare till nästa ”kategori/livssteg”. 

  

Fig. 1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Maslows_behovstrappa 2009-11-18 

 

Modellen kan även jämföras med en trappa där varje behovskategori tillhör ett trappsteg.  I 
det första steget ingår de fysiologiska behoven. Kroppen fungerar inte utan mat, värme och 
sömn. Då dessa behov är uppfyllda kommer vi att försöka eliminera de hot som finns i vår 
närhet. Denna trygghet är viktig för att vi skall kunna avancera till nästa steg som är 
gemenskap. Där ingår acceptans, kontakt och tillgivenhet. Nästa steg är behovet av 
erkännande och uppskattning. Dessa fyra behovskategorier beskriver Maslow som bristmotiv. 
Efter bristmotiven kommer utvecklingsmotiven. Där ingår vilja att utforska, uppleva och 
förstå. Självförverkligandet är den högsta nivån av utvecklingsbehoven. Utvecklingsmotiven 
skall inte ses i samma hierarkiska ordning som bristmotiven då de utvecklas parallellt med 
varandra (Granér, 1991). Enligt Maslow strävar alla människor efter att nå den högsta nivån, 
dvs. självförverkligande. När de fysiologiska behoven är tillfredsställda kan man motivera en 
människa att vilja tillfredsställa de andra behoven. I en organisation bör man därför bilda 
sociala institutioner där de anställda uppmuntras att samverka med varandra. På så vis kan den 
enskildes och organisationens mål så småningom integreras (Eriksson - Zetterquist m.fl. 
2008). 
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Herzberg är en annan känd teoretiker vars forskning om trivsel på arbetsplatsen bidragit till 
den moderna uppfattningen om arbetsmotivation. Herzberg skiljer mellan motivationsfaktorer 
(såsom utveckling, avancemang och erkännande) och hygienfaktorer (lön, status, 
arbetstrygghet mm). Tillfredställelse i arbetet har med arbetsuppgifterna att göra medan 
vantrivsel har att göra med arbetsmiljön. Nedanstående figur visar Herzbergs tvåfaktorteori på 
ett tydligare sätt. 

 

Motivationsfaktorer Hygienfaktorer 

1. Arbetsuppgifternas karaktär, att de är 
utmanande, intressanta och varierande. 

2. Ansvar för eget arbete och kontroll över egen 
arbetssituation. 

3. Prestationer och tillfredsställelse över att 
göra ett bra jobb. 

4. Erkännande från andra för väl utfört arbete. 

5. Avancemang. 

6. Utveckling. 

 

1. Företagets personalpolitik och administrativa 
system. 

2. Ledarnas kompetens och sätt att leda 
underordnade. 

3. De mellanmänskliga relationerna mellan 
överordnade och underordnade. 

4. Arbetsvillkoren kring de uppgifter som ska 
lyckas. 

5. Lön. 

6. Status 

7. Arbetstrygghet 

8. Förhållanden i arbetet som påverkar fritiden 
och privatlivet 

                  ↓                                  ↓ 
Trivsel 

Om faktorerna finns, men inte vantrivsel om 
de saknas. 

Vantrivsel 

Om faktorerna saknas, men inte trivsel om de 
finns. 

 

Fig.2 Herzbergs tvåfaktorsteori (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 

 

Det finns en del kritik mot Herzbergs teori, en som är mycket omtalad handlar om lönens 
betydelse. Enligt Herzberg är den ingen faktor för motivation. Kritiker menar att Herzberg 
bara utgår från den materiella tolkningen av pengar och bortser från symbolvärdet för 
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individen. Exempelvis kan en hög lön ses som ett erkännande för väl utförd arbetsinsats 
(Jacobsen, & Thorsvik 1998). 

 

Belöningssystem 

Det är idag vanligt att företag använder sig av flexibla lönesystem för att motivera sina 
anställda. Belöningen utöver lönen skall ses som ett incitament för de anställda att arbeta 
effektivare. Belöningarna skall kunna innefatta både materiella belöningar som t ex lönebonus 
men även immateriella belöningar i form av t ex befordran, utbildning och utvidgade 
arbetsuppgifter (Bruzelius & Skärvad, 2000).  

 

Icke monetära belöningar 

Angelöw som är docent och socialpsykolog påpekar att visad uppskattning för arbetsinsatser 
är av stor betydelse för människors hälsa, arbetsglädje och välbefinnande. Avsaknaden av 
bekräftelse i form av att inte medarbetarna känner sig uppskattade kan leda till att 
medarbetarna upplever arbetsbelastningen som högre och detta kan leda till stress och ohälsa. 
Ledningen bör därför se till att ett uppskattningsorienterat klimat införs på företaget, där 
företagets individer uppmanas att stödja och uppmuntra varandra (Angelöw, 2006). 

Pål Carlsson som är redaktör och utbildare på Björn Lundens information AB nämner dessa 
belöningar som förmåner. Han skiljer mellan förmåner utöver lön och istället för lön. Carlsson 
anser att förmåner utöver lön skall innefatta personalvårdsförmåner och sociala förmåner. 
Sociala förmåner som flextid och motion på arbetstid behöver inte kosta företaget något 
(Carlsson, 2001).  

 

Monetära belöningar 

Sociala förmåner som är utökad ledighet i form av fler betalda semesterdagar, och utbildning 
kan ”kosta företaget en slant” men de sägs vara ofta mycket uppskattade förmåner. För att bli 
klassade som personalvårdsförmåner får förmånerna inte vara av något större monetärt värde, 
detta kan vara enklare motionskläder, gym, solarium eller bastu på arbetet. Dessa förmåner är 
skattefria. Exempel på förmåner istället för lön kan vara tjänstebil och individuella 
pensionslösningar etc. (Carlsson, 2001).  

Thompson och Strickland har tagit fram vad de anser skall innefattas i ett bra 
belöningssystem. De påtalar vikten av att belöningen ska vara en väsentlig del av den totala 
lönen eftersom om andelen är försumbar fungerar den inte i motiverande syfte. Thompson och 
Strickland tar även upp vikten av att belöningssystemet måste vara uppbyggt så att 
medarbetarna själva kan påverka resultatet och genom detta få ta del av belöningen. För att 
motivation skall skapas är det viktigt att utforma ett realistiskt system där prestationsmålen 
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inte är för svåra eller för lätta att nå. Dessutom bör detta belöningssystem gälla alla i 
organisationen, chef som medarbetare (Bruzelius & Skärvad, 2000). 

För att tydliggöra kopplingen mellan medarbetarnas lön och företagens resultat- och affärsmål 
har många företag valt att införa målbonussystem. Går företaget bra får medarbetarna ut en 
del av denna vinst, stor vinst- stor utdelning, vid liten vinst – liten utdelning samt vid förlust 
får inte medarbetarna ut någon bonus alls. Uträkningen av denna bonus kan antingen vara 
uträknad på den gemensamma prestationen (gruppen) eller beräknas utifrån den enskilda 
individens resultat (Smitt m.fl., 2002).  

 

Kritik mot de monetära belöningarna 

Alfie Kohn är en amerikansk författare och en av de främsta att kritisera de monetära 
belöningarna. Han anser att det i samhället ses som en självklarhet att sådana belöningar 
skapar motivation. Med stöd från undersökningar påpekar han att endast en del människor 
premierar högre lön och andra monetära belöningar utan de anser att t ex intressant arbete och 
arbetskamrater är viktigare. Cheferna däremot tror att medarbetarna har rankat lön och andra 
monetära belöningar mycket högre än de egentligen gör. 

Många undersökningar visar att monetära belöningar kan ha positiva effekter, speciellt då 
uppdragen var lätta och okomplicerade. I dessa undersökningar redovisas dock bara den 
kortsiktiga effektivitetshöjningen. Kohn menar på att forskning har visat på att den långsiktiga 
effektiviteten minskar och än mer om arbetsuppgifterna är komplexa. Detta pga. att sådana 
belöningar tar bort fokus från själva arbetet och gör att individen mer inriktar sig på att lyckas 
få ta del av belöningen. Då arbetsuppgiften i sig känns som mindre viktig minskar arbetarnas 
motivation.  

” just because paying people inadequately can be demotivating doesn't imply that paying 
people better (or more skillfully ) will be motivating” (Kohn, 1998). 

Vidare menar Kohn att bestraffningar och belöningar kan ses som två sidor av samma mynt, 
en ouppnådd belöning kan för den anställda kännas just som en bestraffning. Likheten mellan 
”gör det där och du får det här” och ”gör det där eller så kommer detta hända dig” är också 
stor. Kohn menar även att monetära belöningar minskar de anställdas motivation till att ta 
risker och utforska olika handlingsalternativ vilket hämmar innovationskraften (Kohn, For 
Best Result, Forget the Bonus,1993). 
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Hur ser verkligheten ut? 
 

Gör pengar oss lyckliga? 

En undersökning under det här namnet gjordes av Kahneman och visar att genomsnittet av 
testobjekten trodde att om en person tjänade under 20000$ om året skulle den vara på dåligt 
humör 58 % av sin tid medan de som tjänade över 100000$ om året endast skulle vara på 
dåligt humör 26 % av sin tid. De sanna siffrorna var dock 32 % respektive 20 %. 
Undersökningen visade även att de med en årslön på över 90000$ troligen skulle svara att de 
var lyckliga dubbelt så ofta som de som tjänade under 20000$ per år. Även om de som 
tjänade mer i en högre grad ansåg sig vara lyckliga var skillnaden i gruppen som tjänade 
50000$-89999$ försumbar. Duesenberry anser att det är den relativa lönen som kan påverka 
välmåendet, att tjäna mer eller mindre än andra har mer betydelse för välmåendet än vad 
individens egentliga lön är. Många kopplar en högre lön till utökade lediga aktiviteter såsom 
chansen att åka på golfresor mm, men i realiteten är det troligt att individen behöver arbeta 
mer och har mindre tid för dessa fritidssysslor, vilket i sig kan minska välmåendet 
(Kahneman, 2006). 

 

SKI(Svenskt kvalitetsindex)- undersökning 2006 bygger på drygt 3000 telefonintervjuer med 
syfte att undersöka hur anställda upplever sin arbetssituation. Studien visar bl a på att: 

• Arbetsinnehållet och hur det dagliga ”livet på jobbet” är organiserat värderas högst, 
medan löner och liknande förmåner placeras bland de minst viktiga faktorerna.  

• Företagets image är viktig för alla anställda. Detta är särskilt tydligt för yngre 
arbetstagare.  

• Skillnaderna i motivation och nöjdhet är stora mellan yngre och äldre. Yngre är svårast att 
få nöjda och motiverade i arbetet.  

Det som arbetsgivare bör fokusera på för att förbättra nöjdhet, motivation och lojalitet är först 
att se till att ”det dagliga arbetet fungerar”, där fokus ska ligga på ”innehållet i arbetet och 
arbetsuppgifterna”, ”den fysiska arbetsmiljön” samt ”arbetsbelastningen”. Viktigt är också att 
premiera personalens ”utveckling” och ”samarbete”. Även företagets image och relationen till 
den närmsta chefen är viktig för att öka medarbetarnas motivation (SKI, 2006). 

SKI-medarbetare undersökning 2009 bygger på drygt 6000 telefonintervjuer med syfte att 
undersöka hur anställda upplever sin arbetssituation. Studien visar bl a på att anställda i den 
ideella sektorn fortfarande är allra mest nöjda medan de som jobbar i verkstadsindustrin och 
inom vård och omsorg är minst nöjda (SKI, 2009). 
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Intervjudata 
Det vi har för avsikt att göra här är att analysera de anställdas svar för att undersöka vad det är 
som motiverar individerna på de olika företagskategorierna, för att jämföra dem sinsemellan. I 
intervju 1-6 redovisas och analyseras svaren från de anställda på de vinstdrivande företagen. I 
Intervju 7-11 görs samma sak med de anställda på organisationer som arbetar med och för 
människor. De korta redovisningarna av de intervjuer som gjorts är för att kunna se hur 
resonemanget förs för att besvara frågan om vad det är som motiverar de anställda inom de 
utvalda företagskategorierna och om några skillnader i motivation kan urskiljas? 
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Intervju 1 

Bakgrund 

Personen i fråga är kvinna, har en civilekonomutbildning i grund och botten och är 26 år 
gammal. Arbetet på detta serviceföretag var det första hon fick efter sina studier och hon har 
inte heller hunnit tänka på ett byte ännu, trots att det redan har gått 2,5 år sedan hon påbörjade 
arbetet. Andrea arbetar som ekonomiansvarig. Först trodde hon att det skulle bli en periodisk 
anställning som hon skulle hoppa av efter att ha hittat något bättre. Men som sagt, det blev 
inte så.  

Motivation 

Andrea anser sig stormtrivas på sitt företag. Något hon tar upp som viktigt för henne är att 
hon har stor frihet då hon kan flexa och lägga upp sin dag som hon själv vill. Då företaget 
erbjuder utbildning samt möjligheter till kompetensutveckling genom att ge utmanande och 
nya uppgifter leder detta till att Andrea känner att hon kan stanna och ändå utvecklas på 
företaget.  

Andrea anser att det medarbetarna är den viktigaste faktorn till varför hon trivs på företaget, 
än mer viktigt än högre lön. Hon känner sig uppskattad, men hade velat få mer beröm då hon 
presterat någonting bra. Företaget har en platt organisation och Andrea ser det som något 
väldigt positivt. Autonoma beslut kan tas utan att kolla av med andra först. De anställda, 
varav Andrea är en av dem, känner sig mer motiverade och delaktiga i företagets utveckling 
genom detta. Hon är inte så nöjd med sin lön och hon berättar att hon anser att den är orättvis 
satt då kollegorna tjänar bättre. Hon anser inte att bonus eller övriga monetära förmåner ger 
henne ytterligare motivation. Dessutom berättar hon att hon gärna skulle byta dessa förmåner 
mot en högre lön. 

Det ser ut som om företaget har lyckats att skapa en miljö där sociala band kan utvecklas 
vilket kan ses som viktigt för den totala trivseln.  Andrea verkar anse att det primära är att 
trivas och känna att hon uträttar ett bra jobb.  

Motiverande: Sociala band, frihet och möjlighet till utveckling.  

Avsaknad: Högre lön (skala 6/10 samt orättvis proportion gentemot kollegorna) samt mer 
visad uppskattning av både medarbetare och ledning.  

 

Intervju 2 

Bakgrund 

Helena – fil. Kand i ekonomi och pedagogik. Hon bor med man och ett litet barn. För Helena 
som är en ambitiös person är det viktigt att ha möjlighet till att utvecklas och även kunna göra 
det inom företaget. Helena arbetar på en tjänst som controller – vilket innebär att utföra jobb 
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såsom att följa upp olika affärer, värdera, redovisa, hålla i utbildningar mm. Hon har arbetat 
på detta företag i 6 år. 

 

Motivation 

Helena ser det som viktigt att ha stor frihet och att hon får använda sig av sin ”kunskap och 
expertis” i form av sin grundutbildning samt de som hon fått internt på företaget. Dock känner 
hon att hon inte alltid får ta autonoma beslut och berättar att hon ser detta som ett hinder. 
Hennes relation till cheferna var en av faktorerna till varför hon trivs och ser sitt företag som 
en plats för personlig utveckling. Andra sådana faktorer är möjlighet till utbildning och 
avancemang. Hon anser att företaget är bra på att tillhandahålla utbildningar och satsar på de 
anställda.   

Hon känner sig uppskattad på företaget och hon får en del beröm men det är enligt henne själv 
något ”som man inte kan få för mycket av”. Hon är även nöjd med sin lön och anser det vara 
viktigt med en bra lönestegring speciellt i början av karriären. De sociala banden är inte så 
viktiga för henne, då hon besitter en tjänst som inte involverar närmare medarbetare. Helena 
tar för givet att företaget kommer att se till hennes nya familjesituation och underlätta för 
henne sättet att arbeta på (hemifrån mm). Helena trivs på arbetet och gillar att se effekterna av 
sitt arbete – detta ger henne en kick och ökar viljan att gå framåt. Hon har tänkt stanna 
långsiktigt inom det här företaget. Helena anser inte att bonusen motiverar men nämner den 
som ”det är inget som motiverar en direkt men det känns alltid bra att få lite pengar”. De 
övriga monetära förmånerna anser hon vara bra utformade, t ex tjänstebilen hon har. 

Företaget har lyckats skapa en god miljö för Helena genom personlig utveckling och bra 
löneförutsättningar. De sociala banden är pga. av arbetets karaktär en sekundärfråga för 
intervjupersonen, däremot är bristen på flexibilitet något som hon saknar. 

Motiverande: Frihet och utvecklingsmöjligheter 

Avsaknad: Känner att hon skulle vilja få mer beröm samt mer befogenheter och mer 
flexibilitet. 

 

Intervju 3 

Bakgrund 

Madelene – magister i geovetenskap, arbetar med kundkontakt, budget mm. Det som 
motiverar Madelene på sin arbetsplats är att arbetet ger stimulans, i form av att hon känner sig 
delaktig och har fria händer. Detta är något som är nytt för henne då hon inte hade denna 
möjlighet på sin tidigare arbetsplats inom den offentliga sektorn.  
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Motivation 

Hon berättar att hon ser det som naturligt att byta arbete ”efter ca 5 år” om inte tillräcklig 
stimulans ges. Hon anser det vara av yttersta vikt att inte bara utvecklas själv utan även vara 
delaktig i att förbättra sin omvärld. Detta kan dock ta sig olika uttryck, just nu arbetar hon för 
att förbättra miljön, men hon skulle lika gärna kunna arbeta inom biståndssektorn eller inom 
vården. Hon nämner även oljesektorn eller tobakssektorn som en möjlig arbetsplats. Madelene 
menar att man på sådana företag skulle kunna göra förbättringar, och får dem 
miljövänligare/ekologiska. Något hon idag saknar är möjlighet till utökad semester och 
möjlighet att arbeta hemifrån annars anser hon att företaget har gjort mycket för att få henne 
motiverad. Hon är nöjd med sin lön och berättar att hon inte tycker att lönens storlek, bonus 
eller andra monetära belöningar spelar så stor roll.  

För fortsatt motivation måste arbetsplatsen ge henne ansvar, frihet, och variationsmöjligheter, 
samt vara en ”plattform” för henne att uträtta något som får henne att känna sig bra.  

Motiverande: Känslan av att uträtta någonting bra, personlig utveckling 

Avsaknad: Möjlighet till utökad semester och frihet i form av arbete hemifrån 

 

Intervju 4 

Bakgrund 

Stefan är i trettioårsåldern och arbetar på stort svenskt konsultföretag som projektmanager. 
Han har arbetat på företaget i ca 2,5 år. Han berättar att han hade för avsikt att byta tjänst efter 
ca 2-3 år. För ca 2-3 månader sedan bytte han tjänst till den nuvarande och han ser ljust på 
framtiden i företaget. 

Motivation 

Det som motiverar Stefan på hans arbetsplats är företagets strävan att utveckla sin personal 
och ge dem ansvar med tillhörande utbildning. Att just ha chansen att utöka sin semester 
genom att byta in den mot övertid är det som motiverar mest till att lägga ned lite extra tid då 
det behövs enligt Stefan. Han värdesätter friheten. Flextiden är för honom den största faktorn 
för att känna sig motiverad. Stefan säger sig vara den typ av person som inte bryr sig om 
vilken image företaget har, men samtidigt tror han att det kan bli viktigare för honom att 
identifiera sig med företaget när han blir äldre och inte har samma utvecklingsmöjligheter. 
Det viktigaste för honom är att utvecklas personligen och göra karriär, samt att tjäna bra 
pengar på det. Stefan är relativt nöjd med sin lön men anser att den är lite för lågt satt då andra 
tjänar mer än honom. Han ser det dock som naturligt då han har mindre erfarenhet än dessa 
personer.  

Stefan skulle föredra att bli utnämnd till årets medarbetare än att erhålla 15000kr i bonus, då 
detta i en mycket högre grad skulle gagna hans CV, och därmed framtida karriär. Värt att 
nämna här är att företaget som Stefan jobbar på är enormt stort och väldigt prestigefyllt. Han 
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uppger att det är god atmosfär mellan medarbetarna men han känner inte att de visar 
uppskattning för hans arbete eller ger honom feedback. Trivsel på jobbet är något som 
värdesätts mycket och det är viktigt för honom, liksom den bokbara fjällstugan, och en rad 
andra aktiviteter som erbjuds inom ramen för företagets belöningssystem. Bonusen leder inte 
till högre motivation men Stefan uppskattar den och ser att det är viktigare att den är rättvis 
fördelad. Dvs. ges lika till alla än att den skulle vara individuell och därmed motiverande.  

Saker vi anser företaget bör bli bättre på är att finna sätt att avlasta Stefan då 
arbetsbelastningen är som störst, visa mer uppskattning då det är som tyngst (i form av 
lönestegring) såväl som beröm och feedback från ledning och medarbetarna. 

Motiverande: Personlig utveckling, flextid och chans till utökad semester, karriärmöjligheter, 
förmåner 

Avsaknad: Beröm och mer feedback. 

Intervju 5 

Bakgrund 

Adam är 30 år gammal, har en ekonomie magisterexamen och arbetar för ett företag som är 
snustillverkare i Sverige. Han är anställd som huvudansvarig för marknadsföringsavdelningen 
men har även mycket ansvar inom andra områden inom företaget.  

Motivation 

Adam anser att han har sitt drömyrke just nu. Han trivs och anser att ledningen satsat på 
honom. Att han jobbar inom ett företag som tillverkar snus ser han inte som något negativt. 
Han motiveras som många andra av att göra något för andra medan han även tar till vara på 
sina egna mål och växer som person. Att arbeta på ett företag som främjar snusandet och inte 
kan ses som någon direkt samhällsnytta ur hälsosynpunkt är inget som bekymrar Adam. 
”Supply and demand” är hans ledord, och han tycker at det är ytterst viktigt att erbjuda så bra 
snus som möjligt. Enligt honom är det en till och med någon sorts samhällstjänst i och med att 
då han inte ser den direkta kopplingen mellan ”life expectancy” och snusandet. Bra 
arbetsrelationer, bra lön, och personlig utveckling är det som han behöver för att trivas. Adam 
berättar att han skulle kunna arbeta inom de allra flesta branscher bara det gynnade hans egen 
utveckling och karriär.  

Det kan diskuteras om snus är bevisat hälsofarligt, men uppenbarligen kan det ses som ett 
substitut till rökning exempelvis, då det är mindre skadligt för hälsan och kan ses som 
”bättre”. Värt att nämna är att personen ifråga själv snusar det märke han arbetar på. Att 
Adam är marknadsansvarig gör det lättare att tro att ”han köper sin egen historia”.  Han tycks 
kunna förklara allt, bara för att kunna känna att det är ok. 

Motiverande: Personlig utveckling, karriär 

Avsaknad: Inget 
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Intervju 6 

Bakgrund 

Maria är 58 år gammal och har arbetat på samma företag de senaste 20 åren. Hon har en 
högskoleutbildning och arbetar på en fältavdelning inom ett företag som sysslar med 
marknadsundersökningar i form av kvalitativa intervjuer och dataanalys.  

Motivation 

Maria känner sig motiverad dels av samhörigheten hon känner med företaget då hon var 
delaktig i att starta upp avdelningen, att hon belönas bra för sin insats (hög lön) och att hon 
anser att hennes arbetslivserfarenhet kan utnyttjas. Hon anser inte att det finns branscher som 
gör samhällsnytta utan att skada någon annan. Hon menar att ”alla branscher har fördelar och 
brister”, och nämner ett exempel där hon sett några individer inom biståndssektorn agera på 
ett sett hon inte kan acceptera.  

Hon säger sig vara nöjd men har ändå funderingar på att byta ”om hon hade varit yngre” – 
”det finns alltid något som skulle kunna vara bättre”. Maria tycker att när man som anställd 
befinner sig på en position, åtar man sig automatiskt visst ansvar som följer med den plats 
man är på. Maria tycker att ärlighet och öppenhet mellan ledning och medarbetare är det 
viktigaste för företagets överlevnad och en god atmosfär. Hon tycker att det största missnöjet 
växer hos henne då medarbetare och överordnade inte kan se problemen rakt i ögat utan pga. 
rädsla försöker hitta andra och sämre lösningar. Trivsel är något som hon tycker är viktigt, 
men ännu viktigare är att hitta ett gemensamt språk gällande kommunikationen i arbetsfrågor 
och lära sig se problemen från ett liknande perspektiv – så att problem inte uppstår på det 
planet. 

Maria ser ut att vara en person som har förlikat sig med hur det ser ut på företaget och är 
relativt nöjd med sin situation. Något som företaget kan förbättra för att motivera henne är att 
se till att hon har utökad möjlighet till extra semesterdagar, samt att se till att inte gå runt 
existerande problem, utan lösa dem genom ärlig framförhållning. 

Motiverande: Använda sin erfarenhet, samhörighet till företaget, relationer på arbetsplatsen 

Avsaknad: Att andra tar tag och löser problem som uppstått. 
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Karakteristiska drag inom den vinstdrivande branschen 

Intervjuobjekten i denna kategori upplever inte att det finns någon specifik störningsfaktor 
som kan leda till vantrivsel på företagen (de som Herzberg nämner som hygienfaktorer). Dels 
för att de känner sig motiverade i sitt arbete samt att de inte tar upp något element som till hög 
grad motverkar lusten till arbetet. Visserligen uppger de flesta att de inte är helt nöjda med sin 
lön men de uppger även att en lönehöjning inte skulle motivera dem till att göra ett bättre 
arbete. Kan man säga då att ökad lön skulle få dem mer motiverade. Nej. Något annat är dock 
att lön inte enbart kan ses som en materiell belöning, utan också kan vara ett mått på 
uppskattning från företaget och för den delen ledningens sida. Det var den attityden som 
märktes bland intervjuobjekten – vilket i och för sig inte överensstämmer med Herzberg 
motivationsfaktorer, men verkar vara helt sann för den delen.   

Alla intervjuobjekt upplever att en stark motivation till arbetet är något av största vikt för att 
göra ett bra jobb samt att utvecklas och trivas. Intervjuobjekten motiveras dock i olika hög 
grad samt av olika faktorer. Exempelvis kan man se att det bland personerna förs olika 
resonemang kring arbetsbelastning, där vissa ser den som en plikt, andra som ett verktyg till 
en bra karriärsbana, några ser det som något som automatiskt följer med arbetet om man vill 
sätta ribban högt, medan andra ser det som ”nödvändigt ont”. Då vi jämför intervjuobjektens 
svar mot Fig.2 Herzbergs tvåfaktorsteori (presenteras i teorikapitlet) ser vi att innehållet av 
den vänstra delen av tabellen i hög grad tas upp av de intervjuade som något de uppskattar 
högt. Här argumenterar de för sin sak. De punkter som tas upp i den högra delen av figuren 
verkar inte vara några hjärtefrågor för intervjuobjekten – troligen pga. att det inte är 
motivationsfaktorer för dem – utan snarare något som de tar för givet. Vi anser att det ter sig 
rimligt att anta att intervjuobjekten är relativt nöjda med dessa punkter då de anser sig vara 
motiverade och inte hänvisar till dessa punkter då de tar upp vad som behövs förbättras på 
deras arbetsplats. 

De har alla flexibla lönesystem med grundlön, bonus samt diverse andra förmåner. De flesta 
ansåg att grundlönen var viktig och sa en del om hur ledningen värdesatte den anställda. 
Grundlönen ger en trygghet då de fysiologiska behoven kan tillgodoses. Flertalet av de 
intervjuade ansåg sig inte nöjda med sin lön men uppfattningen var i dessa fall baserat på den 
relativa lönen, Dvs. vad de visste att andra tjänade. Duesenberry (Kahneman, 2006) tar upp 
detta fenomen och påpekar att det är den relativa lönen som är viktigast. Om istället de 
intervjuade jämförde sina löner med andra anställda i andra branscher kanske uppfattningen 
om lönen hade varit annorlunda. Här ser vi att kopplingen till den närmaste sociala miljön 
individerna befinner sig i, är mycket viktigt att hänvisa till när det gäller medarbetarnas 
uppfattningar om sina egna prestationer mm. 

De intervjuade gillade samtliga bonusen men de ansåg inte att den skapade ytterligare 
motivation. Detta kan av Thomson och Strickland(Bruzelius & Skärvad, 2000) samt Smitt 
m.fl., (2002) ses som naturligt då intervjuobjektens bonus inte var en väsentlig del av den 
totala lönen. Dessutom hänvisar Thomson och Strickland till att medarbetarna själva måste 
anse sig kunna påverka företagets resultat och genom detta sin egen bonus. Detta var något 
samtliga intervjuobjekt kände att de hade svårt att göra. En bra sammanfattning av de 
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anställdas syn till bonus anser vi kan tydliggöras genom ett referat av ett av våra 
intervjuobjekt som beskrev bonusen som ”det är inget som motiverar en direkt men det känns 
alltid bra att få lite pengar”.  Alfie Kohns syn på de monetära belöningarna är intressanta då 
flera av hans uppfattningar delas av undersökningsobjekten. Exempel på detta är de 
intervjuades uppfattning om att bonusen saknar motiverande effekt. 

Då det kom till de övriga förmånerna gick åsikterna isär, vissa ansåg att de var bra medan 
andra hellre skulle få ett lönepålägg istället för dem, även om detta lönepålägg var litet. 
Varför olika personer tyckte olika kan argumenteras. Detta skiljer sig mot Sifos undersökning 
(2001) där tjänste- eller avtalspension, förstärkt sjukförsäkring och möjlighet till motion och 
friskvård värderades högst. Angelöw tar upp vikten av uppskattning och detta är något alla i 
undersökningen tar upp. De flesta anser att de får viss uppskattning men alla känner att de vill 
och även bör få mer. Svaren skiljer sig åt då vi undersöker vems uppskattning som är 
viktigast. De flesta svarar dock att det är medarbetarnas uppvisade uppskattning som värderas 
högst.  

Utökad ledighet och utbildning är något som Carlsson tar upp som mycket uppskattade 
sociala förmåner. Den I-särklass viktigaste förmånen enligt undersökningsobjekten var flextid 
och utökad ledighet. Flera berättade att det var den viktigaste faktorn till ökad motivation för 
dem. Ingen av dem hade utökad semester i sitt anställningsavtal, endast 5 veckor. Vissa hade 
dock chans att välja att ta kompledighet för övertid medan andra just eftersökte detta. 
Utbildning på företaget ansågs vara väldigt viktigt för de anställda. Utan dessa möjligheter 
skulle intervjuobjekten inte kunna tänka sig att stanna på företaget. 
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Intervju 7 

Bakgrund 

Eva är 60 år gammal och arbetar som speciallärare på en skola i Stockholm. Hon är 
högutbildad och har flera års studier i bagaget utöver lärarutbildningen. Hon har arbetat som 
lärare i ca 30 år varav de 3 senaste åren på sin nuvarande arbetsplats.  En av anledningarna till 
varför hon bytte till sitt nuvarande arbete var att hon ansåg att hennes kompetens togs tillvara 
på ett bättre sätt, ”en arbetsplatsplats med stor variation där jag får användning av praktiskt 
taget all min utbildning”.  

Motivation 

Hon trivs bra på sin arbetsplats och beskriver sig som nöjd och motiverad till att göra ett bra 
jobb. Hon motiveras av att hjälpa andra att utvecklas. Om hon hade behövt byta bransch 
skulle vården vara det närmaste man kan komma hennes önskemål. Hon beskriver relationen 
till rektorn som positiv och berättar att hon anser sig ha stort stöd och uppbackning från 
denne. Hon tycker att medarbetarna här (två andra speciallärare) är oerhört viktiga. De har en 
god och vänskaplig relation, de avlastar varandra och ger enligt Eva ”inspiration” till fortsatta 
idéer och utveckling. Hon känner sig uppskattad av såväl kollegor, rektor och utav sina elever 
men påpekar ”vem skulle inte vilja ha mer uppskattning?”. Eva är relativt nöjd med sin lön 
7/10, hon anser dock att hon i en annan bransch med samma utbildning skulle kunna tjäna 
mycket mer. Hennes bedömning av sin lön är endast grundad på vad andra lärare tjänar. Det 
hon är mer nöjd med är de förmåner som tillkommer lärartjänsten såsom längre semester i 
form av 9 veckors sommarlov, sportlov etc. Dock är de ordinarie arbetsveckorna 45 timmar 
istället för 40 men det är ett system Eva anser sig vara privilegierad att ha.  

Det ser ut att vara viktigt för Eva att bli uppbackad av rektorn och se att hennes erfarenhet 
värdesätts. Skolan verkar ha tillgodosett Evas behov genom att lyssna, ge henne ansvar och 
tillhandahållit en arbetsplats där trivsel kan frodas.  

Motiverande: Relationer på arbetet, personlig utveckling, få användning av sin erfarenhet, få 
stöd och uppbackning, den utökade ledighet hon får med tjänsten 

Avsaknad: Mer uppskattning för väl utförda prestationer 

 

Intervju 8 

Bakgrund 

Sanna är 26 år gammal och arbetar som sjuksköterska. Hon sökte detta arbete strax innan hon 
avslutat sin sjuksköterskeutbildning och var således inte arbetslös innan detta arbete. Då hon 
sökte detta arbete hade hon för avsikt att få in en fot i branschen och byta arbete efter ca ett år. 
Detta pga. att man enligt henne ”måste byta tjänst för att höja sin lön”. Nu har det snart gått 3 
år och hon har fortfarande samma tjänst och hon har för avsikt att arbeta kvar ett tag 
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Motivation 

Hon tycker om sina arbetskamrater och trivs med nästan allt hennes tjänst innebär. Ibland är 
det lite väl mycket men kollegorna stöttar varandra. Sanna har förutom sitt grundansvar som 
sjuksköterska ansvar för schemaläggningen och det är något hon trivs med. Sanna menar på 
att det är stor trivsel på arbetsplatsen och att relationen mellan chefen och medarbetarna är 
god. Hon anser att hon får mycket beröm och många ”klappar på axeln” för sitt arbete men att 
man aldrig kan få nog av beröm. Då hon ska gradera vems beröm som hon anser vara 
viktigast svarar hon efter en stunds fundering och chefens beröm är viktigast sen 
medarbetarna och till sist patienterna. Att patienternas beröm kommer på sista plats är enbart 
för att det ständigt kommer in nya och det enligt Sanna själv gör att hon inte har någon 
egentlig relation till dem. Att chefens beröm är viktigast är pga. att det enligt Sanna ger störst 
bekräftelse på att hon gjort ett bra arbete (det är chefen som har kompetensen till att uttala sig 
om sådant). Sanna känner sig motiverad till att gå till arbetet varje dag då hon trivs med sina 
arbetsuppgifter, med sina medarbetare och känslan att göra någonting bra för andra. 

Medarbetarna på Sannas arbetsplats tilldelas en liten bonus om företaget går bra samt att de 
har en del andra monetära förmåner såsom friskvårdsbidrag etc. Sanna skulle dock hellre få en 
liten högre lön istället för dessa. Sanna är väldigt missnöjd med sin lön 4 eller 5 på en 
tiogradig skala. Hon beskriver kritiskt ledningens ”individuella lönesättning” som i praktiken 
är allt annat än individuell. Vidare berättar hon att hon vet att de som har jobbat 20-30 år 
längre än henne bara har någon tusenlapp högre i lön och att detta är negativt motiverande då 
det på ett negativt sätt talar för hennes framtida lönestegring.  

Hon anser att hon inte kunde bli mer motiverad till att arbeta bättre då hon redan ger 100 % 
men att hon skulle vilja få mer uppskattning för sitt arbete genom en högre lön. Det primära 
för Sanna är att arbeta med människor och underlätta deras vardag, hon skulle kunna tänka sig 
att byta arbetsplats bara det ökade hennes trivsel. Hon trivs bra på sitt arbete och anser att 
cheferna tar hänsyn till de anställdas livssituation vilket är viktigt för henne då det skapar en 
”vi bryr oss” anda.  

Att ge ytterligare ansvar, i Sannas fall schemaansvarig, är ett bra sätt att få medarbetarna 
engagerade och få dem att känna att de tillför företaget något unikt gentemot andra 
medarbetare. Vi anser att relationerna betyder mycket för henne och får henne att känna sig 
väl uppskattad av såväl patienter, medarbetare och chef. Att Sanna skulle föredra ”lite högre 
lön” istället för de monetära förmånerna leder oss till slutsatsen att dessa förmåner kan ses 
som relativt verkningslösa för henne och ev. borde justeras. Sanna säger sig missnöjd med sin 
lön men ändå motiverad till att ge 100 %. Man kan ur ett företagsekonomiskt perspektiv fråga 
sig vad ledningen skulle vinna på att höja hennes lön? Då de redan har lyckats motivera henne 
fullt ut. 

Motiverande: Arbetsrelationer, utföra något bra för andra, utökat ansvar, uppskattning 

Avsaknad: rimlig lönestegring, mer visad uppskattning 
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Intervju 9 

Bakgrund 

Anna är 56 år gammal och arbetar på ett äldreboende. Hon har i botten en mer avancerad 
utbildning men skolade om sig till undersköterska i och med immigrationen till Sverige för ca 
30 år sedan.  

Motivation 

Hon anser att undersköterskeutbildningen var intressant och kommer väl till användning på 
sin arbetsplats, både ur medicinsk som den psykologisk synpunkt. Det som värdesätts mest av 
Anna själv är att göra gott för de äldre, att arbeta i grupp och se det gemensamma resultatet av 
arbetet. Det är många av de anställda undersköterskorna som tycker att gemenskapen (vilken i 
sin tur bidrar till ett bättre resultat) är något som motiverar dem till att anstränga sig mer och 
bidra till en god sammanhållning inom laget. Anna som är högutbildad i grund och botten 
tycker att ett arbete för en biståndsorganisation skulle motsvara hennes förväntningar bättre 
och det skulle kännas bättre för henne att utföra ett mer kvalitativt arbete. Den grundläggande 
lönen är låg men Anna tycker inte att en individuell bonus kulle vara en bra ide – då det finns 
risk att det skulle uppkomma rivalisering bland medarbetarna – och detta skulle inte vara bra i 
ett team menar hon. De får dock en bonus ”lika för alla” då företaget går bra, de är inte stora 
men då grundlönen är låg ger den mer effekt och Anna menar även på att det känns som om 
ledningen genom detta uppskattar sina anställda. 

För Anna är det viktigt med uppskattning från olika håll och hon påpekar att det är patienterna 
som är den största källan till glädje – för det är ”dem man möter varje dag” och ”det är dessa 
personer man är där för”. Anna trivs där hon är, då förhållandena är helt ok, med jämförelse 
till andra ställen hon har arbetat på. Hon tycker däremot inte om hierarkin på arbetet – där 
äldreboendets ledning ställer sig i en bestämmande position där det inte tas hänsyn till 
medarbetarnas åsikter. En högre lön eller fler lediga dagar på året skulle motivera Anna till att 
utföra ett ännu bättre arbete (engagera sig mer i företagets välgång). Patienterna bryr hon sig 
redan om till 100 % och om hon skulle få möjlighet till utveckling inom företaget skulle det 
bidra ännu mer till hennes engagemang.  

Det är viktigt för Anna att andra människor får det bättre pga. hennes arbetsinsats. Hon 
påpekar att hon trivs men vi anser att hon skulle ha en bättre chans till utveckling och 
självförverkligande på en arbetsplats som bättre tog tillvara på hennes kunskaper i form av 
utbildning och erfarenhet. Vi anser att hennes kritik mot ledningen som inte vill släppa ifrån 
sig ansvaret tyder på detta. 

Motiverande: Relationer på arbetsplatsen, chans att utföra någonting bra för andra 

Avsaknad: Ansvar, få använda sig av sin fulla kapacitet, tillfredsställande lön 
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Intervju 10  

Bakgrund 

Fredrik är i 35-årsåldern, är doktor i socialantropologi med inriktning på utvecklingsforskning 
och arbetar som biståndsansvarig för en liten välgörenhetsorganisation.  

Motivation 

Han ser det som av största prioritet att hjälpa sina medmänniskor och detta är även signifikant 
för den tro han utövar. Något annat han ser som viktigt är den personliga tillfredsställelse man 
känner av ”det goda man utfört”. Lön är något Fredrik ogärna talar om då det enligt honom 
inte är ett motiv till hans arbete utan ett sätt att överleva. 

Det är även viktigt för honom att få användning av sin utbildning och ges chansen till fortsatt 
lärande. Fredrik ser det som en trossak för honom att arbeta med det han gör, och att han valt 
en sådan livsväg som han nu har. Fredrik tycker att det är en helt annan sak att arbeta på en 
statlig organisation som Sida – då det där endast är viktigt att utföra ett bra, effektivt och 
professionellt arbete – gentemot de små organisationerna som har sina egna värderingar, mål 
och vet exakt varför de gör något eller inte gör något. Deras policy styrs inte av någon 
regering eller andra decidenter. Man gör medvetna val – hur man ska hjälpa – på vilket sätt – 
och kan sedan se frukterna av sitt eget arbete – Det är en stor upplevelse.  

Det ser ut som att det är viktigt för Fredrik att hela tiden utvecklas och sedan sätta sin kunskap 
i praktik. Det verkar vara av yttersta vikt för honom att hjälpa andra som inte har tilldelats 
samma förutsättningar som han själv.  

Motiverande: Arbeta för en god sak, inre tillfredsställelse 

Avsaknad: Inget 

 

Intervju 11 

Bakgrund 

Josef är i 50-årsåldern och har en utbildningsbakgrund i statsvetenskap.  

Motivation 

Josef är nöjd med den lön han får, men påpekar att det inte ger någon motivation i sig. Han 
beskriver att det är en drivkraft som är bortom all materiell ersättning och det är detta han 
jobbar för. Att sedan se effekten av alla sena timmar på jobbet, se hur allt engagemang lett till 
att någon annan har fått ett värdigare liv är det man jobbar för och det är något som sporrar till 
ännu fler ansträngningar. Dagarna ser väldigt flexibla ut men det är alltid hemskt mycket att 
göra. Hela frågan med att arbeta på en riktig biståndsorganisation handlar enligt Josef om 
commitment – eller hängivenhet till det man har åtagit sig att göra. För en person som 
verkligen är på rätt plats – och vill arbeta för fattiga är det något som är större än alla 
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materiella eller immateriella belöningar. Det är något man måste vara övertygad om att man 
vill göra.   

Josef liknar sig själv vid en säljare, fast här är hans arbetsgivare de fattiga och sjuka i 
avlägsna länder, som han uttrycker det. Det är när han möter dem och ser effekterna, det är då 
han på nytt känner att han verkligen vill göra det han gör – han vill uppfylla sin kallelse som 
kristen och göra något gott för andra. Vi anser oss inte kunna se något ytterligare som 
företaget skulle kunna göra för att förbättra motivationen hos Josef. 

Motiverande: Arbeta för en god sak, inre tillfredställelse, se effekten av sitt arbete 

Avsaknad: Inget  
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Vad säger idealisterna? 

Då man analyserar dessa svar med utgångspunkt från Herzbergs teori ser vi att de 
förhållanden som kan leda till hög tillfredsställelse finns representerade men att även flera av 
de förhållanden som kan leda till vantrivsel återfinns. Det var tydligt att studieobjekten som 
arbetade inom vården hade problem med företagspolitiken. Undersköterskan påpekade att 
ledningen inte lyssnade på de anställda medan sjuksköterskan var starkt kritisk till företagets 
lönesättning. Undersköterskan berättade att hennes motivation skulle öka med högre lön och 
hon tror att hon då skulle göra ett bättre arbete. Detta kan eventuellt förklaras utav den kritik 
som framförts mot Herzbergs tvåfaktorteori. Det kan vara så att den anställda ser en låg lön 
som brist av uppskattning. Det är dock svårt att avgöra i vilken grad bristen av dessa 
hygienfaktorer skapar negativ motivation då studieobjekten även uttryckte sig som nöjda och 
motiverade. Dessutom var de flesta inom denna företagskategori mindre nöjda med sin lön 
generellt, de inom biståndssektorn är undantaget då de var nöjda till 100 %. Det finns en 
indikation om att när motivationen är som högst börjar alla identifiera sig med företaget och 
besitter då viljan att prestera bättre för att gynna utvecklingen. De flesta personer som arbetar 
inom denna företagskategori - arbete med eller för människor – kan vara av den typen som 
redan ger allt för andra, och det kan vara svaret på varför de trots allt känner sig motiverade 
till det de gör. 

 

Angelöw tar upp vikten av visad uppskattning på arbetsplatsen och att detta leder till ökad 
hälsa och en högre arbetsmotivation. Vi anser att alla de intervjuade befann sig på 
arbetsplatser med ett uppskattningsorienterat klimat, vilket intervjuobjekten tog upp som 
något mycket positivt och något som fick dem att trivas. De var alla nöjda med den 
uppskattning de fick men de eftersökte mer beröm. Något som låg de intervjuade väldigt 
varmt om hjärtat vad känslan av gemenskap på arbetet. Det stärkte dem, inspirerade dem och 
det ser ut som att det är den faktorn som gör att de ibland klarar av att prestera det lilla extra. 
Samhörigheten och möjligheten att få bekräftelse är något som allmänt sett gillas av alla. 

 

De har alla flexibla lönesystem men dessa är olika utformade. Dessa uppskattas olika av olika 
individer. Vissa anser att förmåner gynnar ökad gemenskap, medan andra gärna skulle byta ut 
dem mot en liten monetär ersättning. I de fall där liten monetär ersättning skulle väljas anser 
vi att företaget inte lyckats skapa tillräckligt bra förmåner – eller att grundlönen är för låg och 
allt tas emot med öppna armar. Det verkar som om den totala kostnaden för förmånerna är 
högre än vad våra intervjuobjekt anser dem vara värda. Något som vi uppfattade som en 
viktig förmån var chansen till utökad semester. Denna typ av förmån nämner Carlsson vara 
väldigt uppskattad. Exempelvis så tar lärarinnan upp detta som något viktigt för henne. De 
som inte hade den tog upp avsaknaden av den och påpekade att det var något som skulle 
kunna få dem mer motiverade.  
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Chans till utbildning är också en uppskattad förmån enligt Carlsson. Det var ingen av de 
berörda som hade chans till utbildning på arbetstid (vissa små utbildningar såsom 
endagskurser återfanns dock) men de anställda uppmanades att gå vidare och utbilda sig på 
fritiden eller söka tjänstledighet. Det är svårt att få ut något konkret av detta men det är 
möjligt att dessa företag inte känner att de har de resurser som krävs för att betala för sådan 
utbildning, eller så kan det vara svårt med längre utbildningar för personer i dessa branscher.  
Då välgörenhetsorganisationen i vår studie är ett litet företag är det även där svårt att skicka 
iväg medarbetare på långa utbildningar utan de tillfrågade anser sig ha tagit in den 
grundkompetens som krävs vid anställningen och de anställda är alla engagerade och söker ny 
kunskap på egen hand. 

 

Endast de två som arbetar inom vården tar upp att de har möjlighet till bonus. Deras åsikt om 
dess betydelse går dock isär. Sjuksköterskan ansåg inte att bonusen gav mer motivation alls 
medan undersköterskan ansåg annat. Även om inga av dessa intervjuobjekt anser sig ha stor 
påverkan på den eventuella bonusen ser vi det som troligt att undersköterskan som arbetar på 
ett mindre företag känner sig mer delaktig. Hon nämner även att hon ser bonus som visad 
uppskattning från ledningen. Just att bonusen är liten medför enligt Thomson och Strickland 
samt Smitt m.fl. att ingen större motivation skapas men vi tror att undersköterskans låga 
grundlön kan ha betydelse för hur hon ser bonusen, även fast den inte är en ”väsentlig del av 
lönen”. De båda inom vården delade Kohns uppfattning om att en personlig satt bonus kunde 
splittra gruppen istället för att göra dess medlemmar mer motiverade då det skulle kunna 
kännas mer som ett straff om man inte fick lika stor bonus som de andra medarbetarna. Detta 
skulle kunna skapa osämja. De ansåg likt Thomson och Stricklands att det var bra att bonusen 
betalades ut till alla på ett likartat sätt. 

 

Vi anser att det generellt var mycket viktigt för denna grupp att nå sitt självförverkligande 
genom att hjälpa andra. De hade egna personliga mål som att trivas och utvecklas men 
omsorgen till sina medmänniskor var den starkaste drivkraften. Denna kraft var olika stark 
mellan olika individer och branscher där vårt intervjuobjekt från välgörenhetsorganisationen 
stod i särklass på den ena kanten.  
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Herzberg kontra verkligheten. Stämmer teorierna? När och till vilken grad?   

De intervjuade personerna på välgörenhetsorganisationerna behandlar ämnet motivation 
utifrån ett perspektiv som ingen annan har gjort under forskningens gång. Vad är det som är 
så speciellt med dessa personers motivation? Det utmärkande draget för dem båda, var att 
motivationen var en sak som de hade funderat på innan de ens sökte arbetet. Det var 
motivationen till denna typ av arbete som fick dem att söka det och det är också motivationen 
som får dem att om och om tänka efter kring sitt arbete och den insats de gör. Motivation är 
kanske fel ord, utan snarare borde ordet Motiv användas här. Motivet till varför dessa 
människor mötts inom denna organisation var det samma. 

De har en djupare orsak till varför det är den här typen av arbete de vill utföra. Orsaken för de 
anställda på undersökningsföretagen är deras tro, den kristna tron i det här fallet. Det är den 
som förpliktar dem till några mål i deras liv. Att tro, att aktivt utöva sin tro, och också genom 
praktiska handlingar hjälpa andra. När vi tittar noggrannare på den katolska tron, vilket det är 
i det här fallet, är människan ämnad att hjälpa andra, eftersom det är orsaken till varför vi 
finns här på jorden - att glömma bort sig själv och engagera sig helt i att vara där för sina 
medmänniskor. I andra organisationer som kan liknas vid vårt undersökningsföretag (vad 
gäller den hierarkiska nivån på organisationen) är exempelvis Islamic relief där orsakerna till 
människohjälp andra, men orsakerna till deras handlande är lika starka - argumenten andra. 
Inom Islamic relief finns mer en approach som hänger på "hjälpa våra bröder och systrar" och 
hamnar på en väldigt personlig nivå. 

Om vi nu istället analyserar personer som är anställda på företag inom den vinstdrivande 
sektorn, får vi fram att det finns tendenser som efterliknar den motivation vi hittade hos de 
anställda på icke vinstdrivande företag. Känslan att man gör något gott är väldigt stark hos 
alla, men definitioner sviktar. Ibland kan ”att göra gott” betyda att man gör ett bra jobb, i 
andra fall kan det betyda att man gör något för miljön, i andra fall betyder detta att man gör ett 
jobb som väntas av en och därmed kan gå vidare på karriärstegen. 

Det gemensamma för alla de intervjuade är en viss känsla av ”commitment” för arbetet eller 
för arbetsplatsen, eller för medarbetarna. Den återkopplingen som vi har funnit viktig bland 
alla de anställda är något som saknas i Herzbergs tvåfaktosteori. Denna ”commitment” är 
olika stark, beroende på orsakerna till engagemanget som skapats. Oftast kan det kopplas till 
det ansvar man har och de möjligheter som ges inom ramen för det arbete man utför. Det är 
det som det gemensamma draget mellan alla de personer som intervjuats, men samtidigt är det 
också det mest särskiljande draget bland dem alla, då ansvar och utveckling betyder något 
annat beroende på vem man talar med. Detta definieras på olika sätt beroende på bakgrund, 
typ av arbete samt drömmar om framtiden – om sådana finns. Och alla andra omgivande 
faktorer som skapar den individualitet som finns bland oss människor. 

Något som uppkom under forskningens gång var att det fanns en korrelation mellan storleken 
på organisationen och vilka egenskaper som eftersöktes hos medarbetarna. Vi fann att ju 
större organisationen är, desto mer distanserad blir den gentemot sina kunder och 
medarbetare, dvs. stora organisationer har en tendens att hämma känslan av gemenskap. 
Samtidigt krävs inte samma engagemang av medarbetarna – arbetet består av mer 
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distanserade arbetsuppgifter pga. en uppdelning på fler småavdelningar som inte verkar ha 
koppling till varandra, i alla fall ingen direkt koppling. Då blir arbetet man utför likadant 
oavsett var eller med vad man arbetar. Det är också i det här skedet som det finns risk att 
tappa kontrollen över varför man gör något och vilka bakgrundsorsaker det finns till ett sådant 
handlande.  

Något som var väldigt tydligt i alla intervjuer var att alla identifierade sig med sitt arbete och 
de arbetsuppgifter de hade. Vi är övertygade om att det är ett viktigt element till att hålla 
tillfredsställelsen uppe. Det ser ut att vara enklare att behålla detta i en liten och homogen 
arbetsgrupp - med klart uppsatta mål. Det är också här skillnaderna kommer upp bland de 
anställda på olika företag, då de arbetar på olika sätt och man kan se vart de sociala grupperna 
får störst uttryck och vart de inte får det. Det klara är att oavsett vart man går är de sociala 
banden ett av det viktigaste som finns för att hålla motivationen uppe. Om man ser till de 
sekundärdata som presenterats i början av empirikapitlet blir denna analys ännu mer legitim 
då exakt samma tendenser påvisas av den undersökning som vi genomförde. Image och hur 
det dagliga livet på jobbet ser ut – styr hur vi motiveras av att jobba på arbetsplatsen, som 
man i kort kan säga om SKI-undersökningens resultat. 

 

Det gemensamma för alla intervjuade var att de uttryckte vikten av att känna sig bra där man 
är och med det man gör. Alla har olika sätt att definiera detta på, men gemensamma nämnare 
finns och vad tyder detta på? Viljan att självförverkliga sig som Maslow visar på som det sista 
steget på behovstrappan. Sedan är frågan om vart du sätter ribban och hur desperat och 
beslutsam man är att uppnå den. Något som kan tyckas konstigt är att alla de personer som 
blev intervjuade av oss visade på tydliga tendenser att känna sig bra på sina arbetsplatser och 
tycka om det de gjorde. Något som kan ses som typiskt är att alla av de intervjuade sökte 
uttryck för sina känslor på arbetsplatsen och försökte bilda sig sociala grupper där. Detta kan 
inte kopplas till någon teori, men har en tydlig påverkan på de anställdas arbetsmotivation och 
arbetslust. 

 

Genom att studera de intervjuades svar kan man se förbättringsmöjligheter för dem alla. Att 
byta företagsmål till gruppmål, och investera i individuell coachning samt att ta till vara på all 
feedback från de anställda skulle skapa en mycket mer flexibel och vänligare arbetsplats. En 
arbetsplats där var och en får en viktig och meningsfull roll att uppfylla, vare sig det är en 
månad man är på arbetsplatsen eller 30 år. Det ser ut att vara lika viktigt för alla att bli 
coachade, känna kontinuitet, sammanhang och tillhörighet på arbetsplatsen. Det är helt enkelt 
ett sätt att få en del av våra sociala behov uppfyllda. 
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Vad motiveras man bäst av? 
Vad motiverar de anställda inom de utvalda företagskategorierna till att utföra ett bra jobb och 
vilka skillnader i motivation kan man se bland dem? Så löd vår frågeställning till detta 
forskningsarbete. Det känns att det nu på ett rättvist sätt går att besvara denna fråga, utifrån 
den teoretiska ansats och de intervjuer som blev genomförda. 

De anställda inom de vinstdrivande företagen blev generellt mest motiverade av goda 
utvecklingsmöjligheter, uppskattning av den närmaste miljön (medarbetarna), positiv 
löneutveckling samt en trivsam social miljö. Här var den personliga insatsen orsaken till 
varför man utförde sitt arbete. För vissa var det pga.  förpliktelsen man kände – men för de 
allra flesta var det de ”materiella” aspekterna (pengar, utveckling/karriär) som styrde viljan att 
göra ett bra jobb. Den sociala miljön var något som fick arbetet att flyta på och för några – var 
vänskapsbanden något man fortfarande var kvar på företaget för. 

De anställda på företag inom den icke vinstdrivande sektorn, var generellt sett mest 
motiverade av att de gör något gott för andra – och nöjdheten bland deras kunder var kvittot 
på ett väl genomfört arbete. Sedan var en god social miljö, gemenskap och sammanhållning 
ett bra medel för att genomföra ett bra arbete – och för vissa även ett sätt att bearbeta olika 
svårigheter. Här var commitment till sitt arbete en kompensation över alla missnöjen och för 
en del även viktigare än den sociala miljö man arbetade i (i alla fall var den tillräckligt bra, för 
inget missnöje skulle dyka upp). 

Det intressanta och kanske inte direkt självklara som kan ses här är att de anställda på de icke 
vinstdrivande företagen, trots sämre hygienfaktorer (lägre löner, färre förmåner och inte alls 
positiv löneutveckling, eller karriärmöjligheter) visade en motivationskraft bortom de 
beskrivna i Herzbergs tvåfaktorsteori. Denna motivation, commitment, verkade i många fall 
till och med mer övertygande än bland de personer som hade en mycket bra arbetsmiljö (både 
när det gäller den fysiska arbetsmiljön – hygienfaktorerna som de personliga aspekterna – 
motivationsfaktorerna). Slutsatsen som kan dras här, är att inte alla teorier i verkligheten visar 
sig vara tillräckliga, då det finns områden som inte täcks in av dessa. Exemplet vi har är ett 
ypperligt fall. Kan vi lära oss något av detta, och överhuvudtaget de anställdas tankar kring 
ämnet motivation? 

Det som kan ses är att bonusystemen inte kommer till sin fulla rätt och inte utnyttjas på ett 
fullgott sätt. Alla de anställda ansåg att bonusen var relativt betydelselös när det kommer till 
deras arbetsmotivation. Vidare kan man se att det handlar mångt och mycket om gemenskap 
på arbetsplatsen. När den känslan finns inom individen, är denna på något sett nöjd med 
arbetet – trots andra missnöjen som kan finnas. Sedan märkte vi att ”känna att man utvecklas” 
och att ”göra nånting meningsfullt” är en mycket stark drivkraft bland alla anställda. Det 
viktiga här är att det inte är alla som sätter likhetstecken mellan ”utveckling och utbildning”. 
Olika individer ser vägen till självförverkligande utifrån olika perspektiv och det finns med 
säkerhet mer än en väg att anpassa sin miljö och förutsättningar på arbetsplatsen för att ge de 
anställda en möjlighet att hitta den optimala vägen för personlig utveckling och därmed ökad 
motivation på arbetsplatsen. 
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Bilagor 

 

Frågor till intervjuerna 

1. Vad trivs du med på arbetet och vad skulle företaget kunna förbättra för att öka din 
motivation? 

2. Vilka typer av belöningar finns på din arbetsplats och vilka uppskattar du mest? Och finns 
det några som du inte anser vara viktiga? 

3. Vad driver dig framåt som människa – finns det saker som gör att du vill bli bättre och 
utföra ett bättre jobb? 

 

Stödpunkter 

• Vad fick dig att välja just det här företaget? 

• Vad får dig att trivas/inte trivas på ditt arbete? 

• Känner du dig uppskattad av dina medarbetare? 

• Känner du dig motiverad till att komma till arbetet varje dag, varför? 

• Vad skulle få dig att prestera bättre på jobbet? 

• Om du hade chans skulle du vilja byta företag? Något speciellt?  

 

 


