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Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt de 

anställda i ett familjeföretag motiveras på arbetet samt hur detta är 

kopplat till chefen och dennes sätt att bidra till motivation, eller 

om det finns andra faktorer som spelar större roll för individen. 

 

Metod  Metoden som har använts i uppsatsen består av semistrukturerade 

intervjuer och enkätundersökningar. Totalt har elva stycken 

intervjuer genomförts samt tio stycken enkätundersökningar med 

anställda på företaget. 

 

Empiri  Resultaten av intervjuerna och enkäterna visar på ett flertal 

mönster hos de anställda. Merparten av respondenterna uppger att 

de har låg motivation i nuläget och att chefen i många fall har 

makten att påverka den upplevda motivationen. Det framkom även 

att de flesta respondenterna är tillfreds med sin arbetssituation, 

arbetsklimatet och gruppdynamiken i företaget. 

 

Analys  Analysen har gjorts utefter ett antal teman, vilka är: 

familjeföretag/relationer, medarbetarnas motivationsfaktorer, 

ledarskap och kommunikation. Utifrån dessa har sedan ett antal 

skillnader, likheter och utmärkande faktorer kunnat identifieras. 

 



 

 

Slutsats Det kan sammanfattningsvis konstateras att ledarens roll är av 

betydelse för medarbetarens motivation. Dock är den inte alltid 

den viktigaste parametern då det i vissa fall har visat sig vara andra 

faktorer som har en minst lika, om inte än större betydelse för 

individen. Inre och yttre motivationsfaktorer måste samspela och 

kontexten har en stor påverkan på dessa faktorer. 
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet presenteras grunden till denna studie inom fältet organisation och 

ledarskap med relation till motivation. En redogörelse för hur och varför vi valt detta ämne 

kommer inledningsvis att presenteras för att ge läsaren en bild av vad syftet med studien har 

varit samt hur vi valt att svara på de problemformuleringar som utifrån detta syfte vuxit fram. 

1.1 Bakgrund 

Idag är begreppet motivation någonting som vi ofta möts av i olika sammanhang. Forskning 

har visat att motivation har en stor betydelse för medarbetares prestationer och därav också 

organisationers effektivitet och lönsamhet
1
. Men trots den bevisade betydelsen av 

medarbetarnas motivation blir den oförskämt ofta bortprioriterad i verkligheten. Vid företags 

strategiutformning är faktorer som rör till exempel kapital och företagsstruktur betydligt mer 

frekvent diskuterat än medarbetarnas motivation och faktorer som kan stimulera den
2
. 

 

Att motiveras av sin ledare eller chef blir alltså viktigt inte bara för individen, utan 

organisationen i sin helhet. Därför anser vi att motivation är en faktor som både är rätt i tiden 

och intressant att studera, och därmed också ledarskapet och hur medarbetarens syn på dennes 

sätt att motivera ser ut.  

 

Organisationer finns överallt runt omkring oss och dessa skiljer sig mycket åt i både storlek 

och utformning, allt ifrån stora organisationer med tusentals anställda, till små enskilda bolag 

där arbetstagaren är sin egen chef. Ofta förekommande är de små till medelstora företagen där 

chefen leder anställda med vitt skilda arbetsuppgifter och där avdelningarna är så pass små att 

de inte har sin egen avdelningschef. Självklart krävs det olika organisationsformer för alla 

dessa företag, likaså krävs det även olika slags ledarskap, vilket innebär olika sätt för de med 

en chefsroll att anpassa sig till för att motivera medarbetarna. 

 

De flesta företagen idag, både svenska som internationella, är av företagsformen 

familjeföretag vilket det, trots detta, råder en spridd definition av. Melin nämner i antologin 

Familjeföretagande: affärer och känslor att familjeföretag är en jättepopulation som är 

                                                 
1
 Bergh. Inspirera och motivera- din viktigaste uppgift. VD-tidningen. 

2
 Shou, Arbetsmotivation: En studie av ingenjörer, 7. 
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mycket heterogen och därför svår att ge en entydig definition av. Denna världsdominerande 

företagsform innebär en stor betydelse för BNP och sysselsättning i många länder, samtidigt 

som den har väldigt speciella egenskaper i styrning och ledning
3
. Annelie Karlsson Stider, Vd 

för nätverket Family Business Network (FBN) i Sverige, anser att vi måste förstå 

familjeföretag för att förstå svenskt näringsliv och menar också att det ges en skev bild av 

verkligenheten om man endast studerar börsföretag
4
. Detta anser vi gör denna komplexa och 

ofta förekommande organisationsform intressant att studera ur ett individ-perspektiv. 

 

Eftersom att en av ledarens viktigare uppgifter sägs vara att motivera sina anställda till att 

prestera
5
, så vill vi undersöka huruvida detta stämmer i ett mindre familjeägt företag, där flera 

medarbetares dagliga arbete innebär både stor självständighet och nära relationer till dels 

arbetskamrater, men även sin chef. 

 

Genom att utföra en fallstudie på ett svenskt familjeföretag erhåller vi en djupare inblick i hur 

medarbetare i ett och samma företag, från olika avdelningar, ser på vikten av att motiveras i 

sitt arbete och var de finner att denna motivation kommer ifrån. 

 

Vi vill genom denna studie bidra med kunskap och förståelse om motivationen och dess 

betydelse i det specifika och komplexa fall som ett mindre familjeföretag utgör. Detta för att 

belysa sammanhang mellan organisation och medarbetare samt den kontextuella påverkan på 

individen. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt de anställda i ett litet familjeföretag 

motiveras på arbetet samt hur detta är kopplat till chefen och dennes sätt att bidra till 

motivation, eller om det finns andra faktorer som spelar större roll för individen. 

 

 

                                                 
3
 Melin. Familjeföretagande: Affärer och känslor, 8. 

4
 Gustafsson. Långsiktigt tänkande präglar familjeföretagen. Entré. 

5
 Bergh. Inspirera och motivera – din viktigaste uppgift. VD-tidningen. 
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1.3 Problemformulering 

Genom att studera eventuella skillnader och likheter mellan medarbetarnas uppfattningar om 

motivation i relation till dennes position i organisationen, och även i samband med 

förväntningar på ledarskap, så ställer vi oss frågan hur en och samma chef kan möta dessa 

olika krav. Våra frågeställningar formuleras utifrån detta: 

Hur och varför skiljer sig medarbetarnas uppfattningar och behov åt, utifrån dels motivation 

och dels förväntningar på ledarskapet? Hur används kommunikation som verktyg i 

organisationen och vilken roll spelar egentligen ledarskapet för medarbetarnas motivation? 
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2. Presentation av företaget 

 

Företaget vi har valt som studieobjekt vill vara anonymt och kommer därför hädanefter att 

benämnas som företag “Plast och stål”. De övriga bolag som är dotterbolag eller i företagets 

ägo kommer även de att benämnas under pseudonym. 

2.1 Plast och ståls historia 

Plast och stål är ett litet privatägt företag inom detaljhandel och industriell produktion, som 

verkar på den globala marknaden. De säljer och producerar produkter inom trädgård, hem och 

fritid och industri och säljer även postlådor och produkter inom skadedjurshantering. 

Återförsäljare till företaget är bland annat Bauhaus, Blomsterlandet, Byggmax, Coop, City 

gross och K- rauta och företaget har tidigare även varit leverantörer åt IKEA
6
. 

Plast och stål startade 1954 i en källarlokal i Stockholm
7
. Vid denna tid sålde man produkter 

såsom skruvmejslar, säkerhetsnålar och vispar. Försäljningen gick bra och snart utökade man 

sortimentet med plastartiklar. Kännetecknet för företaget var hög service, bra priser och 

förmågan att i god tid utveckla produkter för att möta efterfrågan på nyheter. Några år senare 

har plasten fått ett riktigt genomslag och tagit sig in i de svenska hemmen. Ett samarbete 

införs med ett engelskt bolag som tillverkar plastmattor, vilka de blir agenturer för i Sverige
8
. 

Kommande år präglas av förändring och i början på 1980-talet räcker inte den lokala 

marknaden till. Företaget blickar utåt och får ett allt mer nationellt och internationellt tänk. 

I takt med de nya kraven i och med den ökade efterfrågan flyttades verksamheten till en stor 

industrilokal i södra Stockholm för att bättre kunna möta dessa, och under 1980-talet tog 

grundarens son över företaget
9
. Efter att redan ha arbetat i företaget under flera år hade han 

god erfarenhet från den dagliga verksamheten och insåg snart att de måste flytta produktionen 

utomlands för att stå sig mot den ökade konkurrensen. 

Flera samarbeten genomfördes och Plast och stål blev agenter för allt fler produkter. 

Branschmässor var något som besöktes flitigt och genom dem började nya partnerskap att ta 

form. 

                                                 
6
 Företagets hemsida. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 

9
 Intervju med ägaren 2014-10-31. 
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2.2 Plast och stål idag 

Idag har Plast och stål en omsättning på dryga 61 miljoner kronor och har funnits i över 60 år 

på marknaden. Under åren har man förändrat, förädlat och förnyat både produktion som 

produkter för att möta den hårdnande konkurrensen och kundernas efterfrågan. Företaget har i 

dagsläget ingen egen logistisk verksamhet, men kan ordna all transport för leveranser världen 

över enligt kundens önskemål
10

. 

Nytt för i år är ett samarbete med ett danskt företag som riktar sig till samma marknad som 

Plast och stål, dock är de båda företagen fokuserade på olika delar inom branschen och 

kompletterar därför varandra på ett gynnsamt sätt
11

. 

Enligt bolagets elva senaste årsredovisningar (från och med 2003 till och med 2013) har 

merparten av vinsten återinvesterats i företaget. 

 

Årtal Omsättning (tkr) Resultat (tkr) Viktiga händelser 

2003 49 296 685  

2004 52 993 952  

2005 54 484 1 838 Vietnam 50 % 
*
 

2006 58 306 703  

2007 68 958 1 311  

2008 72 884 760  

2009 82 675 2 194 Trädgård startas 
**

 

2010 82 359 2 203  

2011 70 108 1 158  

2012 63 977 - 69  

2013 61 711 562 Vietnam 100 % 
***

 
*
 Startar Ny metall i Vietnam 

**
 Trädgård startas och Plast och stål äger 50 % av bolaget. (Införlivas i Plast och stål år 2014) 

*** 
Plast och stål äger nu 100 % av Ny metall i Vietnam 

 

 

Figur 2.1 Samlade nyckeltal från årsredovisningarna mellan 2003 och 2013
12

. 

 

 

 

                                                 
10

 Intervju med ägaren 2014-10-31. 
11

 Ibid. 
12

 Årsredovisningar från Plast och stål mellan 2003 och 2013. 
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2.3 Kartläggning av organisationen 

Koncernstruktur 

Koncernen består av sex delar; moderbolaget Plast och stål, som finns både i Stockholm och i 

Motala, ett fastighetsbolag samt det sedan i år integrerade företaget Trädgård. I koncernen 

ingår även Plast och ståls egen fabrik i Vietnam, Ny metall, samt ett bolag i Hongkong, Ny 

metall Öst
13

. 

 

Plast och stål Stockholm: 

Plast och stål Stockholm är beläget i södra Stockholm där de har kontor och lager i anslutning 

till varandra. De är totalt tretton stycken som tillsammans arbetar med olika arbetsuppgifter på 

olika avdelningar inom företaget.  Styrelseordföranden som även är ägare, var Vd fram till juli 

år 2013 men avgick på grund av en önskan om att trappa ner
14

. Den nya ledaren tillsattes 

externt ifrån med tidigare erfarenhet inom företagsledning. Innan Vd- posten hade han varit 

vice Vd för bolaget och även haft, och har fortfarande, Vd- posten för Ny metall Öst 

Hongkong. Ifrån huvudkontoret sköts alla inköp, försäljning och kundkontakt, ekonomi samt 

lagerhantering för både in- och utleveranser. Leveranser in kommer dels ifrån fabriken i 

Vietnam och dels från externa leverantörer för att sedan levereras ut till kund och 

återförsäljare. Ingen produktion sker i dagsläget i Sverige och försäljningen sker till 

återleverantörer och inte direkt till slutkund. 

 

Plast och stål Motala: 

Motala är en del av Plast och stål i Stockholm. De delar lager med Stockholm och har ett 

gemensamt system för lager och försäljning. Vissa leveranser utgår härifrån och montering av 

vissa redskap och produkter sker här
15

. 

 

Trädgård: 

Trädgård var tidigare underleverantör till Plast och stål, men drev även egen försäljning med 

private label produktioner
16

. Kunder var till exempel Weibull, Rusta och Ö&B. Bolaget 

startades 2009, men införlivades först under 2014 i Plast och stål rent bolagsjuridiskt. Detta 

för att underlätta för kunderna vid orderläggning. 

                                                 
13

 Intervju med ägaren 2014-10-31. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
16

 Ibid. 
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Fastighetsbolag: 

Ett fristående bolag inom koncernen som förvaltar fastigheterna som moderbolaget sitter i 

samt fastigheten som används i Motala
17

. 

 

Ny metall i Vietnam: 

Bolaget i Vietnam har drivits i över tio år. Fabriken är ca 18 000 kvadratmeter stor och 

producerar både till egna kunder och som underleverantör till Plast och stål. Fabriken 

tillverkar även private label- produkter
18

. 

 

Ny metall Öst i Hongkong: 

Plast och ståls säljpersonal i Stockholm lägger beställningar åt företaget i Hongkong, men allt 

administrativt så som fakturering och transaktioner sker där. I princip sköts hela Ny metall 

Öst från Plast och ståls kontor i Stockholm, men det finns en jurist och revisor på plats i 

Hongkong. Syftet med enheten i Hongkong är att Plast och ståls kunder vill ha så få 

mellanhänder som möjligt mellan produktion och slutkund
19

. 

 

2.4 Kort arbetsbeskrivning av respektive position 

Plast och stål i Stockholm består som redan nämnts av tretton personer. Dessa är uppdelade på 

följande positioner: fyra lagerrelaterade, tre säljrelaterade, en marknadsassistent, en inköpare, 

en IT-ansvarig, en ekonomichef samt ägare och Vd. 

                                                 
17

 Intervju med ägaren 2014-10-31. 
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
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Figur 2.1. Organisationsträd
20

. Anledningen till att den ena säljaren är rödmarkerad är att han inte har 

intervjuats men ingår i populationen som berörs. 

 

Nedan beskrivs respektive positions uppgift, exklusive Vd och ägarens vilka inte inkluderas i 

undersökningens syfte. 

 

De fyra lagerarbetarnas arbetsuppgifter är bland annat att ta emot varor, packa och lasta varor 

som ska in eller ut från lagret, planera för kommande in- och utleveranser, tömma containers 

samt att optimera på lagerhyllorna
21

. 

 

Säljarna jobbar fyra dagar i veckan ute på fältet och en dag på kontoret. På fältet har de 

säljmöten och träffar kunder, både befintliga som potentiella. Vissa av dessa möten är 

inplanerade medan andra sker “spontant”. De reser oftast ensamma för att på så sätt kunna 

täcka större områden och fler kunder. Den dag som spenderas på kontoret ägnas bland annat 

åt planering och sammanställningar
22

. 

 

Marknadsassistenten är ensam på sina arbetsuppgifter, vilka är att ansvara för orderstocken 

och att kontinuerligt under varje dag uppdatera den och sedan meddela lagerarbetarna om 

                                                 
20

 Egen figur. 
21

 Intervjuer med lagerarbetare 22 år, 47 år samt lagerchefen 2014-10-31, lagerarbetare 37 år 2014-11-07. 
22

 Intervju med säljaren, 24 år 2014-10-31. 

Ägare 
(Man 63 år) 

VD 
(Man 59 år)  

Lagerchef 
(Man 49 år) 

Lagerarbetare 
(Man 47 år) 

Lagerarbetare 
(Man 37 år) 

Lagerarbetare  
(Man 22 år) 

Försäljningschef 
(Man 49 år)  

Säljare 
(Kvinna 24 år) 

Säljare 
(Man) 

IT-ansvarig 
(Man 54 år) 

Inköpschef 
(Man 65 år) 

Ekonomichef  
(Man 60 år) 

Marknadsassistent 
(Kvinna 53 år) 
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nyinkomna orders samt att sköta fakturering. Hon finns även tillgänglig för kunder som ringer 

eller mailar in frågor. Två dagar i veckan registrerar hon leverantörsfakturor
23

. 

 

Den IT- ansvariga administrerar och har hand om hemsidan och vad som läggs upp där. Han 

fotograferar produkter som ska läggas in på hemsidan eller in i kataloger, lägger in nya 

artikelnummer och ser till att de elektroniska beställningarna fungerar. Vid behov hjälper han 

även till på lagret
24

. 

 

Inköpschefen ska främst koncentrera sig på fabriken i Vietnam, han ansvarar för alla inköp till 

Sverige från fabriken. Tidigare reste han mycket till Vietnam, men i dagsläget har Vd:n tagit 

över den rollen
25

. 

 

Ekonomichefen sköter bland annat inköp av kontorsmaterial, ansvarar för allt det som rör 

ekonomin i företaget, så som in- och utbetalningar, momsredovisning, bokföring, ser till att 

alla får sina löner och har hand om kontakten med Plast och ståls revisor
26

. 

  

                                                 
23

 Intervju med marknadsassistenten 2014-10-31. 
24

 Intervju med IT-ansvariga 2014-11-07. 
25

 Intervju med inköpschefen 2014-10-31. 
26

 Intervju med ekonomichefen 2014-11-07. 
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3. Metod 

 

Följande kapitel ger läsaren en beskrivning av hur vi har gått tillväga genom arbetets gång. 

Forskningsmodell, -ansats och -design presenteras, samt avgränsning, urval och 

databearbetning förklaras och slutligen reflekteras även kring den kritik som författarna 

själva har riktat mot metoden. 

3.1 Forskningsmodell 

För att förtydliga hur denna studie har genomförts så framställdes en forskningsmodell som 

visar hur teori, empiri och analys hänger samman och på vilket sätt vi har arbetat oss igenom 

varje moment i de olika tematiska uppdelningarna. 

 

De teorier som ligger till grund för arbetet presenteras närmare i nästa kapitel. 

Dessa teorier är uppdelade efter fyra olika teman: 

 

1. Organisation där familjeföretaget och dess utformning presenteras. 

2. Motivation där främst den yttre motivationen redogörs för inom den valda teoretiska 

referensramen. Här behandlas Hertzbergs, Hackman och Oldhams samt Latham och Lockes 

motivationsteorier. 

3. Ledarskap då motivationsteorierna kopplas till ledarskapet. 

4. Kommunikation där hanteras både intern kommunikation, kommunikation från chefen samt 

att kommunicera mål och vision i organisationer. 

 

Empirin och den intervjuguide som användes är även den uppdelad i teman som grundar sig 

på dessa teorier. De teman som berördes med underliggande frågor till respondenterna var: 

 

1. Arbetskamrater där vi ställde frågor rörande relationer och arbetsklimat. 

2a) Motivation 2b) Motivations- och hygienfaktorer 2c) Feedback/utveckling. Dessa tre slogs 

ihop till endast en kategori kallad motivation. 

3. Ledarskap där behandlas bland annat frågor rörande medarbetarnas förväntningar på 

chefen. 

4. Kommunikation där frågor rörande huruvida informationsflöde och kommunikation 

fungerar. 
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Slutligen kategoriseras även analysen utifrån det syfte och de frågeställningar som studien 

bygger på, enligt följande: 

 

1. Relationer analyseras utifrån dess påverkan på individen. 

2a) Likheter och skillnader i uppfattningar om motivation i relation till position/arbetsuppgift. 

2b) Utmärkande motivationsfaktorer. 

3. Likheter och skillnader i uppfattningar om ledarskap i relation till position/arbetsuppgift. 

4. Kommunikation. 

 

Nedan visas den modell som tydliggör dessa tre delars samband: 

 

 

Figur 3.1 Egen forskningsmodell. 

 

3.2 Forskningsansats 

Då syftet med denna studie är att belysa likheter och skillnader i olika människors subjektiva 

uppfattningar om ett begrepp som motivation, samt att försöka svara på frågan hur de 

motiveras, så antog vi en induktiv ansats. Med det menas att vi sökt teorier utifrån de resultat 

som studien genererar. Detta även om induktiva studier ofta, och likaså i detta fall, även 

rymmer inslag av deduktion då vi inom valda teoretiska ramar har vår utgångspunkt
27

.  

 

                                                 
27

 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 25. 
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3.3 Forskningsdesign 

Trots att det råder skilda uppfattningar om huruvida kvantitativa forskningsstrategier skiljer 

sig från kvalitativa
28

 så anser vi att denna studie är av kvalitativ karaktär då vi som ovan 

nämnt, använt oss av en induktiv ansats för att skapa teorigenerering, samt att vi använt ett 

tolkande synsätt av den empiri som hanterats
29

. Inom den kvalitativa forskningskategorin 

faller flera olika strategier och designer, och den vi har valt att använda oss utav är fallstudie. 

 

En fallstudie är en metod som lämpar sig när frågor som hur och varför ska besvaras kring 

något socialt fenomen
30

. Då våra frågeställningar syftar till att besvara just dessa frågor kring 

fenomenet motivation, tillsammans med det faktum att vi vill göra en mer djupgående 

undersökning om något så komplext, så valdes denna metod. Yin ger en definition på vilket 

tillämpningsområde som är aktuellt vid en fallstudie, och skriver då: 

 

“A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary 

phenomenon in depth and within its real-life context, especially when the 

boundaries between phenomenon and context are not clearly evident”
31

. 

3.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till endast moderbolaget Plast och stål i Stockholm, som 

sammanlagt består av tretton personer. Detta i och med att kontoret är utformat som en egen 

enhet inom organisationen, vilket innebär att de är fysiskt avgränsade från resterande delar av 

koncernen. Vi har även valt att avgränsa oss till endast medarbetarna på företaget, då de andra 

två positionerna, Vd och ägare, ej bidrar till att besvara vårt syfte. 

3.5 Tillvägagångssätt 

Denna fallstudie genomfördes under hösten 2014 på företaget Plast och stål i Stockholm. 

Empirin som samlats in består av två delar där den ena innefattar intervjuer där svaren tolkats 

och analyserats och den andra delen, av en enkätundersökning med svar som sammanställts, 

jämförts och analyserats. Dessa två moment syftar till att komplettera varandra, då de båda 

behandlar liknande faktorer. Intervjuerna som genomförts är kvalitativa intervjuer med elva 

personer på företaget, alla med olika positioner och arbetsuppgifter. Intervjuerna var semi-

                                                 
28

 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 39. 
29

 Ibid, 40. 
30

 Yin. Case Study Research: Design and Methods, 4. 
31

 Ibid, 18. 
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strukturerade
32

 på det sätt att vi utgick ifrån en intervjuguide som bestod av specifika teman 

som behandlades, men med underliggande frågor som stöd. På detta sätt erhålls en flexibilitet 

i intervjuerna. För respondenterna lämnades till exempel utrymme för att utveckla sina svar i 

den riktning de ansåg vara viktigast, samtidigt som intervjuarna gavs möjlighet att ställa 

följdfrågor på det som de ansåg viktigt och därmed ville få en djupare bild av. Intervjuerna 

utgick ifrån dessa personers uppfattningar om motivation, hur de motiveras på arbetet samt 

hur det kopplas till ledarskapet i företaget. 

 

De åtta teman som berördes under intervjuerna var; (bakgrundsinformation), motivation, 

hygien- och motivationsfaktorer, ledarskap, arbetskamrater, feedback/utveckling och 

kommunikation. 

Utifrån dessa teman ställdes mer detaljerade frågor vilka sedan kommer att analyseras och 

bearbetas i syfte att svara på våra frågeställningar. Intervjuerna hölls individuellt med var och 

en och alla respondenter är anonyma i arbetet. 

3.6 Genomförande 

Merparten av intervjuerna (åtta stycken) genomfördes fredagen den 31 oktober 2014 mellan 

klockan 8:00 och 14:00 på företagets kontor i Stockholm, de tre resterande intervjuerna 

skedde fredagen den 7:e november 2014 mellan klockan 08.00 och 10:00. Under den 7:e 

november genomfördes även en enkätundersökning som alla som blivit intervjuade deltog i, 

totalt elva personer. 

 

Under båda tillfällena fick vi tillgång till ett konferensrum under hela dagen där vi utförde alla 

intervjuer. Alla intervjuer skedde individuellt och tog mellan 15 och 49 minuter vardera. Båda 

författarna närvarade vid alla intervjuer och hjälptes åt att ställa frågor och att anteckna. För 

att minimera risken att missa något som respondenten berättade så spelade vi in varje intervju, 

efter att först fått medgivande från respondenten i fråga. På så sätt kunde vi bättre fokusera på 

personen under intervjun och ha möjlighet att gå tillbaka till ljudfilen i efterhand om det 

skulle behövas. 

 

Enkätundersökningen genomfördes genom att varje intervjudeltagande person på kontoret 

fick var sitt häfte bestående av elva frågor där olika faktorer skulle graderas från ett till fem 

                                                 
32

 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 363. 
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utifrån två inriktningar, dels hur de upplever situationen på arbetet och dels hur de tror att 

samma faktorer skulle kunna öka deras motivation. De fick sedan i lugn och ro svara på 

enkäten och lämna in den till oss när de var klara. Även i detta moment gavs de svarande 

möjlighet till anonymitet. 

3.7 Databearbetning 

För att underlätta bearbetningen av vår insamlade data användes den strategi som utformades 

då vårt syfte formulerades, vilket innebar en tematisk uppdelning efter ett antal kategorier. 

Först sammanställdes intervjuerna genom att både lyssna på inspelningarna samt att titta i de 

anteckningar som gjorts under intervjuerna. Det gjordes i kronologisk ordning utefter hur 

ämnen berörts och frågor besvarats under intervjun, men med hänsyn till intervjuguidens 

tematiska fördelning. Båda författarna gick sedan tillsammans igenom sammanställningarna 

av intervjuerna ännu en gång, för att istället klassificera svar och information under aktuell 

kategori och frågeställning. Här användes främst data ifrån de tio medarbetarnas intervjuer, 

men även ägarens information samt annan fakta från företagets hemsida. Kategorierna som 

bearbetades var: familjeföretag/relationer, uppfattningar om motivation, motivationsfaktorer, 

uppfattningar om ledarskap, koppling till chef/ledarskapets betydelse, kommunikation och 

övriga faktorer.  

Efter sammanställningen av empirimaterialet jämfördes intervjudata med varandra för att hitta 

likheter och skillnader i svaren. När denna del var klar sammanställdes det nya resultatet och 

med hjälp av den så analyserades svaren, dels utifrån kategorierna men också parallellt med 

de aktuella teorierna. Data från enkätundersökningen bearbetades och jämfördes även den 

individuellt, med avseende på hur personen i fråga har svarat utifrån de två inriktningarna som 

enkäten var uppdelad i, samt mellan respondenterna. Svaren tolkas sedan i analysavsnittet 

tillsammans med övrig empiri. Enkäterna användes främst som ett komplement till 

intervjuerna för att dels bekräfta och ge ytterligare tyngd åt respondenternas svar och för att vi 

ska kunna konstatera de slutsatser som vi genom analysen kommer att dra, men även för att ge 

ytterligare perspektiv på deras nuvarande arbetssituation kontra motivationsfaktorerna. 

3.8 Urval 

Då respondenterna, liksom företaget i detta arbete, valt att vara anonyma kommer de endast 

att benämnas efter ålder och position på företaget. Uppsatsens intervju- samt enkätobjekt 

representerar alla delar av företagets stockholmskontor, och som tidigare nämnts är det totalt 

tretton verksamma personer på kontoret i Stockholm, varav två av dessa är Vd och ägaren. De 
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två sistnämnda valdes medvetet bort från studien då vi endast ville undersöka motivation ur 

medarbetarnas perspektiv och inte ur ett ledarperspektiv. 

 

Målet var att intervjua alla medarbetarna, totalt elva stycken, men på grund av att en av 

säljarna var ute på säljmöten båda de tillfällen vi besökte företaget kunde denna därför inte 

delta. Detta bortfall ansåg vi som godtagbart då alla positioner täcks. De tio som utgör 

undersökningens urval besvarade både enkäten samt deltog i intervju. Ägarens intervju 

kommer främst att användas i syfte att förstå verksamheten bättre och kommer därför inte att 

jämföras med de andra intervjuerna utan i stället bidra med information och förståelse för 

övrig analys. 

 

Nedan visas en tabell med information om respondenterna samt när respektive intervju 

genomfördes och hur lång tid den varade. 

 

Position Ålder Kön Tid i 

företaget 

Genomförande Intervjulängd 

Ägare 63 Man Sedan 1976 2014-10-31 49 min 

Marknadsassistent 53 Kvinna Sedan 1997 2014-10-31 34 min 

Säljare
*
 24 Kvinna Sedan 2014 2014-10-31 29 min 

Lagerchef 49 Man Sedan 2001 2014-10-31 35 min 

Lagerarbetare 47 Man Sedan 2002 2014-10-31 16 min 

Lagerarbetare
**

 22 Man Sedan 2014 2014-10-31 16 min 

Lagerarbetare 37 Man Sedan 1997 2014-11-07 17 min 

Försäljningschef 49 Man Sedan 1999 2014-10-31 48 min 

Inköpschef 65 Man Sedan 2000 2014-10-31 22 min 

IT-ansvarig 54 Man Sedan 1987 2014-11-07 38 min 

Ekonomichef 60 Man Sedan 1981 2014-11-07 15 min 
*
Ägarens dotter. 

**
Ägarens son. 

Figur 3.2 Översikt över respondenterna. 

3.9 Metodkritik 

Vi vill rikta kritik mot att valet av studieobjektet Plast och stål skedde ur ett 

bekvämlighetsurval. Företaget i fråga kontaktades eftersom en av författarna har kontakter på 

företaget. Detta kan påverka objektiviteten hos författaren samt att intervjun med den bekanta 

påverkades. Vi vill även rikta kritik mot både företagets och respondenternas anonymitet, då 

tillförlitligheten kan ifrågasättas. Den data som används är ej möjlig att kontrollera. 
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3.9.1 Validitet 

Validitet handlar om kvalitén på forskningens undersökningsdesign
33

 och hur pass ett mått 

verkligen mäter vad det är menat att mäta
34

, detta för att skapa giltighet hos studien. Yin 

skriver om ett antal test som kan genomföras för att säkra validiteten i en fallstudie, men 

räknar bort den så kallade interna validiteten som endast är tillämpbar på förklarande eller 

kausala studier och inte för beskrivande eller undersökande studier, vilket det sistnämnda 

stämmer överens med denna studie
35

. Den externa validiteten däremot innefattar problemet 

om huruvida resultaten är generaliserbara på andra objekt och har där mötts av stor kritik
36

 då 

det ifrågasätts hur ett enda studerat fall skulle kunna representera en population och utgöra ett 

urval. Här bör då tas i beaktning om detta är forskarnas syfte eller ej, vilket det ofta i 

kvalitativa fallstudier inte är, och just därför begreppet sällan ges större vikt
37

. Då denna 

studie syftar till att “bidra med kunskap och förståelse”, samt att “belysa sammanhang och 

påverkan”, så ämnar vi inte generalisera våra resultat och anser då att de mått som används 

och analyseras i vårt fall är konstruerade för det begrepp som vi studerar, motivation, och 

därmed styrker dess giltighet. Vi anser oss även styrka validiteten i studien genom att vi 

intervjuat tio stycken utav elva medarbetare på det kontor som vi avgränsat oss till. Att våra 

slutsatser baseras på cirka 91 procent av organisationens medarbetare menar vi ger oss 

ytterligare giltighet och styrka i våra påståenden genom väl representativ empiri. 

3.9.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att ett mått på ett begrepp ska vara följdriktigt, överensstämmande och 

pålitligt
38

, och på så sätt ge studien tillförlitlighet. Reliabiliteten i en studie ska kunna testas 

och mätas genom att se huruvida en annan forskare som följt exakt samma processer i 

undersökningen, skulle komma fram till samma svar och slutsatser om detta genomfördes vid 

ett annat tillfälle. Detta görs genom tydlig och detaljerad dokumentation av varje steg i 

processen
39

. 

 

Vi har genom hela studien dokumenterat vad och hur vi gjort, vilka källor som använts och 

preciserat hur kopplingar och slutsatser dragits. Intervjuerna har ljudinspelats och båda 

                                                 
33

 Yin, Case Study Research: Design and Methods, 40. 
34

 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 95. 
35

 Yin, Case Study Research: Design and Methods, 42. 
36

 Ibid, 43. 
37

 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 73. 
38

 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 94. 
39

 Yin. Case Study Research: Design and Methods, 45. 
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författarna har medverkat vid alla intervjuer för att de ska tolkas på ett så lika och objektivt 

sätt som möjligt. Definitionen av begreppet motivation har presenterats och diskuterats vid 

varje intervju för att säkerställa att både forskare och respondenter har samma uppfattning, 

och alla har fått möjligheten att ändra eller tillägga något som sagts under intervjun i 

efterhand, samt fått möjlighet till tillgång av författarnas sammanställning av sina svar. 

 

Yin skriver om vikten av att använda sig utav två källor
40

 och att ett rimligt tillvägagångssätt 

är att styrka data från intervjuer med information från andra källor
41

 samt att en 

enkätundersökning kan vara en del av en fallstudie genom att bidra med kvantitativ data
42

. 

Resultaten från vår studie bygger på just dessa två primära källor, och denna noggrannhet 

tillsammans med vårt tydliga tillvägagångssätt anser vi styrker studiens reliabilitet och gör 

den även replikerbar för andra forskare. 

3.9.3 Felkällor 

Det måste tas i beaktning att frågor som rör motivation och ledare, och framförallt synen på 

detta kan vara känsligt, inte minst när det rör sig om ett litet familjeföretag där alla känner 

alla. Både företag och respondenter är och var anonyma, men i och med att Plast och stål är 

ett litet familjärt företag kan friktion uppstå vid dessa typer av underökningar. Det går därför 

inte att utesluta att detta påverkade respondenternas svar. Det går inte heller att utesluta att 

respondenterna anpassade och vinklade sina svar utifrån att de är representanter för företaget i 

fråga och kanske vill visa lojalitet mot Plast och stål. 

 

Även analysering och tolkning av data samt själva avkodningen under intervjuerna, måste 

betraktas som möjliga felkällor. Missförstånd av frågor eller svar från både sändare och 

mottagare av information uppstår lätt. För att minimera detta har författarna under varje 

intervju uppmuntrat till att avbryta intervjuaren om någonting känts oklart eller otydligt, samt 

att vi själva har repeterat frågor eller omformulerat oss när vi upplevt något som otydligt eller 

diffust. 

 

Enkätundersökningarna kan även de ge möjliga felkällor. Respondenten kan till exempel ha 

missuppfattat frågan och det vi söker efter, vilket ger en snedvriden bild av verkligheten. För 

                                                 
40

 Yin. Case Study Research: Design and Methods, 100. 
41

 Ibid, 109. 
42

 Ibid, 108. 
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att undvika detta i största möjliga mån har vi försökt att uttrycka oss tydligt och koncist samt 

givit förklaringar och exempel på sådant vi menar med de faktorer som ska graderas i 

enkäten. Efter utformandet av enkäten lät vi en utomstående person gå igenom texten för att 

se om denne förstod och ansåg det vara begripligt, eller om någonting borde utvecklas. 
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4. Teoretisk referensram 

 

I denna studie har vi valt att utgå ifrån teori som behandlar både motivation och motiverande 

ledarskap. Inledningsvis presenteras definitioner av begreppen motivation och ledarskap som 

följs av en redogörelse för hur familjeföretaget definieras och vad som särskiljer detta 

företagssätt från andra. Sedan presenteras en kort genomgång av tidigare forskning inom de 

två ämnena som sedan följs av redogörelser av utvalda teorier vi anser vara lämpliga och 

relevanta till detta arbete. 

4.1 Begreppsdefinitioner 

För att både författarna och läsarna ska få en gemensam bild och utgångspunkt av vad 

motivation och ledarskap är så har vi valt ut en definition inom vardera område som kommer 

att vara gällande i arbetet. Nedan presenteras dessa. 

4.1.1 Definition av motivation 

Motivation har definierats på många olika sätt och för att få en så klar och tydlig bild av 

fenomenet som möjligt så har vi valt att utgå ifrån nationalencyklopedins definition av 

motivation som lyder: 

 

“Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 

olika mål” 
43

. 

4.1.2 Definition av ledarskap 

Vad gäller begreppet ledarskap, så har vi valt att utgå ifrån Yukls definition i det fortsatta 

arbetet. 

 

“Ledarskap är den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens om 

vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är också den process 

som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade mål” 
44

. 

 

                                                 
43

 Öhman, “motivation”. Nationalencyklopedin. 
44

 Yukl. Ledarskap i organisationer, 11. 
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4.2 Vad kännetecknar ett familjeföretag? 

Melin förklarar i boken Familjeföretagande: affärer och känslor att det främst är ägarlogiken 

som skiljer ett familjeföretag från andra typer av företag. Aktieägarlogiken innebär bland 

annat ett kortsiktigt fokus på lönsamhet och avkastning, osynliga ägare och frekventa Vd- 

byten, till skillnad från familjeföretaget som istället står för följande sju karaktärsdrag som 

kortfattat redogörs 
45

: 

 

1. Aktivt och synligt ägande där olika intressenter har ett ansikte på, och vet vem ägaren 

är. 

2. Stabilitet i ägande med kontinuitet i maktstruktur och där ofta familjemedlem eller 

ägare sitter länge på Vd- posten (15-20 år). 

3. Ett industriellt och långsiktigt fokus, vilket innebär att man satsar på långsiktiga och 

uthålliga, istället för på kortsiktiga vinster. Man har ofta en gedigen kunskap om 

företagets produkter eller tjänster. 

4. Multipla ägarmål som betyder mer än finansiella mål. Man har ofta även socialt 

inriktade mål som handlar om ansvarstagande inför kommande generationer, anställda 

och lokalsamhället. 

5. Autonomi gentemot kapitalmarknaden vilket är ett förhållningssätt som betyder att 

vinst ofta återinvesteras i företaget på grund av viljan att känna oberoende av 

finansiella institut. 

6. Flexibilitet i styrningen kännetecknas av bland annat snabba beslut på grund av närhet 

till beslutsfattaren. Med detta menas även att styrelsen ofta har en rätt oklar roll och 

står snarare som bollplank till ägare än som något beslutsfattande organ. 

7. Identifikation med företaget menas att familjeföretagaren ofta känner en stark 

identitet med företaget vilken blir som ett “förlängt jag”, och sällan kan tänkas sälja 

företaget på grund av en emotionell bindning. 

 

Dessa punkter utgör en övergripande bild av familjeföretagets särdrag och bildar den 

trecirkels-modell som syftar ge en förståelse över dess komplexitet. Dessa tre cirklar/system 

som sammanflätas är ägarskapet, familjen och företaget
46

. 

                                                 
45

 Melin. Familjeföretagande: Affärer och känslor, 10. 
46
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4.3 Hawthorne-studien: grunden till motivation i arbetslivet 

Forskning inom ämnet motivation i arbetslivet sägs ha sin grund i den omtalade Hawthorne-

studien, trots att den även kritiserats starkt av olika anledningar. Från Frederick Winslow 

Taylors Scientific Management, där man utgick från att människan och arbetstagaren var en 

rationell aktör, även kallad economic man, till en förändrad syn i och med den omtalade 

Hawthorne-studien. Nu kom man i stället att se individen som the social man, som styrs av de 

sociala normerna till skillnad från endast de ekonomiska
47

. 

Hathorne-studien uppkom som ett resultat av en förstudie vars syfte var att studera vad som 

påverkade de anställdas effektivitet och ett av resultaten blev vad som kom att kallas 

Hawthorne-effekten som innebär: “att när anställda väljs ut och behandlas speciella så ökar 

produktiviteten”
48

. Utifrån detta så utvecklades human relations-skolan och genom den, från 

och med 1940-talet, en vidare fördelning till tre olika inriktningar varav en benämns 

motivationsforskningen
49

. 

4.4 Inre och yttre motivation 

Begreppet motivation och dess funktion kan, som till exempel enligt Abrahamsson och 

Andersen, delas upp mellan inre och yttre motivation där de inre främst förklarar vilka 

faktorer som skapar dessa processer hos individen själv, medan de så kallade yttre 

motivationsteorierna istället fokuserar på de yttre förhållandena som påverkar individen
50

. Vi 

kommer att beröra båda dessa grupper men lägga vår teoretiska tyngd på teorierna om yttre 

motivation då det är dessa som förväntas ge förklaringar på hur organisatoriska faktorer i 

form av bland annat ledarskapet har för betydelse. 

4.5 Inre motivation- psykologiska tillstånd 

Inom forskning om motivation är den amerikanska psykologen Maslow en av de mest 

inflytelserika genom sin behovshierarki-modell. Denna teori bygger på de psykologiska 

faktorerna av grundläggande behov som människan drivs av att agera för att tillfredsställa
51

. 

Dessa behov; fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av uppskattning och 

självförverkligande, är hierarkiskt ordnade och på så sätt motiveras människan att söka 

tillfredsställelse hos det första mest basala behovet, för att efter uppfyllelse sedan ta nästa steg 
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i behovspyramiden
52

. Maslows teori sägs vara grundläggande för efterföljande behovsteorier 

och den så kallade självförverkligande människan, vilken grundas i hans teori, fortsätter att 

vara den centrala inom behovsteorier, och efter att Douglas McGregors teori om X och Y 

presenterats så uppkom tankarna om hur ledarskap och motivation hänger ihop
53

. 

4.6 Individens motivation i samspel med de yttre faktorerna. 

Nedan följer en genomgång av de teorier som berör de yttre faktorernas påverkan på 

individens motivation och som är de mest centrala i denna studie. Dessa är Hertzbergs, 

Hackman och Oldhams samt Latham & Lockes motivationstorier. 

4.6.1 Hertzbergs tvåfaktorsteori 

Frederick Irving Hertzberg var en amerikansk arbetspsykolog och professor i psykologi och 

ledarskap. Som ung tjänstgjorde Hertzberg som soldat under andra världskriget, vilket gjorde 

stora avtryck på honom
54

. Hans upplevelser under den tiden låg till grund för utformandet av 

tvåfaktorsteorin. Denna teori bygger på att det finns två skilda typer av faktorer som man 

utgår ifrån och Hertzberg jobbade efter tesen att “det är lika viktigt att förebygga missnöje och 

mental ohälsa med hjälp av hygienfaktorerna som det är att skapa arbetstillfredsställelse och 

ett friskt mentalt tillstånd med hjälp av motivationsfaktorerna”
55

. 

Därför ses hygienfaktorerna som de som förebygger missnöje, medan motivationsfaktorerna 

snarare är de som kan skapa motivation hos medarbetaren. Hygienfaktorerna handlar om 

förhållanden kring arbetets utförande och kan inte genom förbättring skapa trivsel och därför 

inte heller motivation. Däremot så kan de, om de inte tillfredsställs, däremot skapa vantrivsel 

vilket oberoende av motivationsfaktorerna påverkar motivationen hos medarbetaren
56

. 
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Hygienfaktorer Beskrivning 

1. Organisationens politik och 

administration 
Gäller organisationen i dess helhet i motsats till förhållandet mellan över- och 

underordnande. 

2. Ledaren 
Om han eller hon har yrkeskompetens, är rättvis, villig att lära ut och 

delegera. 

3. Arbetsförhållandena 
Gäller de rent fysiska arbetsförhållandena som ljus, värme, drag, buller, 

arbetsplatsens utformning och arbetsbelastning. 

4. Mellanmänskliga 

förhållanden 
Förhållandet mellan kollegor och mellan ledare och underordnade. 

5. Ekonomisk ersättning Lön och andra ekonomiska belöningar. 

6. Status Inte främst formell status, utan statussymboler. 

7. Trygghet i arbetet 
Objektiva tecken på trygghet som tjänstetid, att företaget är solitt, skydd mot 

uppsägning mm. 

8. Privatlivet Trivseln i arbetet påverkas t.ex. av problem i hemmet. 

Figur 4.1 Sammanställning av hygienfaktorerna
57

. 

Den andra typen är motivationsfaktorerna är de som är relaterade till själva arbetet i sig och 

som kan skapa motivation genom att de kan bidra till känsla av självförverkligande. Hertzberg 

menar att om man har ett arbete där dessa faktorer är starkt uppfyllda så spelar 

hygienfaktorerna inte lika stor roll då människans högsta mål är just självförverkligande. 

 

Motivationsfaktorer Beskrivning 

1. Prestationer 
Tillfredställelse i att genomföra ett arbete, att lösa problem, att se resultat av 

sitt arbete. 

2. Erkännande För väl utfört arbete i motsats till en generell känsla av att ha blivit prissatt. 

3. Arbetet i sig själv Intressant, varierande, skapande och dylikt. 

4. Ansvar 
Kontroll över sin egen arbetsprestation, att åta sig ansvaret för hur andra utför 

arbetet. 

5. Befordran 
Konkreta tillfällen då man blivit tilldelad högre formell status i 

organisationen, fått en högre ställning. 

6. Växt 
Inlärning av nya färdigheter, med större befordringsmöjligheter och 

möjligheter för vidare växt. 

Figur 4.2 Sammanställning av motivationsfaktorerna
58

. 

 

4.6.2 Hackman and Oldhams job characteristics model 

Hackman och Oldhams teori om motivation bygger på att det är individens motivation som i 

förlängningen skapar effekter på produktivitet och effektivitet i organisationen, och för att 

skapa detta så krävs att det en matchning mellan medarbetaren och själva arbetet
59

. 
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De menar att individens inre motivation förstärks eller försvagas beroende på hur pass dessa 

överensstämmer med varandra. De beskriver den inre psykologiska motivationen vara 

beroende av tre faktorer
60

; 1) uppfattning om meningsfullt arbete, 2) upplevt ansvar för 

arbetets resultat och 3) medvetande om de faktiska resultaten av arbetet. Dessa faktorer är 

ingenting som ledaren kan påverka då de kommer inifrån individen, därför krävs andra 

faktorer som faktiskt går att mäta och manipulera. Utifrån de tre ovan nämnda 

motivationsfaktorerna så har forskarna tagit fram fem stycken verktyg för att skapa dem. 

 

 

Figur 4.3 Job characteristics model 
61

. 

 

Dessa fem verktyg beskrivs vara de som kan påverka de psykologiska tillstånd som man 

måste befinna sig i för att skapa motivationen. Som modellen visar så finns det tre verktyg, 

enligt Hackman och Oldham oberoende av varandra, som påverkar det första tillståndet och 

dessa tre är; kompetenskrav, uppgiftens identitet och uppgiftens betydelse. Autonomi är vad 

som skapar känsla för ansvar (tillstånd två) och Feedback kan bidra till kunskapen om de 

faktiska resultaten (tillstånd tre). Genom att använda dessa verktyg för att skapa de 

psykologiska tillstånden så menar man enligt denna teori att det skapas inre motivation vilket 
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bidrar till ökad effektivitet, inte bara för den enskilde medarbetaren utan i förlängningen även 

för organisationen
62

. 

4.6.3 Målsättningsteorin 

Hedegaard ger en beskrivning av den målsättningsteori som Latham och Locke utvecklat och 

som visar på hur individens prestationer, självförtroende och motivation ökar när man sätter 

upp mål och när dessa mål uppnås. Det skapas en känsla av meningsfullhet och syfte med 

arbetet, vilket skapar drivkraft för ett beteende att nå det uppsatta målet. Det innebär en del 

svårigheter med att sätta upp mål för att få den effekt som önskas och därför förklaras detta i 

en process som består av tre delar. Steg ett är fastställande av mål där man måste se till att 

målen är tydliga, konkreta och inte alltför svåruppnåeliga i relation till kompetensnivån. 

Steg två innebär målförpliktelse, vilket kan skapas genom att röja bort eventuellt motstånd till 

målet och underlätta målacceptans, vilket en av faktorerna som nämns är tillit till ledningen. 

Det tredje steget i processen är understödjande element vilket kan innebära till exempel 

feedback så att medarbetaren är medveten om framstegen i processen. Det kan även innebära 

andra resurser som är nödvändiga för utveckling och därmed framsteg
63

. 

4.7 Ledarens roll att motivera och kommunicera 

Nu följer en genomgång av de teorier som valts ut som behandlar ledarskapet i 

organisationer och dess roll att motivera och kommunicera med sina medarbetare. 

4.7.1 Ledarskap och motivation 

“Att inspirera och motivera andra, värna om integritet och ärlighet samt lösa problem är de 

viktigaste ledaregenskaperna” 
64

. Detta kom de två ledarutvecklingskonsulterna Jack Zenger 

och Joseph Folkman fram till genom en omfattande studie där över 300 000 ledare fick tycka 

till om vad som de anser ha störst påverkan på sin framgång. Andra viktiga parametrar enligt 

cheferna var kraftfull kommunikation och att främja teamwork och samarbete
65

. 

 

Att motivera sina medarbetare syns även centralt i teorierna som bland annat karismatiskt 

ledarskap, där det sägs att många underordnade till karismatiska ledare menar att en av de 

främsta motivationskällorna hos dem är att få godkännande från ledaren. Yukl skriver också 
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om vikten av att skapa en tilltalande vision, och hur det påverkar den yttre motivationen hos 

medarbetare i och med att det skapas attityder och värderingar som hjälper organisationen att 

nå sina mål
66

. 

En av grunderna i teorin om det transformativa ledarskapet bygger på att det hos 

medarbetaren skapas en motivation att prestera mer än förväntat, och detta sker på grund av 

deras känsla av lojalitet, tillit, beundran och respekt för ledaren. Denna transformative ledare 

motiverar medarbetaren genom att 1) göra dem mer medvetna om uppgiftsresultatets 

betydelse, 2) få dem att bortse från sitt egenintresse för organisationen eller gruppens skull, 

och 3) aktivera deras behov på högre nivå
67

. 

4.7.2 Kommunikation 

“Om kommunikation vore en kaka, så skulle en tjusig vokabulär bara vara glasyren ovanpå. 

Själva kakan skulle bestå i att fånga och hålla kvar lyssnarnas uppmärksamhet” 
68

. 

 

För att en organisation ska fungera är det viktigt med bra och tydlig kommunikation
69

. Alla 

ska få den information som behövs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa 

sätt. Informationen ska även läggas fram på ett sådant sätt att det är begripligt för de som är 

ämnade för den. Att kommunicera på rätt sätt är lika svårt som det är viktigt. De flesta 

människor har bristande kunskaper inom detta område, vilket ofta leder till att de som istället 

är duktiga hamnar i maktposition
70

. 

 

Även Catrin Johansson har genom sin forskning visat på att en väl fungerande intern 

kommunikation inom organisationen resulterar i bland annat tillfredsställelse med arbetet, 

högre produktivitet, lägre sjukfrånvaro, bättre kvalitet på varor och tjänster, minskade 

kostnader och högre grad av innovationsförmåga
71

. Detta visar på betydelsen av 

kommunikation och hur dessa effekter hänger ihop med motivationen där liknande effekter 

väntas vid just en högre grad av motivation hos medarbetare. Effekter som till exempel högre 

produktivitet och tillfredsställelse på arbetet som ovan genomgångna teorier hävdat. 
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Observationer som har gjorts av chefer visar att mellan 70 och 90 procent av arbetstiden läggs 

på just kommunikation
72

. För att denna kommunikation ska bli så effektiv och användbar som 

möjligt för alla inblandade parter, är det framförallt två saker som ska fokuseras extra mycket 

på; förmåga att lyssna och kunskapen om vilka metoder som skall användas och som 

fungerar
73

. 

 

Enligt Jesper Falkheimer så är den informella informationen den viktigaste kommunikationen. 

Denna typ av information mottags i till exempel fikarum och korridorer och från det som 

pratas om efter möten. Dessa samtal underlättar för medarbetarna att tolka och skapa sig en 

egen uppfattning om vad som händer i företaget och vad som skapar mening
74

. 

 

Falkheimer påpekar vikten av personlig kontakt och att vara en god lyssnare, från både ledare 

och medarbetares håll. Idag används e- mail i stor utsträckning, vilket är ett både enkelt och 

snabbt sätt att dela och sprida information, men i den utsträckning det går så är personlig 

kontakt att föredra. Falkheimer hävdar även att det råder en generell övertro på vad chefen 

kan uträtta, och menar vidare att det krävs dialog och samspel från båda parter för att skapa en 

god kommunikation
75

. 

4.7.3 Att kommunicera mål och vision 

Beroende av synsätt, om det är ur den rationalistiska organisationsteorins synsätt, eller 

systemteorins synsätt, så har organisationens mål olika betydelse. Mål sätts av olika 

anledningar och av olika aktörer
76

. Det finns fler begrepp som rör organisationens framtid 

men enligt Abrahamssons definition så menas med mål; “en beskrivning av ett framtida 

tillstånd. Organisationsmässiga mål är önskade tillstånd, som organisationen söker uppnå, 

men som önskas i framiden genom organisationens aktiviteter” 
77

. En vision hänger samman 

med begreppet men definieras snarare som “en relativt oprecis- men mer fantasifull- 

beskrivning av framtiden” 
78

. 
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Ett sätt att öka den inre motivationen hos de anställda beskriver Yukl utifrån det 

transformativa ledarskapet, vara att formulera en tydlig och tilltalande vision
79

. Detta 

organisatoriska uppgiftsmål ska motivera genom att det stämmer överens med medarbetarnas 

värderingar, ideal och intressen. En formulerad vision ska hjälpa individen att förstå syfte, 

mål, prioriteringar, skapa självkänsla, känsla av gemenskap samt ge vägledning. Dock så 

krävs det att denna vision inte endast formuleras, utan även kommuniceras för att skapa 

trovärdighet och delaktighet. För att skapa en tilltro till egen förmåga hos medarbetarna krävs 

optimism och uttryck för förtroende från ledningen. Symbolhandlingar och förebilder som 

agerar utifrån den uppsatta visionen speglar hur man strävar efter att alla ska agera och blir 

därmed mycket viktiga
80

. 

 

I artikeln Goal setting- A motivational technique that works beskriver Gary P. Latham och 

Edwin A. Locke relationen mellan mål och motivation i företag
81

. De hävdar att fastställning 

av mål är en enkel och effektiv metod för att motivera de anställda i deras arbete. Målen ska 

inte endast vara fokuserade på produktivitet, lönsamhet och effektivitet, med andra ord rent 

organisatoriska faktorer, utan även individuellt satta mål
82

. En förutsättning för att mål ska 

vara motiverande är att de accepteras och stödjs av de anställda. De anställda i en organisation 

måste jobba för att förverkliga ett visst mål innan det genererar i ökade prestationer
83

. 

 

Jacobsen och Thorsvik sammanfattar artikeln till tre konkreta punkter i sin bok Hur moderna 

organisationer fungerar att målen bör vara tydliga och konkreta, ha klara tidsgränser och 

utmanande för individen
84

. 
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5. Empiri och resultat 

 

I detta kapitel presenteras resultatet utifrån de intervjuer och enkäter som genomförts. 

Dessa data har sammanfattats till vilka vi anser vara de viktigaste och mest utmärkande 

punkterna genom hela undersökningen och sorterats efter uppsatsens fyra teman; 

familjeföretag och relationer, motivationsfaktorer, uppfattningar om ledarskapet samt 

kommunikation. Innan dessa kategorier presenteras så redogörs en sammanfattning av 

intervjun med företagets ägare följt av en presentation av diagram och tabeller som är 

skapade utifrån enkätundersökningens resultat. 

5.1 Sammanställning av intervju med ägaren 

Ägaren av Plast och stål är 63 år och arbetande styrelseordförande. Han har jobbat inom 

företaget sedan 1976 och tog över som Vd 1980. 

Han beskriver att Plast och stål består av flera bolag i bolaget. Plast och stål är moderbolaget, 

och i detta ingår ett fastighetsbolag, Trädgård AB, en fabrik i Vietnam samt ett bolag i 

Hongkong. Plast och stål omsatte år 2010 drygt 80 miljoner, men under den senaste tiden har 

marknaden vikt sig och de har tappat flera stora kunder, vilket resulterat i att de idag har en 

omsättning på ungefär 60 miljoner kronor
85

. 

Ägaren har själv jobbat inom samtliga av Plast och ståls affärsområden, vilket har gett honom 

kännedom och kunskap om företaget. Han har ägnat mycket tid åt resor under sin tid som Vd 

och rest världen runt för att besöka bland annat mässor och fabriker. 

Han ser sig själv som en riktig entreprenör, ”det finns ingenting som heter `inte klara av´”
86

, 

och berättar att han också sett sig själv som just entreprenör och inte arbetsgivare för sina 

anställda när han var Vd. Respondenten säger själv att han inte var bra på att sköta personal, 

han såg det ”svart och vitt”
87

. Bjuder gärna när det går bra men vill att alla ställer upp i 

kristider. Sedan den nya Vd:n tillträdde har ägaren inget personalansvar och han uppger att de 
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två har olika filosofier och bakgrund vad gäller personalfrågor, men han säger att ”de 

anställda ser mig nog som yttersta chefen i alla fall, eftersom jag är ägare”
88

. 

De största och viktigaste besluten tas gemensamt och i samråd mellan Vd:n och ägaren. Oftast 

går det bra, men ibland skiljer sig uppfattningarna åt. Till exempel går åsikterna isär i fallet 

där lagerarbetarna får vara lediga en till två dagar i veckan under lågsäsong men i gengäld 

jobbar utan extratillägg när det är mycket att göra i företaget och de måste jobba över. 

Vad gäller att kommunicera mål och visioner till sina anställda och öka deras motivation 

uppger ägaren det ha skett på flera olika sätt, och att det framför allt i början var en lärotid i 

hur detta skulle överföras till de anställda. Idéerna förmedlades enkelt, kort och koncist på 

bland annat fikaraster, luncher och säljkonferenser. Respondenten gick igenom målsättning 

och resultat och de anställda fick säga vad de tyckte, och sedan sammanställdes detta. Ägaren 

säger att det var svårt att kommunicera till sina anställda för att få dem motiverade, men att 

han ändå tycker att det har gått bra hitintills. 

5.2 Resultat 

De data som samlats in via intervjuer och enkäter från medarbetarna presenteras och 

redogörs för utifrån de olika teman som forskningsmodellen utgår ifrån. 

5.2.1 Sammanfattade resultat från intervjuer samt enkäter 

Från de tio genomförda intervjuerna samt enkätundersökningarna med medarbetarna har 

följande likheter, skillnader, problem och åsikter varit utmärkande: 

 

● Åtta av tio anställda har jobbat inom företaget i minst tretton år. 

 

● Det finns en stor efterfrågan på en tydlig vision och målformulering för företaget som 

de anställda kan jobba och sträva efter. 

 

● Arbetsmotivationen är låg hos merparten av respondenterna. 

 

● Samtliga är nöjda med sin arbetssituation, arbetsklimatet och gruppdynamiken på 

företaget. 

 
● Sju av tio anser att kommunikationen mellan chef och medarbetare är bristfällig. 
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● Hos fem av respondenterna uppfylls inte individens förväntan vad gäller motivation 

från sin närmsta chef, tre av respondenterna har inga speciella förväntningar på chefen 

och två stycken anser att deras förväntningar uppfylls. 

 

● Det finns önskemål om fler möten och mer information. 

 

● Flera medarbetare anser att ledarskapet är svagt och otydligt uppdelat. 

 

● Flera anställda anser att all den kompetens som finns inom företaget inte tas till vara 

på. 

 

● Några uppger att de önskar få gehör för idéer och förslag. 

 

● Ägarens barn var utmärkande i flera frågor. Till exempel åsikterna om vad som 

motiverar dem och utvecklingsmöjligheterna i företaget. 

 

● Utvecklingsmöjligheter, vissa ser inga sådana möjligheter och är inte heller 

intresserade av det, medan andra uttrycker att den möjligheten både finns och är 

viktig. 

 

● Hos majoriteten av de anställda är det stora skillnader mellan hur de i dagsläget 

upplever sin arbetssituation/motivation och vad som de anser skulle motivera dem till 

att utföra ett bättre arbete. 

 

5.3 Sammanfattade resultat från enkäterna 

Enkäten består av elva stycken faktorer som respondenterna fått gradera på en skala mellan ett 

och fem, där 1: stämmer lägst överens och 5: stämmer högst överens. De som vi anser vara de 

mest relevanta kommer att presenteras i form av stapeldiagram i nästkommande avsnitt. 

Medarbetarna har svarat på samma faktorer utifrån (blå) hur de anser att det stämmer överens 

med sin nuvarande arbetssituation samt (röd) hur pass de tror/tycker att faktorn skulle kunna 

öka sin arbetsmotivation. 
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5.3.1 Hackman & Oldham 

Här presenteras de tre faktorerna till motivation som Hackman och Oldhams teori Job 

Characteristics model menar ha effekt på medarbetarnas motivation. Dessa är synliga 

resultat, upplevt meningsfullt arbete samt upplevt ansvar för arbetets resultat. 

 

 

Figur 5.1 Synliga resultat. 

 

Ur den första tabellen kan vi utläsa att åsikterna om synliga resultat är av stor variation. Med 

synliga resultat menas resultatet av de arbetsuppgifter respondenten utför i till exempel 

siffror, framsteg eller förändring. Både inköpschef och IT-ansvarig tycker lika i frågan, likaså 

gör försäljningschefen och den 37-åriga lagerarbetaren. Hos 30 procent av respondenterna är 

svaren lika i både hur de upplever sin arbetssituation och hur synliga resultat skulle påverka 

deras motivation positivt, hos alla de resterande utom ekonomichefen ser vi att de skulle 

motiveras av ökade synliga resultat. 
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Figur 5.2 Upplevt meningsfullt arbete. 

 

Med upplevt meningsfullt arbete menas betydelse för företagets verksamhet och det mest 

utmärkande för huruvida medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt ser vi att de med 

lägst uppskattat värde är marknadsassistenten, säljaren och lagerarbetaren 22 år, vilka alla har 

svarat en tvåa på frågan. De tre har också svarat att en högre grad skulle påverka dem genom 

att öka deras motivation. 

 

 

Figur 5.3 Upplevt ansvar för arbetets resultat. 

 

Den tredje faktorn visar hur respondenterna upplever ansvar för arbetets resultat. Utifrån 

detta diagram visas det tydligt att de flesta medarbetarna i nuläget upplever det, detta genom 

att ha rankat faktorn högt. 50 procent svarar också att de är nöjda och skulle därför inte 

uppleva en ökad motivation genom ökat ansvar. 
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5.3.2 Ledarskap 

Nedan presenteras de faktorer som är kopplade till ledaren och ledarskapet. Dessa faktorer är 

målinriktat ledarskap, tydligt ledarskap samt uppskattning och feedback. 

 

 

Figur 5.4 Målinriktat ledarskap. 

 

Diagrammet ovan visar hur medarbetarna ser att/om det finns ett målinriktat ledarskap med 

tydlig målbild/företagsvision. Detta visar sig vara varierande men tyder på att majoriteteten 

skulle motiveras mer vid en förbättring/ökning/tydliggörande. 

 

 

Figur 5.5 Tydlighet. 

 

Tydlighet som faktor betyder tydlighet i dels arbetsuppgifterna, dels tydlighet i förväntningar 

på medarbetaren. Här är svaren relativt lika då de flesta svarat att denna tydlighet i nuläget 

finns och inte heller skulle bidra med någon stor förändring för individens arbetsmotivation. 
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Figur 5.6 Uppskattning och feedback. 

 

Uppskattning och feedback från ledning ser vi också visar på varierande resultat men det mest 

utmärkande ser vi vara inköpschefens låga värde för arbetssituationens nuläge respektive höga 

värde för påverkan på ökad motivation. Majoriteten av respondenterna antyder att ökad 

uppskattning och feedback skulle skapa högre arbetsmotivation. 

5.3.3 Hertzberg 

Följande tabell visar resultaten från de frågor i enkäten som är kopplade till Hertzbergs 

motivationsfaktorer. Varje respondent har ett värde för respektive faktor som visar hur de 

upplever situationen i dagsläget minus siffran som de värderat faktorn skulle kunna öka deras 

arbetsmotivation. Dessa data har kodats så att ett värde på noll visar på tillfredsställelse, ett 

negativt värde på en önskad förbättring samt ett positivt värde på att en förändring inte skulle 

göra någon skillnad för medarbetaren. 

 

 Förmåner Arbetsuppgifter Ansvar Utvecklande Uppskattning 
Synliga 

resultat 

Marknadsassistent -1 -1 -1 -1 -2 -2 

Säljare 22 0 +1 0 +1 +2 -1 

Lagerchef 0 -1 0 -3 -2 -1 

Lagerarbetare 47 -1 -1 0 0 -1 -1 

Lagerarbetare 22 1 0 -1 -1 -1 0 

Lager 37 2 -1 0 -2 -1 -2 

Försäljningschef 0 0 0 0 0 0 

Inköpschef -3 -1 -1 -4 -4 -1 

IT-ansvarig 0 0 0 0 0 0 

Ekonomichef +3 +2 +1 +1 0 +3 

Figur 5.7 Sammanställning av data från frågorna förmåner, arbetsuppgifter, ansvar, utvecklande, uppskattning 

och synliga resultat. 
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Utifrån denna sammanställning av respondenternas svar kan vi utläsa 28 stycken negativa 

värden, 22 stycken 0- värden och 8 stycken positiva. Slutsatsen av detta är att det hos 

medarbetarna finns en stor önskan om förbättring, trots att det är totalt 30 stycken (22 + 8) 

som visar på tillfredsställelse eller ej önskan om förbättring. De mest utmärkande 

respondenterna ser vi vara marknadsassistentens och inköpschefens, vilka båda två har 

negativa värden på alla motivationsfaktorer, samt försäljningschefens och IT-ansvariges 

resultat som visar på 0-värden för samtliga faktorer. Om vi i stället tittar på faktorerna var för 

sig så visar ansvar på allra flest 0-värden, vilket tolkas som tillfredsställelse och synliga 

resultat på den faktorn med flest negativa värden (sex stycken). 

5.4 Sammanfattade resultat från intervjuerna 

5.4.1 Familjeföretag och relationer 

Uppfattningarna om arbetsklimatet på företaget är väldigt lika hos respondenterna. Alla 

uppger att de trivs på arbetet och att klimatet oftast är tillfredsställande, de kan prata med 

varandra och både fråga om hjälp och säga ifrån när det behövs. Försäljningschefen 

sammanfattar åsikterna till; “det är som en familj! Det finns bra dagar och det finns dåliga 

dagar. Det är oerhört komplext att jobba i familjeföretag och alla klarar inte av att göra det, 

för det är som att leva som en familj”. 

 

Den som var utmärkande i frågan var den 24- åriga säljaren som beskrev att arbetsplatsen är 

”intensivt förvirrande”, med vilket hon menade att hon som ny på arbetet har mycket att ta in 

och lära sig, vilket kan bli förvirrande ibland. 

 

Relationerna kollegorna emellan är något som de anställda ser som viktigt, och uppger också 

är bra och fungerande. Plast och stål är som många gånger nämnt ett litet familjeföretag i sin 

utformning, men även bland kollegorna finns det kopplingar på familjeplanet. Till exempel är 

den IT-ansvariga gift med den manliga säljarens kusin, den 37-åriga lagerarbetarens flickvän 

jobbade tidigare även hon på lagret och marknadsassistentens man jobbade också på lagret 

innan han tvingades sluta på grund av ekonomiska skäl.  

 

Relationerna mellan arbetstagarna och chef på Plast och stål är varierande. Kortfattat är den 

allmänna uppfattningen att de är och fungerar som en familj, precis som försäljningschefen sa. 

Vissa personer har stor personlig anknytning och kontakt till ägaren. Till exempel är både 
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säljaren och den 22- åriga lagerarbetaren barn till ägaren och inköpschefen började jobba på 

företaget på grund av att han kände ägaren. Övriga anställda står även de nära till ägaren, 

mycket på grund av att de jobbat där i så pass många år, men alla gör det inte riktigt på 

samma sätt som till exempel de ovan nämnda gör. Marknadsassistenten berättar att hon 

känner stor tillit till ägaren och att de mestadels kommer bra överens, men ändå får hon inte 

reda på lika mycket om vad som händer i företaget som till exempel säljarna får, eftersom de 

är närmare honom både rent relations- och arbetsmässigt. 

 

Ingen av respondenterna nämner att de står Vd:n nära, utom i jobbrelaterade frågor. Det 

framkommer att han är `en bra kille´ som de kommer överens med, men att han inte uppfyller 

förväntningarna som de har på en ledare. 

 

Generellt sätt kan vi genom intervjuerna se att det finns starka relationsmässiga och 

känslomässiga band hos de anställda, speciellt gentemot ägaren men också mellan 

medarbetarna. 

5.4.2 Motivationsfaktorer hos medarbetarna 

Alla de intervjuade respondenterna har fått frågan vad som motiverar dem på arbetet och 

svaren har skiljt sig åt mycket. Marknadsassistenten säger bland annat att “den är inte så hög 

egentligen. Man gör sitt jobb” och att hon “Trivs bra på arbetet. Kommer glad och positiv, 

men har ingen hög motivation”
89

. Hon säger också att hon saknar utvecklingsmöjligheter och 

att det skulle motivera mer. Samma respondent berättar även angående motivationen att 

kollegorna är viktigast och angående lönen så svarar hon att den delvis är viktig och påverkar 

hennes motivation och hon berättar också att hon, tillsammans med de övriga anställda har 

haft två stycken lönesänkningar och ingen löneökning sedan 2011. Marknadsassistenten 

uttrycker att den motivation hon känner grundar sig i den lojalitet hon känner för sin tidigare 

chef, ägaren, och att han gjort mycket för henne privat. Hon säger: “Jag ställer upp, vill inte 

att företaget ska gå åt fanders”
90

. 

 

Säljaren däremot svarar att vad som motiverar henne är mål och att det är hennes starkaste 

drivkraft. “Jag försöker planera mitt liv i femårsperioder, slutmålet blir min motivation”
91

. 

                                                 
89

 Intervju med marknadsassistenten 2014-10-31. 
90

 Ibid. 
91

 Intervju med säljaren 2014-10-31. 
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Hon tillägger att det alltid varit så, både privat och med skola och jobb. Målen är alltså det 

som ger motivation i detta fall, och hon uppger att de behoven uppfylls på Plast och stål. Den 

närmsta chefen hon har är försäljningschefen och han motiverar henne genom säljmöten men 

inte personligt eller individuellt, där har Vd:n en större roll rent motivationsmässigt och han 

motiverar henne även på det personliga planet. Hon uppger att det är viktigt med motiverande 

ledarskap och att det finns i företaget. Feedback spelar en viktig roll i detta, både från chef 

som från andra medarbetare och hon säger att den bästa feedback är sådant som är rent 

arbetsrelaterat, som säljsiffror och liknande. Även utveckling är viktigt, och där säger hon att 

hon antagligen har störst möjlighet att utvecklas av alla på företaget. Både genom att hon är 

ny samt tanken om att hon senare ska ta över företaget. 

 

Lagerchefen svarar på frågan om motivation genom att säga: ”Man kommer hit, gör sitt jobb 

och gör det bra, vet vad det handlar om. Engagerad när jag är här. Vet att det är min inkomst 

som gör att jag kan göra det som jag tycker är roligt, musik”
92

. Han berättar att det är 

information som är det viktigaste för honom motivationsmässigt och att han vill veta vad som 

händer framöver så att han kan informera de andra på lagret. 

 

En av lagerarbetarna påpekar att motivationen på arbetet är låg, han säger; “måste tjäna 

pengar, annars klarar jag mig inte. Jag kommer till jobbet och gör det jag ska”
93

. Men det 

absolut viktigaste för honom för att känna motivation är arbetsuppgifterna och 

arbetskamraterna och att även lön är av betydelse. 

 

Sonen till ägaren, den 22-årige lagerarbetaren berättar att han tycker att det är viktigt med 

motivation för att göra ett bra jobb. “Jag vill göra ett bra jobb, jobbar ju här för att det är 

familjens företag och jag vill att det ska gå bra för företaget”
94

. En av de viktigaste faktorerna 

för ökad motivation hos honom själv anser han vara tydliga mål och visioner som alla jobbar 

mot. Andra parametrar som respondenten finner motiverande och skulle underlätta i hans 

arbete är möten och tydligare skillnader mellan chef och anställd. Precis som säljaren så anser 

även lagerarbetaren att han har stora möjligheter att utvecklas inom företaget och att han är 

glad för denna möjlighet. 

 

                                                 
92

 Intervju med lagerchefen 2014-10-31. 
93

 Intervju med lagerarbetare, 47 år 2014-10-31. 
94

 Intervju med lagerarbetare, 22 år 2014-10-31. 
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Den fjärde av de arbetande på lagret säger att det som han upplever vara mest motiverande för 

honom är arbetskamraterna. De är väldigt tajta på lagret, som han uttrycker det, och kommer 

bra överens vilket påverkar hans motivation till det bättre. Han säger också att det inte direkt 

finns något som chefen kan göra för att öka motivationen, ”det funkar bra som det är”
95

. 

 

På frågan om vad som motiverar försäljningschefen så svarar han att det är att han har fått 

vara med och göra om företaget. Hans motivator har varit: “Möjligheten att få vara med i det 

nya, påverka både små och stora saker /…/ I mitt fall är motivatorn nog mig själv. 

Sinnestillståndet jag kan skapa, och det varierar från dag till dag”
96

. Respondenten har ett stort 

eget ansvar i sin arbetsroll, och han berättar att det är väldigt speciellt att vara säljare, men att 

det är en del av hans personlighet. I försäljningschefens roll finns ingen chef på plats som kan 

motivera och han menar då att motivatorn blir det resultatorienterade och att han ”har 

möjlighet i sin arbetsroll att komma framåt även om företaget inte gör det, vilket blir en 

motivator i sig”
97

. Försäljningschefen berättar också att han som gammal elitidrottare är van 

att personligen sätta sina egna mål, och även har möjlighet att påverka dem. Han tillägger 

också att trygghet skapar motivation och att han är trygg på grund av att han vet saker och har 

den information han behöver. Trygghet för honom förklarar han även är på grund av att han 

har kunnat påverka; ”Annars hade jag nog inte varit det med tanke på hur det har gått de 

senaste åren. Skulle jag inte förstå eller veta varför, skulle jag nog känna mig otrygg”
98

. 

Respondenten fortsätter med att förklara att ansvar och frihet har blivit en motivator för 

honom, vilket han har kämpat för och att förtroende nog kan sammanfatta hans motivator. 

 

Faktorer som inköpschefen svarat vara hans främsta motivationskälla är att det är kul och att 

han trivs med vad man håller på med. Respondenten tillägger också att han känner sig säker 

och kunnig i sitt arbete, vilket gör honom motiverad samt att det är kul att gå till jobbet. Han 

poängterar att arbetskamraterna är viktiga då de jobbar så tätt ihop och att verksamheten 

bygger på ett nära samarbete. 
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 Intervju med lagerarbetare, 37 år 2014-11-07. 
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 Intervju med försäljningschefen 2014-10-31. 
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 Ibid. 
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 Ibid. 
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En annan motivationsfaktor är den IT-ansvariges beskrivning: ”Att klara en tight deadline, när 

man får lite utmaning utan att den är konstant”
99

. Han säger också att han inte har så stora 

utvecklingsmöjligheter i sitt arbete men att det skulle motivera honom mer. Utveckling i den 

IT-ansvarigas fall säger han själv skulle kunna vara tillgång till ny utrustning. Lönen svarar 

han är viktig ur motivationssynpunkt, om man ser den som ett kvitto på att man gör ett bra 

jobb. 

 

Den största motivatorn för ekonomichefen berättar han är att allting stämmer och att siffrorna 

går ihop vid avstämningar. Han nämner att Vd:n, som är hans närmsta chef, inte kan påverka 

hans arbetsmotivation. 

5.4.3 Ledarskapet och medarbetarnas uppfattningar om chefen 

Vad gäller medarbetarnas förväntningar på ledarskapet så skiftar det främst beroende på om 

det är en mellanchef (lagerchef eller försäljningschef) eller Vd:n det gäller. Enligt 

marknadsassistenten så är Vd:n är hennes närmsta chef men hon har daglig kontakt med förre 

Vd:n, som vi benämner ägaren. Hon berättar att hon tycker att ägaren har ett behov av 

kontroll och därför inte utnyttjar de resurser som finns i företaget, och att de för ca tre år 

sedan pratat om att utveckla hennes arbetsuppgifter men att det fortfarande inte har hänt 

något. Det skulle ha legat på Vd:s roll men har inte har prioriterats. Hon har, som ovan redan 

nämnts, sagt att hon saknar utvecklingsmöjligheter och att det skulle motivera henne mer. 

Även gällande utvecklingssamtal så beskriver hon att de inte haft något sådant samtal i år och 

att Vd:n, hennes närmsta chef, bland annat därför inte uppfyller hennes förväntningar. 

Utmärkande för denna respondent är hennes uttryck om att motivationen hon känner grundar 

sig i den lojalitet hon känner för sin tidigare chef, ägaren, och att han gjort mycket för henne 

privat och att hon därför ställer upp för företaget. Hon antyder även att den svacka de befinner 

sig i gjort att ägaren inte vågar satsa, håller tillbaka och sätter stopp för mycket. Hon säger 

även att hon känner tillit till ägaren och att hon annars nog inte hade varit kvar. 

 

Vad gäller säljaren och hennes förväntningar på ledarskapet så förklarar hon att dessa uppfylls 

genom att hennes närmsta chef samt Vd:n motiverar henne på kompletterande sätt.  
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 Intervju med IT-ansvariga 2014-11-07. 
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Lagerchefens närmsta chef är Vd:n men han säger att ägaren ”är allas chef ändå, det spelar 

ingen roll att han inte är Vd längre”
100

. Han nämner att relationen till Vd:n är bra, men ser 

ägaren som ”en jobbig storebror”
101

. Respondenten svarar, när vi ställde frågan huruvida hans 

förväntningar på ledarskapet är, att han hade haft förväntningar då den nye Vd:n tillträdde 

men att de inte uppfylldes till fullo. Han förklarade det som att han hoppades på att Vd:n 

skulle ”slå näven i bordet”
102

 men att de anställda på företaget ändå kunde höra när beslutet 

tagits av Vd:n eller om det var ägaren som låg bakom. Dock säger han att ”det har lagt sig nu, 

det är lugnt”
103

. 

 

Den 47-årige lagerarbetarens närmsta chef är lagerchefen, med vem han har daglig kontakt. 

Han berättar att han inte har några speciella förväntningar på sin chef men att han anser att 

relationen till chefen är viktig och att han känner tillit till honom. 

 

Den andra av de tre som har lagerchefen som sin närmsta chef är den 22-årige lagerarbetaren, 

ägarens son. Han säger att han skulle vilja ha tydligare skillnader mellan chef och anställd. 

Respondentens förväntningar på sin chef är att få tydliga direktiv om vad som ska göras, hur 

det ska göras och vad han kan förbättra, men det kan vara lite si och så med den 

kommunikationen och därför uppfylls inte förväntningarna helt i dagsläget. Respondenten 

berättar också att han inte ser sin närmsta chef som en chef, utan mer som jämlik. “Alla kan 

göra allas jobb på lagret, han ska bara sköta och samordna”
104

.  

Den siste lagerarbetaren säger angående chefen och förväntningarna på honom att han inte har 

några direkta sådana, men att han är den som ska föra alla på lagrets talan upp till kontoret 

och vara tydlig, medan de rent arbetsmässigt vet vad de ska göra och är väldigt självgående. 

 

Hur försäljningschefens förväntningar på ledarskapet ser ut svarar han är att det inte finns 

någon tydlig ledarroll på företaget och att han skulle vilja ha mer närvaro, mer struktur och 

mer övergripande ställningstagande snarare än mer operativt. Han förklarar att en brist i 

familjeföretag ofta är att ledaren inte ser individerna, då de är så upptagna med vardagen, och 

detta på grund av att man ”förutsätter att folk förstår och kan saker /…/ Vi fungerar ofta som 
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 Intervju med lagerarbetare, 22 år 2014-10-31. 
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en uppochnervänd pyramid. Har inte en tydlig ledare”
105

, vilket är något som han tycker är 

viktigt. 

Inköpschefens närmsta chef är även i detta fall företagets Vd, som han har daglig kontakt 

med. Han berättar att han och ett par personer till, arbetar mer självgående men saknar en 

starkare ledare. Vi frågar om förväntningar på ledarskap och han berättar om de förväntningar 

han haft efter den nya Vd:s tillträde men att de tyvärr inte uppfyllts. Det han väntade sig var 

en ledare som kan ”pusha sina medarbetare med morötter och kunna kritisera”
106

, samt ett 

starkare styre av företaget.  

Vad gäller förväntningar på ledarskapet hos den IT-ansvarige så svarar han att Vd:n, som är 

hans närmsta chef, uppfyller hans förväntningar genom att visa uppskattning och att ge både 

beröm och feedback, samt att han känner tillit till honom. 

Ekonomichefen säger att han inte har några förväntningar på sin chef, men säger att han 

känner tillit till honom. 

5.4.4 Kommunikation och uppfattningar om företagets mål och vision 

Då temat kommunikation togs upp under intervjuerna fick vi relativt liknande svar från 

respondenterna, vilket var att de ansåg att den brister och bör förbättras. Marknadsassistenten 

förklarar att de inte har så mycket möten, inte så bra kommunikation. En del information som 

säljarna får via deras möten, till exempel om nya artiklar, får inte hon. “Man får själv söka 

upp information eller höra om det i korridoren /---/ Tycker att det är ett roligt jobb, men vill 

bli inkluderad”
107

. Hon säger att bättre information skulle göra en skillnad för företaget, om 

alla fick veta mer. Hon berättar för oss om en incident då hon och ägaren var ute och rökte. 

Att hon då blev tilldelad information om hur företagets finansiella läge såg ut. Hon menar att 

medarbetarna skulle förstå bättre om ägaren satte sig ner och förklarade situationen och de 

fick veta
108

. Marknadsassistenten berättar också att hon saknar det utlovade 

utvecklingssamtalet som det var menat att hon skulle haft tidigare i år. 

Säljaren nämner att den interna kommunikationen är något hon anser att de bör arbeta med då 

den brister i dagsläget. 
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Lagerchefen har som redan beskrivet, ansvar att sköta kommunikationen mellan lagret och 

resterande del av företaget. Därför blir denna faktor mycket viktig för honom i sin arbetsroll 

och har även nämnt denna som det viktigaste för honom rent motivationsmässigt. Han säger 

att kommunikationen fungerar ganska bra, men kan alltid bli bättre. Han förklarar också att de 

har som ”flygande möten hela tiden”
109

 och att det inte noteras utan han måste komma ihåg, 

vara tydlig och att det är någonting som alla kan bli bättre på. 

Gällande hur han ser på mål och visioner inom företaget så svarar han att det inte finns några 

tydliga mål och visioner och de som finns är kortsiktiga, kvartalsvis. Han säger att han skulle 

motiveras av det om det fanns genom att veta var man är på väg. ”Jag blir också kortsiktig i 

mitt tänk, när företaget är det”
110

. 

Den 22-åriga lagerarbetaren har sagt att tydliga mål och visioner som alla jobbar mot är 

viktigt ur ett motivationsperspektiv, och så som det ser ut nu så är de inte så tydliga. Det 

pratas inte så mycket om dem och han anser även att det är viktigt att ledaren kommunicerar 

ut detta. Han nämner också att möten skulle underlätta i hans arbete vilket det idag är dålig 

med och att det påverkar informationen. Han berättar vidare att det “nu tas ofta för givet vad 

andra vet och vad man själv vet, vilket ofta leder till missförstånd och missar”
111

. Han säger 

också att det är lite si och så med kommunikationen och huruvida chefen ger tydliga direktiv. 

Den 37-årige lagerarbetaren berättar att också han saknar mål och visioner, vilket är något 

som han upplever inte finns alls. Han nämner också avsaknaden av möten och att det var bra 

när de fanns; ”nu missas ibland en del information att förmedlas om jag inte aktivt har sökt 

den”
112

. Möten är inte längre något som prioriteras, vilket har varit fallet under flera år hos 

Plast och stål, men har ingen koppling till den nytillsatte Vd:n. Kommunikationen i övrigt 

tycker han fungerar bra i hela företaget, han får den informationen han behöver men om det är 

något man undrar så går man och frågar. 

Försäljningschefens svar på frågan hur kommunikationen fungerar på företaget var hans 

koppling till att det är som med en familj. Han säger även att kommunikationen både är en 

brist och en styrka, med det menar han att bristen är att det saknas möten och dokumentation 

men styrkan är att den är snabb och flexibel. 
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Vi ställer frågan till respondenten om företagets mål och vision och får svaret att det inte finns 

någon, ”Nej, ingen tydlig”
113

. Han säger att den stora visionen de har är att tjäna pengar- 

resultat. ”Det genomsyrar alla!”
114

. Han förklarar att det är alltid den dagliga närvaron i 

familjeföretag. ”När chefen är med i driften så är den dagliga visionen att omsätta pengar och 

positivt resultat. Inte alltid alla går åt samma håll, det är svårt”
115

. 

När vi vidare talar om information så säger respondenten att det är viktigt för att skapa 

trygghet. ”Jag vet och därför är jag trygg, och trygghet skapar motivation”
116

, samtidigt 

berättar han att han söker information när han behöver det, vilket inte är något problem. 

Vad gäller mål och visioner för inköpschefen så svarar han att de inte har några tydliga, inget 

direkt uttalat. ”Är ganska flummigt”
117

 säger han och tillägger att det skulle betyda mycket för 

honom om de hade tydliga mål som till exempel omsättning eller budgetmål och hur de ska ta 

sig dit. Gällande kommunikationen på företaget så säger han att det nog beror på vem man 

frågar, han känner att han vet det han bör veta och får information för att han arbetar nära 

Vd:n. ”Informationen går hyffsat”
118

. 

Även IT-ansvarige säger att kommunikationen är varierande, men att den mellan honom och 

hans närmsta kollega (marknadsassistenten) är bra. Den intervjuade berättar för oss att 

informationen ibland brister när det gäller till exempel nya produkter som ska in i sortimentet. 

Information som bör komma fram men som ofta ”faller mellan stolarna”
119

 då det inte finns 

några bestämda rutiner på hur sådana saker ska skötas. 

Ekonomichefen säger dock att kommunikationen fungerar bra. 
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6. Analys 

 

I denna del av arbetet kommer författarnas analys av empirimaterialet att presenteras. 

Analysen bygger på den teoretiska referensram som presenterats tidigare i arbetet och utgår 

ifrån studiens syfte och dess underliggande frågeställningar. Även denna del presenteras 

utifrån de kategorier som forskningsmodellen utgörs utav vilka är: familjeföretag och 

relationer, motivationsfaktorer, ledarskap och kommunikation. 

6.1 Förtydligande från författarna 

Utifrån den empiri som kommer att analyseras i samband med ledarskap så vill vi inleda med 

att tydliggöra det tidigare presenterade organisationsträdet och de chefsrelationer som varje 

intervjuad medarbetare har. Det är sex personer som har Vd:n som sin närmsta chef och i de 

fallen så är det utifrån denne chef som frågorna besvarats. De tre lagerarbetarna och säljaren 

har istället respektive lager- och säljchef som sin närmsta chef och har främst besvarat 

frågorna utifrån den relationen. Vad som identifierats är dock att mellancheferna endast har 

ett operativt ansvar och inte det egentliga ekonomiska personalansvaret. Därför kommer, i 

vissa sammanhang, även högre ledning att beröras och analyseras utifrån även dessa fyra 

medarbetare precis som för de övriga sex. 

6.2 Familjeföretag 

Utifrån de sju karaktärsdrag som Melin et al. sammanfattar att det komplexa familjeföretaget 

utgörs utav
120

, så kan vi konstatera att dessa kan appliceras på Plast och stål. 

  

Den första punkten gällande ett aktivt och synligt ägande kan vi inte fastställa utifrån olika 

intressenter då vi inte har talat med någon extern part. Vi kan dock se tendenserna i de 

intervjuer vi haft med de anställda att ägaren är tydligt synlig och aktiv inom företaget, då 

samtliga tio vid något tillfälle under intervjun har nämnt honom vid namn då det talats om 

ledningen och ledarskap. Detta trots att han inte har chefsrollen i dagsläget utan står som 

arbetande styrelseordförande
121

. Stabilitet i ägande och det som innebär kontinuitet i 

maktstruktur samt att en familjemedlem eller ägare ofta sitter ca 15-20 år på Vd- posten 

(punkt två) bekräftas av det faktum att ägaren satt som Vd mellan 1980 och 2013. Att 

företaget har ett långsiktigt och uthålligt fokus förklaras av ägaren då han själv, i samband 
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med frågorna kring motivation, säger det vara att: ”se företaget växa, kunna bygga upp ett 

förtroende och ett solitt företag som andra vill göra affärer med.”
122

 och en gedigen kunskap 

tolkar vi ägaren ha då han varit verksam i företaget i 38 år (punkt tre). Multipla ägarmål 

(punkt fyra) bekräftas genom de femårsplaner som konstruerats för de två nästkommande 

generationerna, säljaren 24 år och lagerarbetaren 22 år. Dessa femårsplaner nämner både 

ägaren och försäljningschefen samt de två berörda i respektive intervju. 

 

Punkt fem i Melins lista, autonomi gentemot kapitalmarknaden, har varierat genom åren hos 

Plast och stål. Vi har tagit del av elva stycken årsredovisningar från företaget, dessa sträcker 

sig från 2003 till och med 2013 och vi kommer därför endast att uttala oss utifrån hur det har 

sett ut under dessa elva år. Vi vet med andra ord inte hur det har varit åren innan 2003.  

Det vi kan utläsa från årsredovisningarna är att fram till 2007 återinvesterades större delen av 

vinsten och endast en liten andel delades ut till aktieägarna. Under 2008 återinvesterades allt 

resultat, för att mellan 2009 och 2012 återgå till både utdelning och återinvestering av 

resultatet. Det senaste året, 2013, togs ingen vinst ut
123

. Detta agerande anser vi pekar på ett 

typiskt familjeföretagande, där större delen av vinsten återinvesteras i det egna företaget. 

 

Den sjätte punkten står för flexibilitet i styrningen genom snabba beslut på grund av närhet till 

beslutsfattare och en styrelse med oklar roll. Detta tycker vi oss ha sett tydligt genom 

intervjuerna med dels anställda; ”En styrka i och med nära till kommunikation. Den är snabb 

och flexibel”
124

, och dels ägaren: ”De anställda ser mig nog som yttersta chef i alla fall, 

eftersom jag är ägare”
125

. 

 

Identifikation med företaget är den sista punkten av de sju, och innebär att familjeföretagaren 

har en känsla av att företaget är ett ”förlängt jag”, vilket tydligt framkom under intervjun med 

ägaren. Vi ser även tendenser till detta hos vissa av de anställda, till exempel uttalade sig 

marknadsassistenten på detta sätt: ”Jag ställer upp. Vill inte att företaget ska gå åt fanders” 
126

.  

Det framkom tydligt under intervjuerna med de två ägarbarnen att detta synsätt är något som 

genomsyrar dem; ”Jag har alltid velat jobba på företaget. Ända sen jag var liten /---/ Ser ju 
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min framtid här” 
127

. ”Jag vill göra ett bra jobb, jobbar här för att det är familjens företag och 

jag vill att det ska gå bra för företaget
128

. 

  

I och med att vi utifrån dessa punkter identifierar Plast och stål som ett typiskt familjeföretag 

och därmed den komplexitet det innebär, så kommer vi i fortsatt analys att reflektera över 

eventuella samband mellan denna kontext och individen. 

6.3 Relationer 

Vi har noterat vid flera av intervjuerna att ett flertal faktorer som vi behandlat har haft någon 

form av koppling till relationer inom företaget. Exempel på motivationsfaktorer som vi anser 

påverkats av detta är marknadsassistentens lojalitet till ägaren, vilken hon benämnt som sin 

största motivationsfaktor. Även den kvinnliga säljarens höga mål för framtiden och det 

faktum att hon är ägarens dotter. Vi vill också nämna säljchefens känsla för ansvar och frihet 

som var en av hans viktigaste motivationsfaktorer och det samband med uttaladet av att ha 

varit med och påverkat organisationen, tillsammans med den känslan av att tillhöra en familj 

snarare än en organisation. Lagerchefens uttalande om ägaren som en ”jobbig storebror” visar 

på relationer som byggs upp efter lång tid inom ett litet intimt familjeföretag. Inköpschefen 

började sitt arbete på företaget för att han kände ägaren och det i samband med hur pass nära 

de arbetar dagligen ser vi påverka inte bara motivationsfaktorerna som hos de ovan nämnda, 

utan även kommunikationen och hur den ser ut. Även hos den IT- ansvarige och hos en av 

lagerarbetarna finns privata relationer då deras familj eller respektive har någon relation till 

annan medarbetare inom företaget. Marknadsassistenten berättade även att hennes man 

tidigare arbetat på företaget men slutat nyligen. Många relationer inom en liten organisation 

och grupp har vi därför sett påverka både dess utformande och även på vilket sätt den 

fungerar. Motivationsfaktorer blir alltså påverkade i och med denna komplexa organisation 

och gör därför relationerna viktiga att belysa. Hade inte dessa relationer existerat så hade 

medarbetarnas motivationsfaktorer i flera fall sett annorlunda ut. 

6.4 Motivation och medarbetarnas utmärkande motivationsfaktorer 

Det kan konstateras att motivationen generellt sätt är låg på företaget och att densamma hos 

de anställda varierar både i stor grad samt på vilket sätt de motiveras. Några utmärkande 

undantag har dock hittats bland medarbetarna och vi tycker oss kunna se kopplingar mellan 
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våra respondenters motivationsfaktorer och de valda teorier i som innefattar både inre 

motivationsfaktorer och motiverande ledarskap. 

 

Marknadsassistenten uppger att hon känner lojalitet till ägaren, som förvisso inte är hennes 

närmsta chef men som vi sett tendenser till att ändå ha kvar en chefsroll på företaget. Hon 

nämner även att tilliten hon känner för honom förmodligen är orsaken till att hon 

överhuvudtaget är kvar på företaget. Detta kan vi se tydliga paralleller med det transformativa 

ledarskapet som sägs skapa motivation utifrån känslan av tillit, beundran och respekt för 

ledaren
129

. Marknadsassistenten berättar även att hon och de resterande anställda inte fått 

någon löneökning sedan 2011, utan istället två stycken lönesänkningar. Hennes uttalande om 

att hon `ställer upp´ och ser till företagets bästa, trots lönefrågan som hon tidigare i intervjun 

poängterat vara viktig för henne. Detta anser vi tyder på ett transformativt ledarskap som 

motiverar henne genom punkt nr två som lyder; få dem att bortse från sitt egenintresse för 

organisationens eller gruppens skull 
130

. 

 

Ett av de mest utmärkande resultaten som skiljde sig från de övriga respondenterna var den 

kvinnliga säljarens motivationsfaktor `mål´. Hon var den enda som så tydligt svarade att 

denna faktor är den som motiverar henne, inte endast på arbetet utan även privat. Latham och 

Lockes målsättningsteori förklarar hur känslan av meningsfullhet och syfte, genom mål, 

skapar drivkraft genom att öka prestationer, självförtroende och motivation
131

. Även då 

Latham och Locke talar om relationen mellan mål och motivation i organisationen så betonar 

de även vikten av de individuella målen
132

. Vi kan se faktorer som i det här fallet kan tänkas 

påverka varför just säljaren motiveras av något som de andra inte berört speciellt starkt. Dels 

för att hon är den som arbetat kortast tid på företaget och dels för att hon fått det stöd hon som 

individ efterfrågar. Att hon arbetat så pass kort tid kan vi se i jämförelse med de andra 

intervjuade medarbetarna skilja sig i sina sätt att se på, och prata om, företagets framtid och 

även sin egen framtid på företaget. De andra har en historia i företaget, och i och med 

nedgång i bransch och ekonomiska svårigheter så tycker vi oss se en tydlig påverkan på de 

äldre medarbetarnas motivation och en eventuell anledning till att den inte är särskilt hög. 

Säljaren nämner att hon drivs av att nå mål även privat, och därför antar vi att detta är starkt 
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kopplat till hennes personlighet. I och med detta blir det då en förutsättning för henne på 

denna arbetsplats att få tillgång och stöd i upprättande och strävande mot hennes personliga 

mål i företaget, och med en koppling till företagets generella mål. Hon har, liksom sin bror, en 

femårsplan för hur hennes väg inom Plast och stål ska leda till ett framtida övertagande av 

företaget vilket ger henne det stöd som behövs för skapad och fortsatt motivation.  Det 

understödjer även de tre delar i den process som Latham och Locke beskriver; fastställande 

av mål, målförpliktelse samt understödjande element
133

. Att just hon är ägarens dotter, en ny 

och frisk vind utan historisk påverkan, samt en individ som får stöd från organisationen i 

hennes personliga sätt att motiveras, ser vi som tydliga svar på att hon både får operativ 

motivation från sin närmsta chef samt personlig motivation från Vd:n, vilket flera av de andra 

anställda inte säger sig få. 

 

Även hos sonen till ägaren, 22- åringen som arbetar på lagret, tycker vi oss uppleva en hög 

motivation, trots att motivationsfaktorerna i sig skiljer sig åt. Han uppger att han motiveras av 

tydlighet och information i sitt arbete. Att de här två berättar att de har en relativt hög 

motivation härleder vi till två orsaker. Den första orsaken beror på hur länge de har jobbat i 

företaget, då mannen, som har jobbat längst på Plast och stål av syskonen, började vid 

årsskiftet 2013/2014. Den andra orsaken kan relateras till att de är just ägarens barn. Den 

uttryckta önskan hos de båda om att det ska gå bra för företaget blir en stark motivationskraft. 

 

När vi undersökte resultatet från enkäterna där medarbetarna graderat faktorerna som 

Hackmans och Oldhams job characteristic model förklarar vad som påverkar och skapar 

individens arbetsmotivation så ser vi att faktorn synliga(re) resultat skulle motivera dem mer. 

Vår åsikt är att detta skulle kunna ha med arbetsuppgiftens identitet att göra, men då 

arbetsuppgifter och position hos alla medarbetare på Plast och stål har så pass olika karaktär, 

tillsammans med det faktum att vi ändå ser ett varierande resultat, anser vi tyda på att det 

snarare har med personen och individen att göra. Precis som Hackman och Oldham menar så 

krävs denna matchning mellan medarbetaren och själva arbetet i sig för att skapa det 

psykologiska tillståndet medvetande om det faktiska resultatet av arbetet
134

, och i fallet Plast 

och stål så stämmer det att detta skulle bidra till ökad arbetsmotivation, åtminstone enligt dem 

själva. På faktorn upplevt meningsfullt arbete såg vi att tre stycken respondenter utmärkte sig 

mest, detta genom låga siffror kontra en högre på påverkan för högre motivation. 
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Den tydligaste kopplingen ser vi hos marknadsassistentens låga värde för motivationsfaktorn 

feedback, som visade minus två (se figur 5.7). Hackman och Oldhams modell visar att det är 

just feedback som är det verktyg som ledningen/chefen kan använda för att skapa denna 

upplevda känsla hos medarbetaren. Här syns tydligt att brist på feedback skapar en låg känsla 

av upplevt meningsfullt arbete. Att de andra två medarbetarna, säljaren och den 22- åriga 

lagerarbetaren, är de andra två respondenterna med låga siffror i rankingen, ser vi vara ett 

tecken på att de inte arbetat så länge i företaget. Säljaren har beskrivit hur hon fortfarande är i 

upplärningsfasen och även lagerarbetaren jobbar för att skapa ökad kunskap och förståelse för 

företaget i sin helhet. Men att medarbetarna generellt ser detta som en motivationsfaktor ser vi 

att resultaten visar. Det sista stapeldiagrammet visar faktorn upplevt ansvar för arbetets 

resultat och här ser vi generellt höga siffror hos alla medarbetarna. Vi anser att det är något av 

det typiska för detta företag där de är få i organisationen och många är ensamma, eller väldigt 

få på sin avdelning. Detta ser vi skapar ett behov av att både kunna ta, men även att bli 

delegerad ansvar för sin arbetsuppgift. Vi ser också att denna är den enda faktorn som 

stämmer överens, mer eller mindre, hos samtliga på företaget gällande både hur situationen 

ser ut i dagsläget samt att de faktiskt inte i någon högre grad anser att de önskar en ökning av. 

 

Den generellt låga motivationen hos de anställda tror vi bland annat kan härledas till 

företagets ekonomiska situation, där finansiella svårigheter kan skapa oroligheter hos de 

anställda. Vi har delgivits denna information både i intervjuer med ägaren och från vissa av de 

anställda, att de genomgått tider med ekonomiska svårigheter, vilket även framkommer från 

de årsredovisningar vi tagit del av. Den största ekonomiska vändningen skedde mellan 2010 

och 2011, då omsättningen sjönk från ca 82 miljoner kr till ca 70 miljoner kr. Denna trend har 

hållit i sig, men inte i lika hög grad. Från 2011 till idag har omsättningen sjunkit ytterligare 

ungefärliga 9 miljoner kr. Detta i kombination med ett svagt ledarskap samt otydlig 

kommunikation och avsaknaden av förmedlande kring visioner och mål, drar ytterligare ner 

de anställdas motivation i arbetet. När det inte kommuniceras vilka svårigheter företaget står 

inför och kommande eventuella förändrade arbetsvillkor inte förankras, så skapas denna 

orolighet som leder till otrygghet och därmed låg motivation. 

6.5 Medarbetarnas uppfattningar om motivation i relation till sin position 

Försäljningschefen och ekonomichefen är nära både Vd:n och ägaren och har jobbat i 

företaget länge. Båda är inblandade i verksamheten på högre nivå och har stort eget ansvar 

och frihet. Dessa två nämner också att deras motivationsfaktorer främst är ansvar och frihet, 
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genom trygghet. Båda nämner tryggheten i att känna sig säker och att ha fått förtroende från 

chefen. Försäljningschefen förklarar också sin starka motivation kopplat till hur han varit med 

och förändrat organisationen och arbetat kontinuerligt med företagets utveckling. Sambandet 

mellan dessa två ser vi vara just att de har en position på företaget som ger dem mycket 

ansvar och att dem som personer drivs av just den motivatorn. 

 

De som istället motiveras av att ha kul på jobbet och där kollegor och arbetsgrupp spelar stor 

roll är marknadsassistenten, 37-åriga lagerarbetaren, inköpschefen, lagerchefen och 

ekonomichefen. Vi kan se när vi jämför dessa att arbetsuppgiften skiftar, och även vilken 

position de har på företaget. Inköpschefen är den som skiljer sig från de andra då han besitter 

stort ansvar och samtidigt har en nära relation till chef och ledning, vilket 

marknadsassistenten och lagerarbetarna inte har på samma sätt. Deras positioner kan tänkas 

vara mer rutinartade och där tycker vi oss se kopplingen med personlighet snarare än position. 

De individer som säger sig motiveras av bland annat ansvar ser vi har sökt sig till högre 

positioner, eller positioner där de har möjlighet att få just ansvar. Till exempel berättar 

lagerchefen att vad som är viktigast för honom rent motivationsmässigt är information, och att 

hans ansvar är att sköta informationen mellan lagret och övrig organisation. Han började 

jobba på lagret 2001 och ett år senare blev han lagerchef. I det här fallet tycker vi oss se att 

det är medarbetarens personlighet som skapar hans motivationsfaktorer och har utifrån dem 

påverkat sin position på företaget, snarare än att det är positionen och arbetsuppgifterna i sig 

som avgör motivationsfaktorerna hos individen. 

 

Samtliga av de ovan nämnda exemplen anser vi styrker vår uppfattning om relationen mellan 

arbetsuppgifter/position och medarbetarens uppfattningar om motivation. Det tyder alltså på 

att det är personligheten hos individen som formar motivationsfaktorer och drivkrafter, men 

att det samspelar med den arbetsuppgift och position som personen i fråga blivit delegerad till, 

alternativt sökt sig till. 

6.6 Medarbetarnas uppfattningar om ledarskapet 

Hos de allra flesta anställda uppfylls inte förväntningarna på chefen, detta gäller både på sin 

närmsta chef och på Vd:n. Av de sex personer på företaget som har Vd:n som sin närmsta 

chef så har vi sett att hos fyra av dem (marknadsassistenten, försäljningschefen, lagerchefen 

och inköpschefen) har det önskats förändringar i ledarskapet efter att den nya Vd:n tillträdde, 

men att de förväntningar som funnits inte har uppfyllts. Förväntningarna de talat om gäller 
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tydlighet, struktur, styrning, möjlighet till förbättring och utveckling, individanpassning samt 

att ta självständiga beslut utan inblandning från ägaren. Den femte (IT- ansvariga) nämnde 

andra förväntningar på chefen vilka han ansåg uppfylldes och den sjätte (ekonomichefen) 

hade inga förväntningar alls. 

 

Dessa resultat gör det enkelt att dra slutsatsen att ledarskapet på Vd-nivån hos Plast och stål är 

otydligt och inte möter de anställdas behov. De faktorer som påverkas och efterfrågas av 

medarbetare är även sådana faktorer vi kan se enligt medarbetarna själva skulle kunna bidra 

till ökad motivation. Exempel på sådana motivationsfaktorer är marknadsassistentens önskan 

om utveckling men som inte blivit bemött. Även försäljningschefens efterfrågan på tydligt 

ledarskap vilket i förlängningen skapar trygghet, vilket var en av hans starkaste 

motivationsfaktorer. Slutligen också lagerchefens saknad av möten och information vilket var 

just hans främsta motivationsfaktor, information. Dessa samband visar att bristerna inom 

företagets ledarskap bidrar till den låga motivationen hos ett flertal av de anställda. 

 

Även de stapeldiagram som är utformade utefter de tre faktorerna kopplade till ledarskap i 

enkätundersökningen styrker den information som respondenterna gett under intervjuerna, där 

ett målinriktat ledarskap för majoriteten av medarbetarna saknas, men att det för de flesta 

skulle öka arbetsmotivationen med just ett tydligare och mer målinriktat ledarskap. Vad gäller 

tydlighet i denna bemärkelse så handlar det om tydlighet i arbetsuppgifter och förväntningar 

på medarbetaren till skillnad från hur begreppet hanterades i tidigare stycke då det var 

tydlighet i ledarskapet som saknades. Inga större skiftningar mellan medarbetarna och inte 

heller någon önskan om förbättring. Däremot så kan vi se genom den sista faktorn, 

uppskattning och feedback att trots variation respondenterna emellan så skulle detta skapa 

högre arbetsmotivation hos de allra flesta respondenterna. Enligt Hackmans och Oldhams job 

characteristic model så är feedback det verktyg som ledningen kan använda sig av för att 

skapa en av de tre faktorerna, synliga resultat, vilket i sin tur väntas skapa 

arbetsmotivation
135

. När vi jämför dessa två faktorer ser vi samband mellan de flesta av 

respondenterna i huruvida de skulle motiveras mer av feedback och samtidigt efterlyser mer 

synliga resultat, vilket styrker modellens påstående att detta faktiskt är ett verktyg som kan 

och bör användas för att skapa och öka medarbetares arbetsmotivation. De tre som utmärker 

sig med största skillnaderna är försäljningschefen, inköpschefen och ekonomichefen. Här ser 
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vi sambandet mellan det ansvar som dessa tre positioner/personer bär och hur pass 

självständiga de är i sina arbetsuppgifter. Till exempel så svarar försäljningschefen att han ser 

mycket tydliga resultat av sitt arbete (rankad fyra) och att han tycker att denna faktor påverkar 

hans arbetsmotivation (rankad fyra), samtidigt som han rankat uppskattning och feedback ur 

båda perspektiven som tvåor. I och med denna respondents arbetsuppgifter, som handlar om 

självständighet och förmåga att motivera sig själv då han är ute och säljer och ständigt har en 

frånvarande chef i sitt dagliga arbete, så anser vi att faktorn synliga resultat har att göra med 

arbetsuppgiften i sig. Detta tillsammans med individens personlighet och förmåga att kunna 

motivera sig själv (så som försäljningschefen bland annat beskrivit sig kunna göra som den 

gamle elitidrottsman han är)
136

. Alltså så spelar ledarskapet en stor roll i uppgiften att ge 

uppskattning och feedback till medarbetare, vilket visar sig gälla för de flesta, medan det i 

andra fall spelar mindre roll. En modell som Hackman och Oldhams, vilken visar på faktorer 

och verktyg, är därmed en vägledning men vi ser ändå tydliga resultat på att det krävs 

individanpassning gällande både just arbetsuppgifternas identitet och även individens 

personlighet. 

6.7 Kommunikation och ledarens roll att kommunicera 

Utifrån den information som vi fått ta del av under intervjuerna med Plast och ståls 

medarbetare så har vi bland annat kommit fram till att kommunikationen på detta 

familjeföretag är väldigt speciell och komplex. En anställd säger bland annat att de inte 

använder sig utav några konkreta riktlinjer eller standarder gällande till exempel möten eller 

hantering av hur kommunikation och information skall skötas
137

. Liksom åsikterna rörande 

hur medarbetarna motiveras så är även kommunikationen inom Plast och stål av stor 

variation. En vedertagen uppfattning hos de anställda är att kommunikationen och 

informationen i många fall är bristande, men i vilken grad och inom vilket område den är det, 

är väldigt individuellt och/eller avdelningsförknippat. Generellt sätt så upplevs alla vara nöjda 

med kommunikationen till sin närmsta chef, men att det brister i de högre skikten (Vd och 

ägare). Kopplingar kan dras mellan närheten (både fysisk, som närhet till kontoret där 

personen i fråga sitter och hur pass nära rent relationsmässigt man är chefen) till Vd och 

ägare. Ju närmare man är, desto mer och viktigare information får man ta del av, till exempel 

så säger både ekonomichef, försäljningschef och lagerchef att de får reda på vad de behöver 

veta, och annars ser de till att söka sig den informationen. Däremot så får exempelvis 
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lagerarbetarna endast veta det som är nödvändigt för att de att kunna utföra sina jobb, trots att 

två av tre efterlyser och saknar information och delaktighet i form av regelbundna möten. En 

väl fungerande intern kommunikation ser vi alltså saknas på Plast och stål, och som Catrin 

Johanssons forskning kommit fram till faktiskt skulle bidra till ökad motivation och positiva 

effekter
138

. Vi ser en koppling mellan denna brist och de två saker som Gellerman nämner 

som viktigast att tänka på för att nå effektiv kommunikation vilka är förmåga att lyssna samt 

kunskap om vilka metoder som ska användas och fungerar
139

. Vi anser nämligen att om 

ledningen i vårt fall hade varit lyhörda med vad de anställda efterlyser så hade de kunnat möta 

dessa önskemål och på ett relativt enkelt sätt då öka deras tillfredsställelse och motivation 

genom endast kommunikationen. Den generella uppfattningen om denna brist hos de anställda 

talar för sig själv men ett tydligt exempel på brist av lyhördhet ser vi i de uteblivna 

utvecklingssamtalen som en av de anställda uttryckt sitt missnöje om
140

. En sådan 

kommunikationskanal anser vi vara mycket viktig för att fånga upp individens åsikter, 

önskemål och förslag, då det handlar om just chefens förmåga att lyssna och på det sättet 

skapa kunskapen om alternativa metoder. 

 

Kombinationen av organisationsutformningen (familjeföretag) och den otydliga fördelningen 

av ledarskap mellan Vd och ägare har enligt vår mening starkt bidragit till denna situation. 

Till och med enligt ägaren själv så är det inte självklart vem medarbetarna ser som sin högste 

chef; ”De anställda ser mig nog som yttersta chef i alla fall, eftersom jag är ägare”
141

. Detta 

tror vi genererar i ett förvirrat intryck och skapar svårigheter och frustration både för de 

anställda samt för Vd:n i sitt arbete. 

 

Faktumet att de flesta inom företaget har jobbat där i minst tretton år, bidrar till att den 

informella dialogen förstärks och att den formella, som sker via till exempel möten, 

bortprioriteras. Ett exempel på detta är då ägaren och marknadsassistenten tog en rökpaus 

tillsammans. Under pausen började de två samtala med varandra och det framkom då till 

marknadsassistentens kännedom att ekonomin i företaget var svag och att försäljningen just 

nu gick trögt. Först då fick hon reda på de omständigheter och svårigheter i företaget som lett 

till de lönesänkningar som tidigare införts. 
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Fastän den informella kommunikationens har en stor betydelse i organisationer, som 

Falkheimer påpekar
142

, så anser vi att ett företag inte endast kan förlita sig på den. Inplanerade 

möten och utvecklingssamtal skapar enligt vår mening både struktur och trygghet för de 

anställda, och efterfrågas också av många anställda hos Plast och stål. Tydlighet är något som 

har nämnts frekvent under intervjuerna, både tydlig kommunikation som tydliga mål och 

visioner. Enligt det transformativa ledarskapet är det viktigt för medarbetarnas motivation att 

både formulera och förmedla en tydlig och tilltalande vision för att förstå syfte, mål, 

prioriteringar, skapa självkänsla och känsla av gemenskap samt ge vägledning
143

. Vi har sett 

en brist på detta hos medarbetarna, då alla vi pratat med sagt att de inte känner till någon 

företagsvision. 

 

Att en uttalad mål- och visionsbild skulle kunna skapa motivation kan vi se genom kopplingar 

till marknadsassistentens vilja att bli inkluderad och den rådande bristen på motivation
144

. 

Även sambandet mellan inköparens uttalande om en icke-existerande mål/vision och att han 

tycker att de inte tar tillvara på kunskapen i företaget samt att de “håller igen och bromsar 

vilket har med ekonomin att göra” 
145

. Detta kan vi se är en koppling mellan medarbetarnas 

saknad av att förstå syften och prioriteringar och att det av den anledningen leder till brist på 

motivation. Den IT- ansvariga nämner att han skulle utvecklas och motiveras mer om han fick 

tillgång till ny utrustning men att det på grund av kostnader inte kan göras
146

. 

 

Vad vi kan se efter dessa jämförelser är att Vd:n på Plast och stål skulle kunna öka 

motivationen hos de anställda genom denna enkla och effektiva metod. Om de anställda fick 

information om företagets mål och vision så skulle detta kunna skapa bland annat förståelse 

och gemenskap vilket skulle öka deras motivation och på så sätt, i förlängningen, även 

arbetsprestation
147

. 

 

Ägaren själv berättar att under sin tid som Vd på företaget så förmedlades mål och visioner 

enkelt, kort och koncist på bland annat fikaraster och konferenser. Men enligt de anställda så 

                                                 
142

 Bergstedt. Ledarskap är kommunikation. Chefstidningen. 
143

 Yukl. Ledarskap i organisationer, 313. 
144

 Intervju med marknadsassistenten 2014-10-31. 
145

 Intervju med inköpschefen 2014-10-31. 
146

 Intervju med IT-ansvariga 2014-11-07. 
147

 Jacobsen & Thorsvik. Hur moderna organisationer fungerar, 324. 



56 

  

känner de inte till några mål eller visioner, och lagerarbetaren som började jobba efter det att 

den nya Vd:n blev tillsatt har inte fått någon tydlig sådan information. 

 

Trots den kritik som riktats mot företagets kommunikativa förmåga måste det dock 

konstateras att kommunikation inte endast ska komma från en riktning. Vår uppfattning är att 

det måste initieras och ske från flera håll för att det ska fungera. Vi ser tendenser till en viss 

övertro på ledaren i sig vad gäller detta, precis som Falkheimer påpekar är vanligt 

förekommande
148

. Det finns givetvis brister i det kommunikativa ledarskapet, men att “skjuta 

ifrån sig” allt ansvar på ledaren är varken rättvist eller en lösning på problemet. Kanske bör 

medarbetarna i större utsträckning ställa sig frågan; vad kan jag göra för att bidra? Är jag själv 

på det sätt som jag önskar att min chef är? Huvudansvaret ligger alltid hos Vd men genom att 

underlätta och hjälpa varandra gynnas alla inom företaget. 
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7. Sammanfattning och slutsats 

 

Sammanfattningsvis presenteras en slutsats utifrån vad författarna kommit fram till i analysen 

och som ska svara på de problemformuleringar som tidigare presenterats. Här ges svar på 

frågorna av ledarens betydelse för arbetsmotivation och organisationens och kontextens 

påverkan på individen. Författarna ger rekommendationer till förbättringar samt förslag på 

vidare forskning. 

7.1 Ledarens betydelse för arbetsmotivationen 

En slutsats som vi kommit fram till gällande ledarens påverkan och betydelse för 

motivationen hos de anställda inom företaget är att ledaren i princip har lika stor betydelse 

som icke-betydelse. Med detta menar vi att en motivationsfaktor hos en anställd förutsätter 

stöd från ledningen men ställer samma krav på att den ska matcha individ och personlighet. 

De yttre motivationsfaktorerna (de faktorer som kontext och ledare kan påverka) måste alltså 

stämma överens med de inre (de upplevda känslorna som skapas inom individen) för att skapa 

den produktivitet och effektivitet som ökad arbetsmotivation syftar till att skapa. 

 

Exempelvis är försäljningschefens motivation relativt hög, och de faktorer han uppgav som 

motiverande är både tillfredsställda från chefen och även inifrån sig själv. 

Marknadsassistenten däremot uppgav utveckling som motiverande men vars önskemål inte 

uppnås, men samtidigt lojaliteten till chefen och arbetsgruppen vilka är faktorer som både är 

starkt beroende av chefen men också skapas från andra håll. 

7.2 Organisationens och kontextens påverkan 

Den enligt vår mening mest betydande slutsatsen vi kommit fram till efter denna studie är hur 

pass stor påverkan organisationsform och kontext har för individens motivation. Vi har 

identifierat sambandet mellan hur dessa medarbetare motiveras och det faktum att Plast och 

stål utgörs av den komplexitet som ett familjeföretag innebär. Vi har funnit tre utmärkande 

faktorer som alla leder till samma slutsats men med varierande kopplingar mellan motivation 

och kontext. Dessa tre är; relationer, kommunikation och otydligt ledarskap. 

 

Relationerna som vi sett är som redan nämnda i analysavsnittet och att vi uppmärksammat 

privata relationer i åtta fall av tio och även kunnat koppla dessa till olika uttalanden, 

orsakssamband och förklaringar till diverse beteenden anser vi bekräftar vårt antagande om att 
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denna komplexa företagsform familjeföretag som utgör kontexten, påverkar individen. Detta 

har vi sett påverkar både motivationsfaktorer, sätt att kommunicera samt syn på ledning, 

arbetskamrater och framtid. 

 

Hur kommunikationen ser ut har fått stor betydelse i denna studie både med tanke på att i stort 

sätt alla de anställda har antytt att den brister och att de saknar viss kommunikation och 

information. Vi kan se att orsaken till dessa brister är den ibland komplicerade organisationen 

som ett familjeföretag utgör, där man snarare pratar i fikarum, på rökpauser och helt enkelt 

förutsätter att viktig information kommer fram eller att den som vill veta frågar efter den. 

 

Det otydliga ledarskapet på Plast och stål skapar också ouppfyllda förväntningar och därmed 

lägre motivation. Att ha en ägare som arbetar operativt och har beslutsrätten gör att Vd:n ändå 

hamnar i situationer där han inte kan utöva sin ledarroll. Att de två mellancheferna endast har 

operativt ansvar, skapar även det otydlighet i vem de anställda ser som sin närmsta chef. Vi 

ser att detta är anledningen till det otydliga ledarskapet på Plast och stål och som kan tänkas 

typiskt för ett litet företag med få anställda och små avdelningar. 

7.3 Rekommendationer 

Utifrån den analys och de slutsatser vi kommit fram till, så har vi har tagit fram fyra konkreta 

förlag på förbättringar som vi tror skulle ha en positiv inverkan hos de anställda och därmed 

också företaget. Dessa är starkt kopplade till varandra och är sammanflätade till en gemensam 

nämnare; kommunikation. 

 

1. Tydliga mål och visioner 

Sätt upp tydliga mål och visioner som alla på företaget kan jobba och sträva efter. 

Målen ska förslagsvis både vara utmanade och realistiska som konkreta och 

tidsbestämda. När dessa är utformade ska de tydligt förmedlas och kommuniceras till 

de anställda. 

 

2. Inplanerade möten 

Möten kan ske i form av antingen individuella, kollektiva och/eller 

situationsanpassade. Syftet med de kollektiva mötena är att ge en ökad förståelse för 

medarbetarna och att alla är informerade om vad som sker. Detta leder till delaktighet 

och en känsla av att vara inkluderad. Även den högste chefen blir på detta sätt 
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informerad av sina anställda och de olika avdelningarna. I individuella möten kan till 

exempel feedback, återkoppling och utveckling diskuteras. 

 

3. Tydligt ledarskap 

Flera anställda saknar och efterfrågar i dagsläget ett tydligare ledarskap. Det gäller 

både för Vd:n som för avdelningschefer. I vissa situationer vet inte de anställda vad de 

kan förvänta sig av vilken chef, och cheferna under Vd:n vet inte alltid vad de 

förväntas göra. Att tydliggöra ledarskapet skulle reducera förvirring och frustration 

hos medarbetarna. 

 

4. Kommunikation 

Tydligare kommunikation kan summeras till att vara `lösningen´ till alla de ovan 

nämnda parametrarna. Genom klar och tydlig kommunikation från och mellan chef 

som medarbetare förmedlas bland annat mål och visioner, information utbytes samt 

förståelse skapas. Detta kan och bör ske likväl på möten som på fikaraster, men 

självklart i anpassad omfattning och uttryck. 

 

Dessa fyra förslag anser vi kan bidra till en bättre arbetsmiljö samt leda till ökad 

arbetsmotivation för de anställda på Plast och stål. Många anställda efterfrågar just dessa 

förändringar i företaget för att de ska kunna utföra ett bättre jobb, vilket vi även ser vara av 

betydelse i de teorier rörande organisationer, ledarskap och arbetsmotivation som använts i 

arbetet. 

7.4 Sammanfattad slutsats 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att ledarens roll är av betydelse för medarbetarens 

motivation. Dock är den inte alltid den viktigaste parametern då det i vissa fall har visat sig 

vara andra faktorer som har en minst lika, om inte än större betydelse för individen. Inre och 

yttre motivationsfaktorer måste samspela för att öka individens arbetsmotivation och 

kontexten har, i detta studerade fall, bevisats ha en stor påverkan på dessa faktorer. 
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8. Diskussion 

 

I det avslutande kapitlet diskuterar författarna den motvind som Plast och stål befinner sig i 

och dess möjliga påverkan på de anställdas motivation. Slutligen presenteras också förslag 

på vidare forskning. 

 

En faktor som inte har fått så stort utrymme i uppsatsen är det faktum att Plast och stål 

befinner sig i ekonomisk motvind. Detta har varit fallet under flera år, vilket bland annat har 

resulterat i flera lönesänkningar och att två medarbetare har fått gå. Ekonomiska oroligheter 

påverkar alla delar i företaget, och således också medarbetarnas arbetsmotivation. Plast och 

ståls likvida bekymmer är definitivt en möjlig bidragande orsak till respondenternas 

uppfattningar och åsikter om motivation och ledarskap, och speglar kanske snarare företagets 

välmående mer än de anställdas. Dock går dessa troligtvis hand i hand, mår företaget bra mår 

de anställda bra, och vice versa.  

 

Det skulle därför vara intressant att använda denna uppsats som en del i en komparativ studie 

av hur motivationen och synen på ledarskapet hos Plast och ståls anställda förändras i mot- 

och medvind. Först efter att ha jämfört resultaten av åsikterna hos medarbetarna i medvind 

med de som framkommer i denna uppsats kan de “riktiga”, eller snarare bestående, 

förhållandena i företaget skådas. Är de frånvarande mötena, den bristande kommunikationen 

och det otydliga ledarskapet kvar och lika framträdande som de är i en lågkonjunktur? 
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Bilaga I 
 

1. Öppning 

Vi börjar med att presentera oss själva, lite bakgrund om arbetet och vad vi läser samt syftet 

med intervjun. 

 

2. Bakgrund 

Ålder? 

Vad är din position på Plast och stål? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

Hur ser en vanlig dag ut för dig? 

Hur länge har du varit anställd här? 

Hur skulle du beskriva din arbetsplats? Arbetsklimatet? 

 

3. Arbetsmotivation 

Läsa upp definitionen av motivation som vi använder oss av i arbetet. 

“Motivation är de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika 

mål” 

Det här utgår vi ifrån i vårt arbete- vad tycker du? 

Vad är din syn på motivation? 

Vad är det som får dig att vilja gå till arbetet? 

Vad får dig att vilja prestera på arbetet? 

Vad är viktigast för dig/ger dig mest motivation på arbetet? (tex medarbetare, ledaren, 

gruppen) 

Några frågor angående din chef: 

Vad har du för relationen till din närmaste chef? Har ni daglig kontakt? 

Vad förväntar du dig att få ur ett motivationsperspektiv, av din närmaste chef? 

Uppfylls dina förväntningar? 

 

 



 

 

4. Hertzberg 

Hygienfaktorer 

Är lönen viktig för dig? - skulle du säga att den påverkar din motivation? 

Är relationer till arbetskamrater viktigt för dig? T.ex. tillit, samarbete, rivalitet, glädje, 

samhörighet? 

Är arbetsvillkor viktigt för dig? 

Trygghet på arbetsplatsen? T.ex. uppsägning, trygg med sin plats i gruppen. 

Känner du tillit till ledaren? T.ex. kunskapsmässigt, stöd och support, öppenhet/ärlighet. 

Fysisk tillit, t.ex. buller, lyse, bra bilar, säkerhet på lagret etc. 

Motivationsfaktorer 

Känner du att du har möjlighet att avancera inom företaget, vad innebär dessa känslor i så fall 

för dig? 

Vid en bra prestation, hur känner du då? 

Hur ofta upplever du att du får feedback om din arbetsprestation från din chef? Vad tycker du 

om det? 

Upplever du ditt arbete som ansvarsfullt? På vilket sätt? 

Arbetet i sig, hur viktigt är dina arbetsuppgifter för dig? 

 

5. Övrigt 

Arbetskamrater 

Arbetar du mycket enskilt eller i grupp tillsammans med andra? 

Hur tror du detta påverkar din motivation? 

Hur ser du på arbetskamraternas betydelse för att du ska trivas på jobbet? 

Hur ser arbetsklimatet ut? 

Umgås ni även utanför jobbet? 

Feedback 

Vilka möjligheter har du att se resultat av ditt eget arbete? 

Hur stor betydelse har det för dig att du får feedback på ditt arbete? 

Från vilka personer är feedback viktigt? 

Varför är det viktigt med feedback från dessa? 



 

 

Hur utnyttjas den feedback som fås/ges? Resulterar det i förändring? 

 

Utveckling 

Vilka möjligheter har du att utvecklas i ditt arbete? 

Vilken betydelse har det för dig att du får utvecklas i ditt arbete? 

Känner du att du har möjlighet att påverka din arbetssituation? 

Hur kan de olika motivationsfaktorerna användas för att öka din motivation? 

Vad upplever du att din arbetsgivare gör för att du ska trivas på jobbet och vara motiverad att 

göra ett bra jobb? 

Vad skulle din arbetsgivare kunna tänka på för att få dig som anställd mer motiverad? 

Vet du om ni har några mål eller visioner att jobba efter? Vad tycker du om det? 

Kommunikation 

Hur upplever du att den interna kommunikationen på företaget är? 

Tycker du att du får den information du behöver? 

 

 

 

Finns det någonting du vill tillägga eller som du tycker att vi har missat att fråga? 

 

 

  



 

 

Bilaga II 
 
Del 1: 

 

Gradera följande faktorer i en skala från 1-5 utifrån hur du anser att de stämmer överens med 

din nuvarande arbetssituation. 

(Ringa in den siffra som passar bäst där 1= stämmer lägst överens och 5= stämmer bäst 

överens) 

 

Förmåner (t.ex. arbetsflextid, friskvårdsbidrag) 

1  2  3  4 5 

 

Betydelse av arbetsuppgifternas identitet (intressanta, varierande, skapande) 

1  2 3 4 5 

 

Ansvar (kontroll över egen arbetsprestation) 

1 2 3 4 5 

 

Målinriktat ledarskap (tydlig målbild/företagsvision) 

1 2 3 4 5 

 

Tydlighet (arbetsuppgifter/förväntningar på dig) 

1  2 3 4 5 

 

Utvecklande (arbetsuppgifter/position) 

1  2 3 4 5 

 

Uppskattning och feedback (från ledning) 

1 2 3 4 5 

 

Synliga resultat (av det arbete som du utför, t.ex. i siffror, framsteg, förändring) 

1  2 3 4 5 

 

Upplevt meningsfullt arbete (betydelse för företagets verksamhet och mål) 



 

 

1  2 3 4 5 

 

Upplevt ansvar för arbetets resultat 

1  2 3 4 5 

 

Roligt (arbetsplatsen i helhet) 

1  2 3 4 5 

 

 

 

Tack för din hjälp! 

 

 

 

  



 

 

Del 2: 

 

Gradera följande faktorer i en skala från 1-5 utifrån hur pass du tror/tycker att de skulle öka 

din arbetsmotivation 

(Ringa in den siffra som passar bäst där 1= stämmer lägst överens och 5= stämmer bäst 

överens) 

 

Förmåner (t.ex. arbetsflextid, friskvårdsbidrag) 

1  2 3 4 5 

 

Betydelse av arbetsuppgifternas identitet (intressanta, varierande, skapande) 

1 2 3 4 5 

 

Ansvar (kontroll över egen arbetsprestation) 

1  2 3 4 5 

 

Målinriktat ledarskap (tydlig målbild/företagsvision) 

1  2 3 4 5 

 

Tydlighet (arbetsuppgifter/förväntningar på dig) 

1  2 3 4 5 

 

Utvecklande (arbetsuppgifter/position) 

1 2 3 4  5 

 

Uppskattning och feedback (från ledning) 

1 2  3 4  5 

 

Synliga resultat (av det arbete som du utför, t.ex. i siffror, framsteg, förändring) 

1 2  3  4  5 

 

Upplevt meningsfullt arbete (betydelse för företagets verksamhet och mål) 

1  2  3  4  5 

 



 

 

Upplevt ansvar för arbetets resultat 

1  2  3  4  5 

 

Roligt (arbetsplatsen i helhet) 

1  2  3  4  5 

 

 

 

Tack för din hjälp! 

 


