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Title: Informal motivation and its importance – A study within manufacturing industry 
 
Problem: Many times it can be the simple things that affect the attitude of work and which 

have an importance on the organization's effectiveness. These are not always 
apparent but can have a large importance for the motivation and the attitude of 
work. Large number of companies uses wage and other financial rewards system 
but is there any form of informal factors that have an importance for the co-
workers and that affects motivation.  What factors that affect the motivation 
within the industry are interesting to examine and specifically the factors that 
are not apparent, in other words informal factors that increases the motivation.   

 
Purpose: The purpose of this thesis is to examine and describe which informal motivator 

factors co-workers/employees in a production department think are meaningful.  
 
Method: This study was pursued with a quality approach and with the purpose of getting 

a profound view and an understanding of informal motivation. This study uses 
quality interviews to collect information. The interview questions are based on 
the theoretical frame of references which are Theory X and Theory Y, 
Herzberg’s Two Factor Theory and The Three Circles Model. 

 
Conclusion: The departmental manager view of the co-workers is that they are engaged and 

that they take responsibility for their work task. According to the departmental 
manager, the informal motivator factors are more significant than the formal 
motivator factors. According to the co-workers the informal motivator factors 
were elements which did not cost a lot but had a large importance to them.  The 
informal motivator factors which have the most significant meaning were to be 
appreciated by the departmental manager, the freedom in the work and the social 
relationship with the workmates. According to the co-workers the work within 
the industry had no motivator factor and therefore, was the informal factors 
significant for the human effort. They felt happier and the work felt easier and 
more fun which made the co-workers performs better. The informal motivator 
factors increased the wellbeing and the motivation within the individual which 
was significant for the individual emotional state and the team spirit which 
affected the co-workers human effort positively. 

Keywords: Motivation, non – financial motivation, organization, work motivation, work 
process. 
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Titel: Informell motivation och dess betydelse – en studie inom tillverkningsindustrin 
 
Problem: Många gånger kan det vara de enklaste sakerna som påverkar attityden till 

arbetet och som får betydelse för organisationens effektivitet. Dessa är inte alltid 
så synbara men kan ha en stor betydelse för motivationen och attityden till 
arbetet. Många företag använder sig av lön och andra ekonomiska 
belöningssystem för att motivera personalen men finns det faktorer av informell 
karaktär som är av betydande för medarbetare och som påverkar motivationen. 
Vilka faktorer som påverkar motivationen inom industribranschen är intressant 
att undersöka och speciellt de inte så synbara faktorerna, det vill säga informella 
faktorer, som orsakar att motivationen ökar.  

 
Syfte:  Syftet med studien är att undersöka och beskriva vilka informella 

motivationsfaktorer medarbetarna i en produktionsavdelning anser är 
betydelsefulla.  

 
Metod: Studien bedrivs med kvalitativ ansats i syfte att få en djupare inblick och 

förståelse för fenomenet informell motivation. I denna studie används 
kvalitativa intervjuer för att samla in information. De frågor som används vid 
intervjuerna har formats utifrån arbetets teoretiska referensram vilka är Teori X 
och Teori Y, Hertzbers Tvåfaktorsteori och The Three Circles Model.  

 
Slutsats: Avdelningschefens syn på medarbetarna är att medarbetarna är engagerade och 

vill ta eget ansvar för arbetsuppgiften. Enligt avdelningschefen har informell 
motivation större betydelse än den formella. Det medarbetarna ansåg var 
informella motivationsfaktorer var faktorer som inte kostade mycket men gav 
stort tillbaka. De informella motivationsfaktorerna som hade störst betydelse var 
uppskattning från avdelningschefen, det fria arbetet och den sociala 
samhörigheten. Eftersom medarbetarna ansåg att industriarbetet i sig inte var 
motiverande hade de informella faktorerna en viktig betydelse för 
arbetsinsatsen. Medarbetarna ansåg att de blev glada och det kändes lättare och 
roligare att arbeta vilket gjorde att de presterade bättre. De informella faktorerna 
gav en ökad inre tillfredställelse och motivation hos individen vilket hade 
betydelse för både individens känslomässiga tillstånd och teamkänslan inom 
gruppen vilket påverkade medarbetarnas arbetsinsats positivt.  

Nyckelord: Arbetsmotivation, arbetsprocess, icke ekonomisk motivation, motivation, 
organisation  
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1 Inledning 
 
“Motivation is the art of getting people to do what you want them to do because they want to 

do it.”  
                                                                                    Dwight David Eisenhower (1890-1969) 
 

1.1 Bakgrund 
 
Motivation är ett viktigt verktyg som ofta underskattas av företagsledare och chefer i dagens 
organisationer. Ledare i företag kan använda motivation för att inspirera medarbetarna både 
individuellt och i team för att företaget ska kunna uppnå ett så bra resultat som möjligt. 
Ledare kan även sakna kunskap om hur implementeringen av handlingsplaner som ökar 
motivationen hos medarbetarna ska utföras. Målet för varje ledare och chef är att öka 
produktionen och effektiviteten för att nå bästa möjliga resultat för organisationen och som 
ledare och chef måste de identifiera vad som motiverar de anställda vilket varierar från 
individ och arbetsplats (Kepner, Dicks, Bessel och Wysocki 2002).  
 
Författarna Bakka, Fivesdal och Lindkvist (2006) tar upp fyra generella betydelser för 
motivation:  
  

1. Motivation är en gemensam beteckning för all den energi och alla de drivkrafter eller 
motiv som finns i människor. 

 
2. Motivation står för de specifika krafter som förekommer i olika typsituationer, till 

exempel arbetsmotivation, karriärmotivation och maktmotivation. 
 

3. Motivation används som en populär samlingsbeteckning för de olika medel för 
påverkan (negativ och positiv stimulans) som används i organisationer. 
 

4. På individnivå talar man ofta om motivationssystem, motivationsmönster med mera. 
En bestämd individ eller kategori av individer har en karaktäristik profil vad det gäller 
till exempel intressen, utbildning, arbete och karriär. 

 (Bakka et al, 2006. s 172) 
 
Motivation har stor betydelse för flera områden inom en organisation som till exempel 
ledarskap, grupper och team, organisationskultur (Bakka et al, 2006) och för den enskilde 
individen. Ledare och chefer kan göra enkla saker som kan ha en stor betydelse för 
organisationen och för att motivera medarbetarna till att göra ”det lilla extra” (Kepner et al 
2002).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Många gånger kan det vara de enklaste sakerna som påverkar attityden till arbetet och som får 
betydelse för organisationens effektivitet. Dessa är inte alltid så synbara men kan ha en stor 
betydelse för motivationen och attityden till arbetet. Det finns ett gammalt talesätt som säger 
”Man kan leda en häst till vatten men man kan inte tvinga den att dricka.” (Hiam 2006. s 11) 
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Att kunna motivera sina medarbetare är ett växande problem för många chefer idag. Detta 
beror bland annat på att dagens snabba föränderliga och krävande arbetsmiljö skapar negativa 
känslor som till exempel stress och frustration vilket är ett hot mot positiva attityder till 
arbetet. Det växande behovet av kreativ problemlösning och snabb anpassning till 
förändringar kräver att medarbetarna är självmotiverade för att klara av dagens utmanade 
affärsmiljö. För att locka fram det beteende hos medarbetarna som företagen behöver idag och 
för att lyckas som chef måste chefen behandla sina medarbetare annorlunda (Hiam 2006). 
Det traditionella ledarskapet det vill säga ”kommando och kontroll” ledarskap, leder inte till 
det resultat och engagemang som företag behöver av sina medarbetare. Att ha disciplinerade 
och lydiga anställda är inte något som är avgörande för att företagen ska vara 
konkurrenskraftiga. Idag behöver företag medarbetare som är engagerade och motiverade till 
att utföra uppgiften och som gärna tar egna initiativ för att kunna möta de alltmer ökade 
prestationskraven som ställs på medarbetarna och på organisationen (Hiam 2006). 
 
Vilka faktorer som påverkar motivationen inom industribranschen är intressant att undersöka 
och speciellt de inte så synbara faktorerna, det vill säga informella faktorer, som bidrar att 
motivationen ökar.  Författarnas första tanke vid ordet industri var att det är grått, tråkigt och 
enformigt arbete. Eftersom det inom industrin ofta kan röra sig om monotona arbetsuppgifter 
och ensamarbeten vid maskiner utan en möjlighet att samtala med arbetskamraterna under 
arbetstid, har tankarna kring detta varit att motivationen inom industri kanske är viktigare än 
inom andra branscher och arbetsplatser.  
 
Många företag använder sig av lön och andra ekonomiska belöningssystem för att motivera 
personalen men finns det faktorer av informell karaktär som är av betydande för medarbetare 
och som påverkar motivationen än enbart de formella medlen exempelvis lön och bonus? De 
icke ekonomiska belöningarna är ofta underskattade som motiverande faktorer. (Johnson och 
Welsh 1999) Kan det finnas en informell motivation som inte räknas som motivation då dessa 
faktorer i många fall kanske uppfattas som ”ovilja” att arbeta och som inte vanligtvis ska 
förekomma på en arbetsplats eller under arbetstid? Utifrån författarnas egna 
arbetserfarenheter har begreppet informell motivation vuxit fram. Författarna anser att 
informell motivation kan vara allt från en klapp på axeln av chefen till att medarbetarna har 
möjlighet att ta en kaffepaus när de vill. Diskussionen som har förts kring informell 
motivation har varit: kan till exempel en indragen morgontidning på arbetsplatsen leda till att 
individer inte har något att samtala kring? Bidrar det till att teamkänslan minskar och påverkar 
det arbetsinsatsen? Har medarbetaren frihet att under arbetstid göra andra saker som inte har 
direkt anknytning till själva arbetsuppgiften men ändå har betydelse för hur denne motiveras 
till att arbeta? Om till exempel en maskin kräver någon form av uppvärmning eller avkylning 
under arbetstid har medarbetaren då frihet att samtala med sina arbetskamrater kring en kopp 
kaffe under tiden eller ses detta som en ”ovilja” att arbeta?  
 
Tidigare forskning kring ämnet motivation behandlar inte begreppet informell motivation utan 
behandlar innebörden av begreppet som bland annat icke finansiell belöning. Författarna till 
detta arbete har valt att kalla samtliga motivationsfaktorer och stimulans som inte är 
ekonomisk belöning för informell motivation och informella motivationsfaktorer. Studiens 
bidrag till ämnet motivation är att undersöka vilka informella motivationsfaktorer som 
medarbetarna anser är viktiga och betydelsefulla.  
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1.3 Frågeställning  
 
Studien består av tre stycken forskningsfrågor: 
 

• Vilka informella faktorer bidrar till medarbetarens arbetsmotivation? 
 

• Vilken betydelse har de informella motivationsfaktorerna för sammanhållningen/vi -
andan? 

 
• Vilken påverkan har de informella motivationsfaktorerna för arbetsinsatsen? 

 
Med den första forskningsfrågan vill författarna till studien identifiera vilka de informella 
motivationsfaktorerna är samt om dessa faktorer bidrar till medarbetarens arbetsmotivation. 
Studiens andra forskningsfråga syftar till att ta reda på vilken betydelse de informella 
motivationsfaktorerna har för sammanhållningen på arbetsplatsen. Den tredje och sista 
forskningsfrågan avser att ta reda på om de informella motivationsfaktorerna har någon 
påverkan på utförandet av arbetsuppgiften. De tre forskningsfrågorna ska tillsammans bidra 
till att få en djupare förståelse för betydelsen av informell motivation.  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva vilka informella motivationsfaktorer 
medarbetarna i en produktionsavdelning anser är betydelsefulla.  
 

1.5 Avgränsning  
 
För att kunna förstå betydelsen av informell motivation är det viktigt att se både ur 
medarbetarnas perspektiv och ur avdelningschefens perspektiv. Anledningen till att även se ur 
avdelningschefens perspektiv är för att få djupare förståelse för medarbetarnas åsikter. 
Studien har bedrivits i en produktionsavdelning inom tillverkningsindustrin i Södermanland.  

 
1.6 Målgrupp 
 
Detta arbete vänder sig till avdelningschefer och personalavdelning inom 
tillverkningsindustrin.  
 

1.7 Begreppsdefinition 
 
Författarna till detta arbete har följande definition av nedanstående begrepp: 
 
Informell motivation/informella motivationsfaktorer - faktorer och stimulans av icke 
ekonomisk belöning som motiverar medarbetarna. 
Betydelsefull – det som medarbetarna anser är viktigt och som de anser uppfyller något slags 
behov hos individen eller gruppen. 
Arbetsinsats – individens och gruppens prestation för utförandet av arbetsuppgiften.  
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2 Teori 
 
De författare som har haft stor betydelse för teoriernas breddning och för dagens forskning 
inom motivation är bland annat Douglas McGregor och Fredrick Herzberg vilkas teorier 
används och ligger till grund för de olika medel som används för stimulans inom industrin 
(Bakka et al. 2006). John Adair är en världsledande författare inom ledarskap och 
ledarskapsutveckling och har erhållit flera utmärkelser inom ämnet. (John Adair, u. å.) 
 

2.1 Val av teori 
 
De teorier som ligger till grund för arbetet är McGregors Teori X och Teori Y, Herzbergs 
Tvåfaktorsteori samt Adairs The Three Circles Model och Key Leadership Function. Teori X 
och Teori Y beskriver vilket synsätt ledningen har på den anställde. Författarna till detta 
arbete anser att synen på medarbetaren påverkar vilka medel ledningen anser motiverar 
personalen. Det finns olika verktyg som ledningen kan använda för att ta reda på vad 
medarbetarna blir motiverad av och ett verktyg är Herzbergs Tvåfaktorsteori. Enligt Adairs 
(1996) teori, The Three Circles Model är det viktigt att ledningen har en balans mellan 
organisationens behov att uppnå mål, medarbetarnas behov samt den enskilde individens 
behov. För att upprätthålla balansen i dessa cirklar finns det olika funktioner och verktyg för 
ledningen att använda vilka beskrivs i Key Leadership Function.  
 

2.2 Teori X Teori Y 
 
Enligt författarna Adair (1996) och Sandberg och Targama (1998) finns det två typer av 
människosyn som styr chefernas val av ledningsprinciper. De två synsätten beskrivs i 
McGregors Teori X och Teori Y. Teori X är människan som inte vill arbeta eller inte vill ta 
initiativ samt inte vill medverka vid förändringar. Resonemangen kring Teori X bygger på att 
det finns en stor risk att människan är benägen till att fuska eller göra fel om deras arbete inte 
följs upp utav ledningen. 
 

 
Figur 1 Theory X and Theory Y, Adair (1996). s. 55  

 
De cirklar som inte går in i varandra, figur 1 till vänster, visar att det inte finns någon 
samverkan mellan medarbetaren och arbetsuppgiften. Ledningen anser att medarbetaren inte 
drivs av en egen motivation och vilja till att utföra arbetsuppgiften (Adair 1996). För att få 
medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter måste ledningen ersätta denna ”ovilja” med, 
förutom klara regler och direktiv, olika slag av materiella belöningssystem (Sandberg & 
Targama 1998).  
 



 
  

 5

Teori Y människan beskrivs som aktiv, engagerad och nyfiken. Ledningens syn på 
medarbetaren enligt Teori Y är att medarbetaren genom eget ansvar vill engagera sig i en 
produktiv verksamhet. De cirklar som går ihop, figur 1 till höger, finns det samverkan mellan 
medarbetaren och arbetsuppgiften. Synen på medarbetaren är att denne är intresserad och 
engagerad i arbetsuppgiften och vill uppnå egen utveckling samt företagens mål (Adair 1996).  
 

2.3 Motivationsteorier 
 
Motivationsteorierna är indelade i fyra grupper: behovsteorier, jämviktsteorier, 
förstärkningsteorier och förväntningsteorier. Dessa motivationsteorier kan delas in i två delar 
(Abrahamsson & Andersen 2005):  
 

• Behovsteorierna och förväntningsteorierna lägger vikten på inre förklaringar hos 
individen själv. Den inre motivationen finns djupt rotad i individen själv och innefattar 
bland annat de värderingar och vad individen anser är meningsfullt (Boethius & Ehdin 
1993).  

 
• Jämviktsteorierna och förstärkningsteorierna lägger vikten vid de yttre förhållandena. 

Jämviktsteorierna utgår ifrån att medarbetaren motiveras av att det ska finnas en 
balans och rättvisa mellan den belöning som ges och arbetsinsatsen. 
Förstärkningsteorierna tar ingen hänsyn till individens tillstånd utan fokuserar enbart 
på vad som händer med medarbetaren när denne utför sin handling, det vill säga utgår 
från att förstärkning utgör förutsättningen för beteende (Abrahamsson & Andersen 
2005). 

  
Den ideala medarbetaren drivs av en inre inneboende motivation att göra ett bra arbete (Hiam 
2006). Denna inneboende motivation beror till stor del på vad medarbetaren anser är 
meningsfullt och meningsskapande (Boetheius & Ehdin 1993). Medarbetare med inre 
motivation är engagerade, ansvarstagande, intresserade och vill lyckas och de räknar med att 
chefen stödjer dem och att de får den information och resurser för att de ska kunna utföra ett 
bra arbete (Hiam 2006). Att leda människor med hjälp av enbart yttre belöningar, som oftast 
baseras på ekonomiska förmåner (Decision Dynamics 2003) är svårt i längden och ger inget 
långvarigt resultat. Genom den yttre motivationen, piska och morot, (Boetheius & Ehdin 
1993) ökas förväntningarna på allt större belöningar vilket oftast leder till att det blir svårt och 
ohållbart att tillfredsställa dessa förväntningar i längden.  
 
Medarbetarnas känslomässiga tillstånd påverkar om de är inre motiverade av att utföra sin 
arbetsuppgift. Känslor har en stor inverkan på prestationer och medarbetarnas känslor kan inte 
styras med hjälp av kommandon från chefer. Eftersom en chefs roll är att få arbetet utfört med 
hjälp av andra betyder det att chefens effektivitet beror på hur motiverade medarbetarna 
känner sig inför arbetsuppgiften (Hiam 2006). 
 
2.3.1 Herzbergs tvåfaktorsteori 
 
Enligt Herzberg, Mausner, och Synderman (1999) är det viktigt att göra en tydlig skillnad 
mellan arbetssituation och arbetsinnehåll när man pratar om motivation. Herzbergs 
tvåfaktorsteori är indelad i ”Hygienfaktorer” och ”Motivationsfaktorer” och är oberoende av 
varandra. 
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Hygienfaktorer är enlig Herzberg et al. (1999) behov av ”lägre ordning” vilka påverkar 
arbetssituationen. Dessa faktorer har ingen motiverande effekt i arbetslivet men faktorerna 
förebygger vantrivsel och påverkar attityden till arbetet. 
 

• Organisationens politik och administration, gäller organisation i dess helhet i motsats 
till förhållandet mellan över- och underordnade. 

• Ledaren, om han/hon har yrkeskompetens, är rättvis, villig att lära ut och delegera. 
• Arbetsförhållandena, gäller de rent fysiska arbetsförhållandena som ljus, värme, drag, 

buller, arbetsplatsens utformning och arbetsbelastning. 
• Mellanmänskliga förhållanden, förhållandet mellan kolleger och mellan ledare och 

underordande.  
• Ekonomisk ersättning, lön och andra ekonomiska belöningar.  
• Status, inte främst formell status, utan statussymboler.  
• Trygghet i arbetet, objektiva tecken på trygghet som tjänstetid, att företag är solitt, 

skydd mot uppsägning mm. 
• Privatlivet, trivsel i arbetet påverkas till exempel av problem i hemmet.  

(Abrahamsson & Andersen 2005 s.149). 
 
Motivationsfaktorer är enligt Herzberg et al. (1999) behov av ”högre ordning” vilka påverkar 
arbetsinnehållet. Dessa faktorer ger svar på medarbetarens känslor, till exempel varför 
medarbetaren upplever att det känns bra och varför medarbetaren upplever trivsel. 
 

• Prestation, tillfredställelse i att genomföra ett arbete, att lösa problem, att se resultat 
av sitt arbete. 

• Erkännanden, för väl utfört arbete i motsats till en generell känsla av att ha blivit 
prissatt.  

• Arbetet i sig själv, intressant, varierat, skapande och dyl.  
• Ansvar, kontroll över sin egen arbetssituation, att åta sig ansvaret för hur andra utför 

arbetet. 
• Befordran, konkreta tillfällen då man blivit tilldelad högre formell status i 

organisationen, fått en högre ställning.  
• Växt, inlärning av nya färdigheter med större befordringsmöjligheter och möjligheter 

för vidare utveckling. 
(Abrahamsson & Andersen 2005 s.149). 
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2.4 The Three – Circles Model 

Figur 2 The Three – Circles Model, Adair (1996). s. 92 

 
En ledare ansvarar för att möta de behov som finns inom tre områden i en organisation. De tre 
områdena är behovet att genomföra arbetsuppgifter (TASK), behovet av att ha en bra 

sammanhållning i gruppen (TEAM) och de behov som individen behöver som människa och 

medarbetare (INDIVIDUAL). Cirklarna är dynamiska och har sin egen motivation samt att de 
påverkar varandra positivt eller negativt (Adair 1996).  
 
Vid en positiv förändring i någon av cirklarna kan det leda till exempelvis att ”vi-känslan” 
stärks i gruppen vilket är viktigt för att de tillsammans ska uppnå de gemensamma målen. 
God intern kommunikation och teamkänsla gör att medarbetarna tillsammans presterar mer 
vilket också leder till en ökad tillfredställelse hos individen själv.  Om individernas behov 
uppmärksammas bidrar det till att individerna känner att de kan tillföra något värdefullt och 
kan prestera mer i TASK och i TEAM (Adair 1996). 
 
Vid en negativ påverkan i TASK, till exempel om gruppen misslyckas med arbetsuppgiften, 
kan det leda till att ”vi – känslan” inom gruppen försvagas och att individens tillfredställelse 
minskar. Om det inte finns någon gemenskap i gruppen kan det påverka arbetsprestationen 
och individens behov negativt i TEAM. Något som kan vara negativt i INDIVIDUAL är om 
individen känner sig frustrerad eller olycklig. Detta kan leda till att individen inte kommer att 
prestera sitt bästa varken i arbetsuppgiften eller i gruppen (Adair 1996).  
 
Ledarens ansvar för att uppnå behoven i TASK är bland annat att precisera uppgiften, dess 
syfte och riktlinjer samt identifiera mål och vision för gruppen. Vidare ska ledaren identifiera 
resurser så som anställda, processer, system och verktyg (till exempel: ekonomisk, 
kommunikation, IT). Ledaren ska även skapa en plan för att uppnå uppgiften vilket innebär 
bland annat att vidta åtgärder, tidsplaner, strategi och taktik samt att rapportera resultat. En 
annan uppgift för ledaren är att upprätthålla de ställda målen samt ansvarsskyldigheten genom 
överrenskommelse/avtal och delegation. Under arbetets gång ska ledaren övervaka och bevara 
prestationer gentemot uppgiftens plan samt rapportera om gruppens framsteg mot mål. Om 
det är nödvändigt ska ledaren granska, omvärdera, anpassa planen och metoden efter målet 
(Businessballs 2000). 

 
Ansvaret som ledare har för att uppnå behoven i TEAM är bland annat att upprätthålla, avtala 
och rapportera riktlinjer för prestationer och beteenden samt upprätthålla kultur och attityd 
inom gruppen. Vidare ska ledaren övervaka och bevara disciplin, etik, integritet och fokus på 
målen. Ledaren har även ansvar över att förutse och lösa konflikter, strider och oenigheter 
inom gruppen. För att gruppen ska fungera behöver ledaren utveckla teamwork, samarbete, 
moral och teamkänsla samt utveckla gruppens gemensamma mognad och förmåga. Ledaren 
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ska uppmuntra gruppen mot mål genom att motivera gruppen och skapa en gemensam 
betydelse för syftet. Att identifiera och utveckla team - och ledarskapsroller inom grupperna 
samt att möjliggöra, underlätta och bevara effektiv intern och extern gruppkommunikation är 
också ledarens uppgift. Vidare ska ledaren identifiera och möta gruppens utbildningsbehov, 
ge feedback till gruppen samt rådfråga, söka feedback och input från gruppen (Businessballs 
2000). 
 
Det ansvar ledare har för att uppnå behoven i INDIVIDUAL är bland annat att förstå team 
medlemmarna som individer, deras personlighet, färdigheter, styrka, behov, mål och deras 
ängslan. Ledare ska även hjälpa och stödja individer vid problem och utmaningar samt ge 
individen ansvar och mål. Andra saker som ledare är ansvarig för är att igenkänna och 
berömma individen genom att bekräfta ansträngningen och en bra arbetsinsats. Vidare 
behöver ledare belöna individer med extra ansvar och utbilda och utveckla individuella team 
medarbetare. Detta genom att identifiera, utveckla och använda varje individs kapacitet och 
styrka samt utveckla individens frihet och ansvarsfullhet (Businessballs 2000). 
 
En ledare bör sträva efter att cirklarna i figur 2 ska ha en balans så man inte bara fokusera på 
en cirkel och att de andra glöms bort. Under vissa förhållanden kan dock vissa cirklar kräva 
en större uppmärksamhet från ledaren beroende på arbetssituation och arbetsuppgift (Adair 
1996). 
 
2.4.1 Key Leadership Function 
 
Ledare och chef har ansvar för att hålla balansen i Three – Circels Model. För att få gruppen 
och utföra arbetsuppgiften och för att de ska hållas ihop som en arbetsgrupp behövs 
funktioner och verktyg för att lyckas med detta (Adair 1996). Enligt National Collage for 
School Leadership (2003) har Adair tagit fram åtta verktyg för ledare att använda: definiera 

uppgiften, planering, kontrollera, utvärdera, motivera, organisera och vara en förebild. 
 
Planering: involverar att definiera uppgiften vilket måste vara kommunicerat till gruppen. 
Alla ska veta vad deras jobb innebär och varje individ i gruppen ska ha klart definierat mål 
och prestations normer. 
 

Kontrollera: övervakar och styr åtgärder. En ledare ska ingripa så lite som möjligt men det 
ska vara en klarhet om vem som gör vad och hur uppgiften ska göras. Som controller ska 
ledare styra och reglera för att garantera att gruppens uppgift går åt rätt riktning.  
 

Utvärdering: ger en chans att utvärdera prestationen av team i relation till uppgiften genom 
att ge feedback som spelar en stor roll i den här processen. Det ska vara fokus på förflutna 
prestationen, framtidens uppgifter, mål, prioriteringar, normer och strategier. 
 

Motivation: förmågan att få individen och gruppen att gå mot den rätta riktningen. Ledarna 
har en stor roll att motivera individen och gruppen. 
 

Organisera: Adair föreslår att organisations struktur ska vara enkel men samtidigt vara fri och 
flexibel för att kunna möta de utmaningar i den snabba föränderliga omgivning. 
 

Vara en förebild: Vad ledare gör är mer kraftfullt än vad de säger men ord och föredöme 
måste gå ihop för att kunna ge en bra förebild.  

(National Collage for School Leadership 2003) 
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3 Metod  
 
Metod syftar till att beskriva hur författarna har gått tillväga för att samla in och bearbeta det 
material som arbetet består av. (Reinecker & Jørgensen 2002) Nedan följer en beskrivning i 
kronologisk ordning hur detta arbete har genomförts.  
 

3.1 Val av metod 
 
Denna studie bedrivs med en kvalitativ ansats i syfte att få en djupare inblick och förståelse 
för fenomenet informell motivation. En studie med kvalitativ ansats innebär att endast en eller 
ett fåtal grupper av individer som ligger till grund för undersökningen samt att man som 
forskare tar del av respondenternas egna tankar och åsikter genom att sätta sig in i 
respondenternas situation och se verkligheten ur dennes perspektiv (Christensen, Engdahl, 
Grääs och Haglund 2001; Holme & Solvang 1997). Eftersom denna studie är av utforskande 
karaktär och syftet är att undersöka och beskriva betydelsen av informell motivation anser 
författarna att den kvalitativa metoden är lämplig. I denna studie används kvalitativa 
intervjuer för att samla in information. Genom kvalitativa intervjuer kommer forskaren nära 
respondenten (Holme & Solvang 1997), och författarna avser genom att ta del av 
respondenternas egna tankar och åsikter, få reda på vilka informella motivations faktorer som 
finns och dess betydelse för medarbetaren.  
 
Kritik till den kvalitativa metoden är att det finns en risk att resultatet av studien kan uppfattas 
som både tvetydigt och osäkert, vilket i sig kan återspegla verkligheten. Eftersom metoden 
syftar till att få fram respondenternas egna tankar och åsikter innebär det att svaren kan vara 
olika vilket gör att det kan vara svårt att jämföra svaren (Christensen et al. 2001; Holme & 
Solvang 1997).  Även om syftet med en kvalitativ ansats är att gå på djupet finns det risk att 
bara ytan berörs. Detta kan bero på bristande kompetens och förmåga att komma nära och 
skapa förtroende hos respondenterna samt att forskaren inte får tillträde till den information 
som behövs (Christensen et al. 2001).  
 

3.2 Sekundärkällor 
 
Sekundärkällor innehåller data som tidigare har samlats in och sammanställts av någon annan 
forskare. (Christensen et al. 2001) För att sätta sig in i ämnet motivation och för att hitta 
teorier som beskriver ämnet har sekundärkällor sökts i Mälardalens högskolas databaser, via 
Internet samt i bibliotek. 
 
De artiklar som har sökts har skett genom Mälardalens högskolas databaser: Samsök och 

Emerald. Anledningen till sökningen i högskolans databaser baserades på att databaserna 
innehåller en stor mängd vetenskapliga artiklar. Databasen Samsök söker i flera av högskolans 
databaser samtidigt och Emerald är speciellt inriktad på management, ledarskap och 
organisation. Sökningen via Internet har skett genom sökmotorerna scholar google och 

google samt webbsidan uppsatser.se. Internet har använts för att söka information om ämnet 
motivation samt för att få hjälp med att hitta källor till arbetet. De sökord som har använts vid 
sökning i databaserna samt via Internet var: arbetsmotivation, arbetsprocess, icke ekonomisk 

motivation, motivation, non - financial motivation, work motivation och work process. I 
Mälardalens högskolas bibliotek samt i Eskilstunas och Västerås stadsbibliotek söktes böcker 
inom ämnena motivation, ledarskap och organisation.  
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Fördelen med att använda sekundärkällor enligt Christensen et al. (2001), är att det är 
tidseffektivt och att det finns stort urval av källor. Genom att använda högskolans databaser 
får forskaren en snabb överblick om vad som finns forskat och skrivet om ämnet motivation. 
Nackdelen med sekundärkällor är att de kan innehålla inaktuell data och som inte är anpassad 
till det aktuella problemet som den egna undersökningen behandlar. (Christensen et al. 2001)  
 

3.3 Val av undersökningsobjekt 
 
Val av företag har skett med hänsyn till studiens problemområde det vill säga undersöka och 
beskriva informell motivation inom tillverkningsindustrin. De som deltar i undersökningen 
arbetar aktivt i produktionsprocessen det vill säga utför arbetsuppgiften på 
produktionsavdelningen, vilket också var studiens syfte. Undersökningen avser en 
avdelningschef och tjugsex medarbetare som tillhör de skiftlag som arbetar vid denna 
avdelning. Anledningen till att urvalet är begränsat till en avdelning och ett företag är att 
författarna vill få mer fördjupad och detaljerad information från respondenterna (Christensen 
et al. 2001) om fenomenet informell motivation.  
 

3.4 Primärkällor 
 
Primärkällor består av ny information som samlats in av forskaren själv. (Christensen et al. 
2001) Arbetets primärkällor består av information som inhämtats genom intervjuer med 
avdelningschef och medarbetare från den avdelningen som undersökningen har bedrivits på. 
Anledningen till valet av primärkällorna var att kunna få den information som behövdes till 
studien direkt från källan och på så sätt få en mer realistisk bild på hur det egentligen är.  
 
Fördelen med att använda primärkällor är att den insamlande informationen är anpassad och 
aktuell till undersökningsproblemet. (Christensen et al. 2001) Genom att använda 
primärkällor fick författarna förstahandsinformation direkt från källan. Nackdelen med 
primärkällor är att tekniken för att samla in information kan vara tidskrävande samt att 
tekniken kräver en viss kompetens av undersökaren. (Christensen et al. 2001) Risken med att 
använda primärkällor är att undersökaren kan styra källan. Detta beroende på hur 
informationen samlas in. Författarna har försökt undvika att styra källorna genom att använda 
öppna frågor vid insamling av information.  Genom att diskutera kring de öppna frågorna får 
respondenterna själva uttrycka sin egen uppfattning och på så sätt har författarna undvikt att 
styra källan.  
 

3.5 Utformning av intervjumanualer 
 
Vid utformningen av intervjumanualerna utgick författarna från den teori som ligger till grund 
för studien samt från studiens syfte. Anledningen till att använda två intervjumanualer var att 
kunna se fenomenet ur medarbetarnas perspektiv och ur avdelningschefens perspektiv. 
 
3.5.1 Intervjumanual medarbetare 
 
Intervjumanualen till medarbetarna innehöll frågor som utgick från teorierna kring Herzbergs 
Tvåfaktorsteori och The Three Circles Model. (Bilaga 1) Manualen bestod av åtta frågor som 
utvecklades med följdfrågor under intervjuns gång. 
 

• På vilket sätt känner ni er motiverade?  
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- Vilka faktorer bidrar till att ni/du blir motiverade/ vad påverkar? 
 

• På vilket sätt känner ni er omotiverade?  
- Vilka faktorer bidrar till att ni/du blir omotiverade/ vad påverkar? 

 

• Hur skulle ni vilja bli motiverade?  
 
De tre inledande frågorna var utformade utifrån Hertzbergs Tvåfaktorsteori där både hygien 
och motivationsfaktorerna räknas in. Tanken var att se om det stämmer överrens med vad 
medarbetarna anser är motiverade och med Hertzbergs uppdelning av trivsel i arbetet och 
motivation. Syftet med de tre inledande frågorna var att få igång en öppen diskussion kring 
motivation och vilka faktorer som medarbetarna ansåg bidrog till motivation. 
 

• Vilken påverkan har er avdelningschef på er arbetsmotivation? (annan chef) 
- På vilket sätt? 

 

• Hur skapar ni sammanhållning inom arbetsgruppen? (skiftlag/avdelningsgrupp) 
- Hur viktigt är det med sammanhållning i gruppen?  
- Vilka faktorer är viktiga för sammanhållningen i gruppen? 
 

Dessa två frågor var mer inriktade på ledningens och teamets påverkan på medarbetarnas 
arbetsmotivation och baserades på teorin kring The Three Circles Model. Meningen var att se 
om avdelningschefen uppfyller de kriterier som alla de tre behoven i The Three Circles Model 
innehåller. Eftersom cirklarna är dynamiska var tanken även att se teamets påvekan på 
medarbetarnas motivation. 
 

• Vad är informell motivation för er?  
 
Frågan utformades med tanke på Hertzbergs Tvåfaktorsteori. Tanken var att se om det 
medarbetarna anser är informell motivation stöds av Hertzbergs teori om hygien och 
motivationsfaktorer. För att medarbetarna skulle kunna svara på denna fråga förklarade 
författarna för medarbetarna vad formell motivation var. Författarna beskrev att formell 
motivation var till exempel ekonomiska belöningssystem som lön och bonus. Genom att 
förklara för medarbetarna formell motivation fick medarbetarna själva associera vad informell 
motivation var för dem.  
 

• Vilken betydelse har informell motivation för din arbetsinsats?  
- För gruppen? 
- För arbetsuppgiften? 

 
Den här frågan utformades från Adairs The Three Circles Model för att se vilken betydelse 
informell motivation har för medarbetarnas arbetsinsats och för sammanhållningen i gruppen.  
 

• Om ni fick full frihet till att förändra något på er avdelning/ ert arbete – vad 
skulle det vara?  

 
Denna fråga var utformad för att få mer fria och öppna svar genom att ge respondenterna 
möjlighet till att få associera fritt. Detta för att få fram några ytterligare faktorer som kunde 
vara av värde för studien.  
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3.5.2 Intervjumanual avdelningschef 
 
Intervjumanualen till avdelningschefen innehöll åtta frågor som baserades på teorierna kring 
Teori X och Teori Y, Herzbergs Tvåfaktorsteori, The Three Circles Model samt Key 
Leadership Function. (Bilaga 2)  
 

• Vad ingår i medarbetarnas arbetsuppgift/roll?  
- Vad får de göra under arbetstid? 

 
• Vilken funktion, roll har du som avdelningschef?  

- Vad ingår i din arbetsuppgift? 
 
Dessa två frågor utformades för att ta reda på vilken syn avdelningschefen har på 
medarbetaren och uppfattningen om den egna rollen. Frågorna har utformats utifrån Teori X 
och Teori Y vilka tar upp ledningens syn. Frågorna har även formats med hjälp av The Three 
Circles Model och Key Leadership Function för att se om avdelningschefen uppgifter 
stämmer med teorin. 
 

• Hur ser du på motivation?  
  

• Vilken formell motivationsstrategi används för att motivera medarbetarna på 
produktionsavdelningen?  

 
• Vad anser du är informell motivation?  

- Vilken betydelse har den? 
- Hur gör du för att skapa informell motivation? 

 
Frågorna utformades från Teori X och Teori Y för att ta reda på vilken syn avdelningschefen 
hade på motivation och dess betydelse. Tanken var även att se om det fanns något samband 
mellan avdelningschefens syn och medarbetarna syn på motivation.  Frågorna var även 
utformade med tanke på Hertzbergs Tvåfaktorsteori för att se om respondentens svar passade 
in på Herzbergs hygien och motivationsfaktorer.  
 

• Hur stor frihet har medarbetarna att själva bestämma vad de anser är 
motiverande för deras arbetsinsats?  

 
• Finns det några hinder för att medarbetarna ska kunna använda det de själva 

anser är motiverande?  
 
De här två frågorna i manualen utformades för att ytterligare få en inblick i vilken syn 
avdelningschefen hade på medarbetaren och för att se vilken hänsyn denne tar till vad 
medarbetarna anser är motivationsfaktorer. Frågorna utformades med tanke på ledningens syn 
i Teori X och Teori Y samt chefens ansvarsområden i The Three Circles Model. 
 

• Hur skulle du vilja påverka samarbetet i skiftlagen/avdelningen?  
- Vad anser du är viktigt för samarbetet?  

 
Manualens sista fråga baseras främst på chefens ansvarsområden i The Three Circles Model 
och verktygen för chefen i Key Leadership Function.  
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3.6 Genomförande av studien 
 
Sekundärkällorna granskade och valdes efter arbetets problemområde och syfte. Därefter 
valdes företag för att på så sätt nå primärkällor som kunde ge en verklig bild av ämnet 
informell motivation. Den första kontakten med företaget skedde via mail för att se om det 
fanns något intresse från företagets sida. Intresse visades från företaget och ett möte med 
avdelningschefen bestämdes. Vid mötet presenterades syftet med undersökningen och därefter 
bestämdes en gemensam plan när intervjuerna skulle genomföras. Vid mötet diskuterades 
även hur intervjuerna skulle genomföras och avdelningschefen avrådde författarna från att 
spela in intervjuerna eftersom denne ansåg att medarbetarna skulle kunna hämmas från att 
svara fritt. Detta ansåg författarna var ett strakt argument för att inte spela in intervjuerna 
eftersom de ansåg att avdelningschefen kände sina medarbetare väl och författarnas avsikt 
med intervjuerna var att ta del av medarbetarnas egna åsikter.  
 
Insamling av information från primärkällorna har skett på arbetsplatsen genom intervjuer med 
avdelningschef och medarbetare. Vid samtliga intervjuer förde författarna anteckningar i form 
av stödord för att hinna med att lyssna och att ställa frågor. (Christensen et al. 2001) 
Anledningen till att båda författarna förde anteckningar under intervjuerna var att minska 
risken att missa något som var väsentligt för undersökningen. För att respondenterna skulle 
kunna få full frihet till att svara utan att det skulle påverka dem och företaget negativt erbjöds 
anonymitet och konfidentialitet. (Patel & Davidson 2003) 
 
3.6.1 Kvalitativ intervju 
 
Till intervjuerna har två olika intervjumanualer förberetts, den ena manualen avsedd för 
medarbetarna och den andra manualen avsedd för avdelningschefen. Intervjun med 
medarbetarna har skett genom fokusgruppintervjuer. Vid fokusgruppintervjuer deltar fler 
respondenter samtidigt och syftet med fokusgruppintervju är att respondenterna själva driver 
tankarna framåt och på så sätt kommer fram till lösningar eller synpunkter. (Christensen et al. 
2001) För att kunna ta del av respondenternas egna tankar och åsikter har intervjumanualer 
innehållt öppna frågor för att ge respondenterna möjlighet och utrymme att svara med egna 
ord (Holme & Solvang 1997; Patel & Davidson 2003). De intervjuer som har genomförts har 
haft en halvstrukturerad form (Kvale 1997) vilket innebär att vissa frågor är bestämda och att 
dessa frågor ställdes i en viss ordning. Syftet med att följa en viss ordning i de öppna 
frågeställningarna var att intervjun skulle följa någon form av struktur för att hålla kvar 
problemfokus men ändå ge respondenterna stort utrymme till att svara fritt. Strukturen i 
frågeställningen skulle även bidra till att göra det enklare vid sammanställningen av 
materialet. Under intervjuerna har även följdfrågor ställts på svaren från respondenterna för 
att få en bättre och djupare insyn i ämnet.  
 
3.6.2 Intervju med medarbetare 
 
Intervjumanualen innehöll frågor som utgick ifrån teorierna kring Herzbergs Tvåfaktorsteori 
och The Three Circles Model (Bilaga 1). Intervjumanualen innehöll åtta frågor som 
utgångspunkt och dessa utvecklades under intervjuns gång. Intervjuerna med medarbetarna 
skedde gruppvis i fem fokusgrupper som bestod av tre till fem medarbetare från de olika 
skiftlagen och varade mellan 40 – 60 minuter var beroende på vad respondenterna hade att 
säga. Vissa skiftlag hade mer synpunkter än andra skiftlag eller hade längre diskussioner 
kring frågorna. Sammanlagt intervjuades totalt 21 medarbetare av 26. Anledningen till valet 
av fokusgruppintervju var att vid intervju med en grupp kan diskussionen bli djupare och 
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bredare samt att lösningar och idéer kan komma fram. Respondenterna kan vara mer spontana 
och kan känna sig tryggare och avslappnade tillsammans med sina medarbetare vid intervjun 
(Christensen et al. 2001). En annan anledning var också av praktiska skäl. De respondenter 
som deltog i undersökningen arbetar i produktion och för att undvika avbrott i 
produktionsprocessen skedde intervjuerna när medarbetarna tog rast tillsammans. Vid början 
av intervjuerna informerade författarna respondenterna om intervjuns syfte samt att det var 
frivilligt att delta i intervjun och att samtliga deltagare var anonyma. (Bilaga 1)  
 
De två första fokusgruppintervjuerna skedde vid samma tillfälle då avdelningen genomförde 
en workshop. Intervjuerna genomfördes i matsalen under eftermiddagen då det inte fanns 
några lunchgäster. Fördelen med att intervjuerna skedde samtidigt som workshopen var att 
samtliga maskiner var avstängda och respondenterna kunde koncentrera sig på intervjun utan 
att de behövde ha översikt över produktionen. Nackdelen med att intervjun skedde i matsalen 
var att respondenterna kunde störas av andra faktorer så som städpersonal eller lunchpersonal. 
Författarna upplevde att respondenterna gav intervjun full uppmärksamhet, viljan och intresse 
att medverka i intervjun trots de olika störningsmomenten som fanns. De övriga tre 
fokusgruppsintervjuerna skedde i fikarummet på avdelningen under arbetstid. Fördelen med 
att intervjuerna genomfördes i fikarummet på avdelningen var att intervjuerna skedde i 
medarbetarnas naturliga miljö och under ordinarie arbetstid. Nackdelen med att genomföra 
intervjun i fikarummet var att det kunde bli avbrott i intervjun om något hände i produktionen 
på avdelningen. Medarbetarna var även tvungna att hålla koll på processen under intervjuns 
gång genom att hålla ett vakande öga genom fönstret. Gemensamt för samtliga intervjuer var 
att respondenterna tyckte att det var bra att kunna framföra sina tankar och åsikter till någon 
utomstående och neutrala personer som inte hade en direkt koppling till företaget. 
 
3.6.3 Intervju med avdelningschef 
 
Den intervjumanual som användes innehöll åtta frågor som baserades på arbetets teorier kring 
Teori X och Teori Y, Herzbergs Tvåfaktorsteori, The Three Circles Model samt Key 
Leadership Function. (Bilaga 2) Frågorna mailades till avdelningschefen dagen innan 
intervjun för att denne skulle kunna få en möjlighet att förebereda sig. Fördelen med att maila 
frågorna i förväg var att man kan få djupare svar från respondenten eftersom respondenten 
hinner reflektera över frågeställningarna och på så sätt kan trovärdigheten för intervjun höjas. 
(Christensen et al. 2001) Nackdelen med att respondenten får förbereda sig på frågorna innan 
intervjutillfället kan vara att respondenten får en möjlighet att kunna vinkla svaren för att ge 
en mer fördelaktig bild än vad som egentligen existerar. Intervjun skedde i ett mindre 
konferensrum under en förmiddag och varade i cirka 40 minuter. Under intervjuns gång 
ställdes följdfrågor på de frågor som intervjumanualen innehöll för att få en bättre och djupare 
förståelse och för att undvika eventuella missförstånd.  
 

3.7 Bearbetning av data  
 
Vid intervjutillfällena har anteckningar förts och efter varje intervjutillfälle sammanställdes 
och renskrevs anteckningarna för att på så sätt inte glömma eller missa viktig information. 
Medarbetarnas och avdelningschefen svar har behandlats var för sig. Frågorna från 
intervjumanualen med avdelningschefen har kategoriserats in under rubriker och följer samma 
struktur som vid utformningen av intervjumanualen. Texten har även sammanställts i 
textform. Frågorna från intervjumanualerna med medarbetarna har kategoriserats in under 
arbetets tre olika forskningsfrågor och sammanställts i textform. I empirin har 
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sammanställningen återgetts med respondenternas egna ord och språkbruk för att på så sätt 
undvika någon tolkning från författarnas sida.  
 
Frågorna 1 och 2 från intervjumanualen till avdelningschefen (Bilaga 2) inleder empirin. 
Detta för att ge en överblick om vad som ingår i medarbetarnas och avdelningschefens 
arbetsuppgifter. På så sätt kan läsaren lättare bilda sig en uppfattning och få förståelse för de 
motivationsfaktorer som berör medarbetarna. Genom att redovisa avdelningschefen 
synpunkter först i empirin kan det hjälpa läsaren få bättre förståelse för de faktorer som 
medarbetarna anser är informell motivation. Empirin fortsätter därefter med resultatet från 
intervjun med avdelningschefen samt med resultatet från intervjuerna med medarbetarna.  
Under empirins huvudrubriker är empirin indelad i underrubriker efter det mönster som 
författarna kunde urskilja vid sammanställningen av intervjuerna. Diskussionen som följer 
fortsätter i samma struktur.  
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4 Empiri 
 
Empirin inleder med vad som ingår i medarbetarnas och avdelningschefens arbetsuppgifter 
därefter följer sammanställningen av undersökningen. Avdelningschefen synpunkter 
redovisas först för att hjälpa läsaren att få bättre förståelse för de faktorer som medarbetarna 
anser är informell motivation.  
 

4.1 Medarbetarens arbetsuppgift 
 
Medarbetarna på avdelningen arbetar femskift efter fastlagt schema vilket innebär att de 
arbetar skift under sju dagar i följd och är lediga i tre till fyra dagar. Medarbetarnas 
lönesättning följer en kompetensmatris vilket innebär att lönen sätts efter vilken kunskap de 
har inom olika områden som tillhör arbetsuppgifterna. Matrisen innehåller grundområden som 
varje medarbetare måste lära sig och behärska för att arbeta på avdelningen samt fyra 
fördjupningssteg som är frivilliga för medarbetarna att lära sig. På avdelningen arbetar 
sammanlagt tjugosex personer vilka är indelade i fem olika skiftlag. Varje skiftlag har en 1:e 
man som är ansvarig över arbetet och som har kunskap inom de olika områden som krävs för 
att kunna sköta processen i produktionen. Varje skiftlag planerar och fördelar arbetet inom 
gruppen och arbetsuppgifterna innebär att ta hand om inkommande material och leverera ut 
till kund. Det vill säga bearbeta materialet genom att sköta processen samt det administrativa i 
systemet vilket bland annat innebär att registrera inkommande och utgående material samt 
göra förebyggande underhåll genom att gå ronder – involvera reparatör vid fel eller driftstopp 
samt kalla in annan leverantör vid behov. I medarbetarnas uppgift ingår också att kunna de 
säkerhetsföreskrifter som finns samt ha uppsikt över säkerheten under processens gång.  Vid 
skiftöverlämning ska rapportering ske om vad som har hänt under det aktuella skiftet vilket 
innebär att kommunikationen mellan föregående- och kommande skiftlag är viktig. I 
medarbetarnas arbetsuppgift ingår det även att göra förbättringsarbeten i 
produktionsprocessen samt att utbilda nya medarbetare. 
 

4.2 Avdelningschefens funktion 
 
Avdelningschefen har en sammanhållande funktion vilket innebär att denne ska ge 
förutsättning för att medarbetarna ska kunna sköta arbetsuppgiften, det vill säga se till att det 
är rätt man på rätt plats, att det finns rätt material och hjälpmedel och att det finns pengar till 
de investeringar som behövs. I arbetsuppgiften ingår även att definiera förbättringsarbeten 
tillsammans med medarbetarna så att verksamheten utvecklas vilket innebär att rätt resurser 
finns så som rätt personal, utbildning, ge personalen möjlighet att växa, att skiftlagen är rätt 
sammansatta med mera. När det gäller skiftlagens sammansättning har avdelningschefen 
mycket att ta hänsyn till när denne ska sätta ihop dessa. Eftersom det är femskift måste 
avdelningschefen ta hänsyn exempelvis till medarbetarnas privatliv där medarbetaren till 
exempel kan ha små barn och att frun till denne också jobbar skift vilket gör att de måste få 
deras schema att gå ihop så att någon är hemma med barnen.  Avdelningschefen ska vara till 
stöd för medarbetarna och har även det juridiska arbetsmiljöansvaret som bland annat innebär 
att förebygga olyckor och att se till att arbetsmiljön är bra. Avdelningschefen står för den 
övergripande strategin för processutveckling men ska även definiera mål, riktlinjer samt 
befogenheter. 
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4.3 Avdelningschefens syn på motivation 
 
Enligt avdelningschefen är motivation en viktig drivkraft i våra liv. ”Motiveras vi inte är det 

motigt. Man måste ha motivation för att kunna växa som människa och för att orka leva”. 

 
4.3.1 Formell motivation 
 
De formella motivationsfaktorerna som företaget erbjuder sina medarbetare är lön efter en 
kompetensmatris som enligt avdelningschefen ger en rättvisare lönefördelning än till exempel 
lön efter en arbetstrappa. Kompetensmatrisen återspeglar hur man lär sig i verkligheten och 
inte att man lär sig stegvis som i en arbetstrappa. Det finns även bonussystem, tjänstepension, 
friskvårdsbidrag, företagshälsovård samt att det finns ett rabattsystem för villa- hem och 
familjeförsäkring. Företaget ger medarbetarna julklappar till jul samt sommarpresenter till 
semestern och det finns en egen motionsanläggning på området. I lunchresturangen som finns 
i närheten får medarbetarna äta lunch till subventionerat pris. Något som företaget också anser 
är viktigt för medarbetarna är att det ska finnas bra arbets- och skyddskläder. Vidare har 
medarbetarna möjlighet att delta i korpfotboll där de olika avdelningarna spelar mot varandra. 
 
4.3.2 Informell motivation 
 
Avdelningschefen anser att informell motivation har stor betydelse. ”Den informella 

motivationen har större betydelse än den formella.” Enligt avdelningschefen kan informell 
motivation vara en klapp på axeln från chefen, att chefen spontant bjuder individen eller 
gruppen på lunch, att man som chef uppmärksammar när det går bra genom att till exempel 
bjuda på tårta, låta medarbetarna någon gång få gå hem tidigare med full betalning eller 
genom att sätt upp en extra övertidstimme. Avdelningschefen menade att både denne och 
medarbetarna fort glömde bort att det till exempel bjudits på lunch eller dylikt men ansåg att 
”framför allt är det känslan efteråt som är viktig.” Något som avdelningschefen ansåg var 
viktigt är att chefen tar sig tid till individen även om denne var stressad.  Att ge feedback var 
också viktigt enligt avdelningschefen men att det var svårt i stor grupp eftersom det kunde 
dröja två veckor innan denne träffar alla skiftlag på grund av femskiftschemat. Enligt 
avdelningschefen har denne inte haft så mycket tid under en period och därför skjutit mer 
ansvar på arbetsledaren. ”Problemet är att ta sig tid att åka och köpa en tårta. Det glöms bort 

och jag får inte alltid veta saker och kan inte belöna i tid. Det beror på att jag inte träffar 

vissa skiftlag på två veckor på grund av femskiftschemat.” Vidare anser avdelningschefen att 
informell motivation är att denne stöttar och uppmuntrar till aktiviteter genom att vara 
närvarande vid dessa. 
 
4.3.3 Frihet och riktlinjer 
 
Enligt avdelningschefen har medarbetarna en stor frihetsgrad att själva bestämma hur de ska 
lösa arbetsuppgiften vilket avdelningschefen ansåg vara en stor motivationsfaktor för 
medarbetarna. De får planera sitt arbete själva inom de olika skiftlagen under förutsättningen 
att arbetsuppgiften blir utförd. Avdelningschefen vill inte lägga sig i planeringen så länge 
arbetet fungerar. ”Jag skulle själv aldrig kunna jobba för en chef som styr och ställer vad som 

ska göras. För mig är det viktigt att få jobba självständigt.” Avdelningschefen är medveten 
om att inte alla chefer delar samma synsätt inom organisationen. Det beror på att det finns 
stort fokus på resultat vad det gäller prestation och målstyrning. Det finns bland annat en 
strikt styrning inom organisationen hur skiftöverlämningen ska gå till. ”Ibland går jag emot 
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företagets policy och måste alltid motivera varför jag gör det.” Men avdelningschefen hade 
en förståelse för varför det blev så. Om organisationen har olika riktlinjer blir det svårt att 
förklara varför den ena avdelningen får göra så och varför den andra avdelningen får göra på 
ett annat sätt. Enligt avdelningschefen hade medarbetarna större möjlighet att bestämma över 
hur arbetsuppgiften skulle lösas när avdelningen fanns i en annan byggnad utanför företagets 
område.  ”Innan avdelningen flyttade hit hade medarbetarna möjlighet att ställa sig vid ån 

och fiska tillsammans på arbetstid eller till exempel byta däck på sina egna bilar under 

arbetstid.”  Avdelningschefen anser att det finns mindre möjligheter och flexibilitet i en större 
organisation.  
 
4.3.4 Avdelningschefens påverkan på skiftlagen  
 
Enligt avdelningschefen såg varje skiftlag sig som en familj. Avdelningschefen ville påverka 
samarbetet i skiftlagen och avdelningen positivt genom att skapa starka självständiga skiftlag 
med frihet att skapa egna riktlinjer och dynamik inom skiftlagen. Ett problem som kan uppstå 
med självständiga skiftlag är att det kan bli problem mellan skiftlagen. Ju mer skiftlaget växer 
tillsammans desto mer skiljer de sig från varandra och det anser avdelningschefen är grunden 
för konflikter. Avdelningschefen anser om de olika skiftlagen lärde känna varandra och såg 
att alla jobbade lika hårt men på ett annat sätt skulle det kunna lösa olika problem som kan 
förkomma. Enligt avdelningschefen skulle en annan lösning kunna vara att när en ny 
medarbetare kommer, att denne roterar i alla skiftlag för att på så sätt lära känna alla 
arbetskollegor vilket är väldigt svårt att genomföra. Det beror bland annat på att det finns ett 
skiftlag som är i behov av den nye medarbetaren och att skiftlaget är rädda att personen 
kommer att influeras negativt av andra skiftlagens arbetssätt.  Avdelningschefen vill även ge 
förutsättningar för kommunikationen mellan skiftlagen vilket är en utmaning. En lösning som 
avdelningschefen och medarbetarna har kommit överens om är att ha möte med representanter 
från varje skiftlag var fjortonde dag.  Enligt avdelningschefen är de ordinarie möten som 
avdelningen har till för att ta upp sådant som det behövs pratas om, så som konflikter, men 
enligt avdelningschefen säger inte alla allting under dessa möten. Avdelningschefen anser 
därför att det är viktigt att man som chef går runt och pratar med dem som inte hörs eftersom 
dessa kan ha åsikter som är betydelsefulla men som inte kommer fram i grupp. 
Avdelningschefens önskan är att ha en öppen dialog med alla medarbetare och att 
medarbetarna ska våga säga sina åsikter och att alla ska respektera varandras åsikter. 
Avdelningschefen var medveten om att även denne skulle lyssna och visa respekt för 
medarbetarnas åsikter och främst ta sig tid och lyssna på deras synpunkter.  
 

4.4 Vilka informella faktorer bidrar till medarbetarens 
arbetsmotivation? 
 
Samtliga medarbetare som intervjuades uppgav att lönen var den främsta motivationsfaktorn 
till att arbeta. Främst arbetar man för att kunna leva och försörja sig och sin familj. En uppgav 
att denne motiverades till att arbeta för att kunna ha råd med sin fritidsysselsättning. När det 
gällde informella motivationsfaktorer var medarbetarna överens om att de inte behövde vara 
något märkvärdigt men att dessa bidrog till arbetsmotivationen. Det kunde vara små saker 
som inte behövde kosta så mycket men som visar på uppskattning samt att dessa inte enbart 
skulle förekomma när det gick bra. Medarbetarna påpekade även att det inte förekom någon 
uppskattning särskilt ofta. ”Nu när man gjort något dåligt får man skit och när man gjort 

något bra får man ingenting.” 
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4.4.1 Chef  
 
Medarbetarna ansåg att informella faktorerna var bland annat uppskattning och igenkännande 
från avdelningschefen i form av beröm ”bra jobbat grabbar”, ”tack”, ”tjena hur är det” men att 
detta inte förekom så ofta som medarbetarna skulle vilja. Det framkom att medarbetarna 
önskade att avdelningschefen skulle bidra mer till deras arbetsmotivation. De ville att 
avdelningschefen skulle intresserar sig mer för personalen. Medarbetarna ansåg att 
avdelningschefen skulle sitta ner och prata med medarbetarna men inte bara prata om jobb. 
Avdelningschefen skulle även se och uppmuntra det ”lilla” det vill säga någon liten idé eller 
en ansträngning skulle uppmärksammas. Viktigt var också att avdelningschefen utför det 
denne lovar så det inte bara blir något som sägs. De ansåg även att ledningen körde med 
stängda kort vilket skapade irritation hos medarbetarna och de ville ha mer öppenhet och 
insyn i företaget och vad ledningen gör. ”Vi är ju inte dummare än att vi förstår vad som 

händer.” En del medarbetare ville ha friare tyglar och mer ansvar, de menade att de klarade 
av mer än vad cheferna trodde.  
 
4.4.2 Arbetet och den sociala gemenskapen 
 
Det fria arbetet och den sociala gemenskapen med arbetskamraterna var svar som 
medarbetarna gav på frågor som berörde vilka faktorer som påverkar motivationen samt vad 
informell motivation var. Något som bidrog stort till medarbetarnas arbetsmotivation var det 
fria arbetet som det innebar att sköta processen i tillverkningen. Det mesta under processen 
sköter sig självt vilket innebär att materialet genomgår olika ”stationer” där medarbetaren har 
ansvaret över att övervaka de olika momenten i processen. Femskiftsarbetet medförde även att 
de inte blev så trötta av att arbeta och inte så trötta på rutinerna samtidigt som skiftgången 
medförde bra sammanhållen ledighetstid. Det fanns också möjlighet att ta kompledigt och på 
så sätt få längre ledighet vilket ledde till att de orkade engagera sig i arbetet mer. 
Medarbetarna ansåg även att möjligheten till att kunna lägga upp arbetet själva under 
skiftperioden bidrog till arbetsmotivationen. ”När man jobbar natt kan vi lägga upp arbetet 

så att fler enheter produceras under den perioden i skiftet när vi känner oss piggast men ändå 

producera det vi ska”. De ansåg även att det var en stor frihet att ha fria raster. Hjälptes 
medarbetarna åt inom skiftlaget kunde de ta gemensamma raster och fika tillsammans. En stor 
motivationsfaktor enligt medarbetarna var arbetskamraterna och den sociala kontakten. ”Inom 

industrijobb finns det ingen direkt motivation jämfört med andra yrken.” Att ta en kopp kaffe 
tillsammans och fikasnacket runt kaffekoppen var en informell motivationsfaktor som hade 
stor betydelse för samtliga medarbetare. Medarbetarna ansåg också att hela avdelningen 
skulle träffas oftare och umgås mer ihop. Nu var det för få tillfällen och motivationen blev 
bara kortvarig. Vidare ansåg medarbetarna att det skulle vara mer flexibilitet vid längre 
driftstop. Då kunde avdelningen passa på att åka någonstans och göra saker tillsammans. 
Viktigt var också att alla på avdelningen fick vara med på de aktiviteter som ordnades oavsett 
vad som hände och vad som behövdes göra i tillvekningen. Informell motivation var även att 
få uppskattning av kollegorna och inte enbart från avdelningschefen. Stämningen mellan de 
olika skiftlagen var en mycket viktig motivationsfaktor enligt medarbetarna och ”betyder mer 

än vad chefen säger”. Medarbetarna ansåg även att det var viktigt att man syntes som 
människa och individ, ”att man inte bara är någon som arbetar här”. 
 

4.4.3 Utbildning och utveckling 
 
På frågorna som innehöll och berörde vilka faktorer som påverkar motivationen och vad 
informell motivation är svarade medarbetarna att det var viktigt med personlig utveckling, 
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utbildning och utveckling inom arbetet men att de ville få bättre och mer information om vilka 
kurser det fanns för medarbetarna. Medarbetarna ansåg även att det skulle finnas mer krav på 
att höja kompetensen på de som arbetade på avdelningen så att de kunde arbetsrotera mer 
samt att medarbetarna skulle belönas efter ansvar.  
 
4.4.4 Fler informella faktorer 
 
Enligt medarbetarna fanns det andra informella faktorer som bidrog till arbetsmotivationen 
men att dessa inte förekom så ofta. Dessa faktorer var tårta, smörgåstårta, trisslotter, 
sommarpresent och fester. Något som inte förekom men som de önskade var till exempel 
personalparkering innanför grindarna, trivselkassa, påskägg vid påsk, saftmaskin i fikarummet 
vid varma dagar och skål med frukt eftersom det pratades mycket om att det var viktigt att 
sköta hälsan. Medarbetarna ville även ha möjlighet att ta till exempel en halvtimmes 
promenad på arbetstid samt träna i andra former under arbetstid. Andra önskningar som 
medarbetarna hade var en ryggmaskin för att kunna sträcka ut ryggen samt möjlighet till 
regelbunden sjukgymnastik eftersom arbetet bitvis var ganska monotont samt påfrestande för 
ryggen. Vidare ansåg de att uppskattning när de arbetade övertid i form av mackor eller mat 
var informella faktorer som skulle bidra till arbetsmotivationen samt om företaget bjöd på mat 
vid arbete helger, kvällar och nätter.  
 
4.4.5 Om… 
 
Om medarbetarna fick full frihet till att förändra något på avdelningen eller i arbetet skulle de 
bland annat vilja att avdelningschefen skulle visa uppskattning mer samt att denne skulle säga 
ifrån mer. Medarbetarna önskade även att de skulle vara snällare mot varandra och samtliga 
medarbetare ville att hela avdelningen skulle träffas oftare och göra saker tillsammans på 
fritiden. De ville även ha det totala ansvaret över personalvårdskassan. Medarbetarna på 
avdelningen ville själva bestämma vad pengarna skulle gå till och inte att avdelningschefen 
skulle bestämma det. De ville även att det skulle vara mer robothantering och mer färdiglast 
för att ta bort eller minska monotona, tråkiga och tunga lyft. Då fick de möjlighet att kunna 
följa processen bättre samt till exempel följa upp kvaliteten mer. Medarbetarna ville även ha 
spaanläggning, bekvämare stolar i fikarummet och trevligare fikarum samt mer personal vid 
utbildning av nya medarbetare.  
 

4.5 Vilken betydelse har de informella motivationsfaktorerna för 
sammanhållningen/vi - andan? 
 
4.5.1 Chef 
 
Samtliga skiftlag uppgav dock att deras avdelningschef för tillfället inte hade någon påverkan 
på deras arbetsmotivation. Detta beroende på att avdelningschefen syntes för lite och att 
medarbetarna var vana att klara sig själva och att jobba självständigt. De ansåg att det fanns 
för lite styrning från avdelningschefens sida och att det nu var för ”fria tyglar”. Även om de 
tyckte att avdelningschefen skulle styra mer så skulle det finnas en balans mellan chefens 
styrning och personalens frihet. ”Avdelningschefen ska vara en lagledare så som det fungerar 

i fotbollssammanhang”, vilket de nu saknade men hade stor betydelse för sammanhållningen 
både inom skiftlagen och för hela avdelningen. Medarbetarna ansåg att avdelningschefen 
skulle ta på sig ansvaret att lösa de konflikter som uppkom inom avdelningen. Just nu får 
medarbetarna lösa konflikterna själva vilket de ansåg vara för stort ansvar. Medarbetarna 
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påpekade också att avdelningschefen behövde ta sig tid mer, visa mer uppskattning, prata mer 
med medarbetarna, ta sig tid till att sitta ner och ta en kopp fika tillsammans med grabbarna.  
 
4.5.2 Arbetet och den sociala gemenskapen 
 
Att ta gemensamma raster där man kan småprata om fritid och jobb samt ”upptäcka” att man 
har gemensamma intressen var viktigt för medarbetarna. De ansåg att det bidrog till att vi – 
andan stärktes. För att kunna ta de gemensamma rasterna och fika ihop samarbetade och 
delade de på ansvaret på arbetsplatsen för de olika uppgifterna. För att arbetet ska vara 
varierande roterade de runt på de olika ”stationer” samt att de var flexibla vilket innebar att de 
hjälpte varandra ifall det fanns mycket arbete vid en station. Hur arbetsfördelningen var inom 
skiftlagen var olika. De fick komma överens inom skiftlaget om vad som skulle göras, när de 
skulle hjälpas åt och när de skulle gå på rast. Medarbetarna fick även frågan om hur de skulle 
vilja skapa ett bra samarbete med hela avdelningen, med alla fem skiften, var svaren väldigt 
lika. Samtliga medarbetare ville göra fler saker ihop, så som paintball, gokart, korpfotboll 
både på fritiden och under arbetet. Att göra saker ihop skulle bidra till att man lär känna 
varandra bättre, att man är trevligare mot varandra och kunna skämta med alla. Det skulle 
även bidra till att man slutade leta efter fel och gjorde sitt jobb istället. Medarbetarna ansåg att 
de skulle lära sig att samarbeta och att kommunikationen mellan de olika skiftlagen skulle 
förbättras. Medarbetarna tycker att avdelningen behöver tänka mer på helheten eftersom de 
sitter i samma båt och jobbet ska göras. De ansåg att det fanns gammalt synsätt bland de olika 
skiftlagen gällande arbetsfördelning. Några medarbetare ville även ha möjlighet att byta 
skiftlag för att få mer insyn i andras arbetssätt vilket skulle vara bra för individen, skiftlaget 
och hela avdelningen. Skiftöverlämningen ansåg medarbetarna var viktig eftersom den skapar 
stämningen mellan de olika skiftlagen och de får chansen att prata med varandra men också 
kan de reda ut små problem vid skiftbyten vilket medarbetarna påpekade var viktigt för 
sammanhållningen.   
 
4.5.3 Utbildning och utveckling 
 
Om utbildningen och kompetensen var mer likvärdig inom skiftlagen kunde 
ansvarsfördelningen inom gruppen ske lättare och alla kunde arbetsrotera. Medarbetarna 
påpekade också att de gemensamma utbildningar som de hade inte gav det bästa resultatet 
som om det skulle göra ifall de sov över och tillbringade kvällarna tillsammans. Detta skulle 
stärka sammanhållningen och utveckla samarbetet inom gruppen. De var även medvetna om 
att det var svårt att kunna göra saker ihop på grund av arbetet eftersom de krävs noga 
planering för att kunna få alla fem skiften och vara lediga samtidigt. En annan orsak var att 
det fanns många medarbetare och personligheter på avdelningen, ”det finns för många viljor 

och själar”.  

 

4.5.4 Fler informella faktorer 
 
När medarbetarna fick frågan om hur de gör för att skapa samarbetet inom skiftlagen var det 
olika svar. Allt från att de satt och spelade kort, skojade med varandra, åt frukost ihop, tog 
med sig fikabröd då och då, gemensam bantning, ”där vi pratar om vita bönor och mäter 

magar”, till att umgås på fritiden där de ibland dricker öl ihop, spelar dataspel över nätet samt 
tar någon fisketur med övernattning någonstans. Det framkom också att de pratar mycket med 
varandra, är jämspelta och att sammansättningen i skiftlaget är bra det vill säga att rätt 
personer jobbar ihop. Medarbetarna ansåg att de små sakerna som de gör tillsammans har en 
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stor betydelse vilket innebär att de lär känna varandra på ett annat sätt och arbetet blir mer 
roligare.  
 

4.6 Vilken påverkan har de informella motivationsfaktorer för 
arbetsinsatsen? 
 
4.6.1 Chef  
 
Alla medarbetare ansåg någon form av uppskattning från avdelningschefen hade stor 
betydelse för arbetsmotivationen och arbetsinsatsen. Uppskattning från avdelningschefen 
behöver inte kosta mycket men ger stort tillbaka. Uppskattning i form av ord till exempel ”bra 
jobbat grabbar” hade stor betydelse. Att chefen tog sig tid för medarbetarna var viktigt för 
både den individuella och de olika skiftlagens arbetsinsats. De menade att avdelningschefen 
behövde lära känna individen bättre för att kunna motivera medarbetaren. Ett skiftlag uppgav 
att det fanns en annan chef som hade större inverkan på deras arbetsmotivation än vad 
avdelningschefen hade. Den andre chefen tog sig tid till att fika ihop med skiftlaget när denne 
hade vägarna förbi.  
 
4.6.2 Arbetet och social gemenskap 
 
Enligt medarbetarna medförde femskiftsarbetet att de inte blev så trötta av att arbeta och inte 
så trötta på rutinerna vilket påverkade arbetsinsatsen positivt. Samtliga skiftlag uppgav att till 
exempel att spela kort, fika tillsammans och småpratet över en kopp kaffe med 
arbetskamraterna bidrog till att teamkänslan ökade vilket påverkade arbetsinsatsen positivt. 
Det sociala ihop med arbetskamraterna var mycket viktig och hade stor betydelse för 
arbetsinsatsen. Ett skiftlag önskade att vissa av de informella motivationsfaktorerna som till 
exempel att kunna titta på TV under arbetstid vid speciella tillfällen var ”lagligt” bara de 
skötte jobbet. ”Förr i tiden på Ingemar Stenmarks tid samlades vi på arbetstid och tittade när 

han åkte.”  Skiftlaget ansåg att möjligheten att titta på TV tillsammans under arbetstid vid till 
exempel VM eller EM skulle ge en långvarig motivation och att medarbetarna inte behövde ta 
ledigt från jobbet för att se större evenemang. Vidare ansåg medarbetarna att uppskattning och 
att känna positiv stämning från de andra skiftlagen skulle lyfta dagen och skulle betyda mer 
än ett ”bra” från avdelningschefen. Enligt medarbetarna fanns det faktorer som bidrog till att 
de blev omotiverade vilket också gick ut över hela avdelningen och fritiden. Medarbetarna 
uppgav att det fanns för liten laganda inom avdelningen och att det inte fanns gemensam 
positiv anda och att vissa var omotiverade vilket spred sig till de olika skiftlagen. Framför allt 
kände medarbetarna en osäkerhet vid skiftöverlämningen och var rädda för att få ”skit” för det 
arbete som de hade gjort. ”Allt det negativa tar man med sig hem.” Medarbetarna ville att 
hela avdelningen skulle ha gemensamma mål att arbeta efter. 
 
4.6.3 Utbildning och utveckling 
 
Medarbetarna ansåg att personlig utveckling, utbildning och utveckling inom arbete var 
betydelsefulla för arbetsinsatsen.  Det innebar att de bland annat fick lära sig nya saker och att 
de kunde arbetsrotera vilket påverkade arbetsinsatsen positivt. Något som medarbetarna 
påpekade var att de inte fick lön efter det ansvar som ingick i arbetsuppgiften. Detta medförde 
att det blev minskat intresse från medarbetarnas sida att ha ansvarsuppgifter. 
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4.6.4 Fler informella faktorer 
 
Vid intervjuerna uppgav samtliga medarbetarna att de informella motivationsfaktorerna var 
mycket viktiga för arbetsinsatsen. Medarbetarna ansåg att de blev glada och att det blev lättare 
och roligare att arbeta vilket bidrog till att de presterade bättre. Ett skiftlag påpekade att vissa 
av de informella motivationsfaktorerna påverkade att de skulle känna sig glada en stund men 
att det sedan skulle gå tillbaka. Om faktorerna blev en vana att få skulle de även påverka dem 
att vilja ha mer. Skiftlaget uppgav att de inte skulle byta jobb på grund av att till exempel om 
ett påskägg uteblev men att de skulle bli besvikna och sakna de informella faktorerna om de 
uteblev vilket skulle bidra till dålig stämning. 
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5 Diskussion 
 
I detta kapitel förs en diskussion med hjälp av sammanställningen i empirin samt studiens 
teoretiska referensram. Diskussionen är uppdelad under arbetets tre frågeställningar.  
 

5.1 Vilka informella faktorer bidrar till medarbetarens 
arbetsmotivation? 
 
Enligt medarbetarna var lönen den främsta motivationsfaktorn till att de arbetade. Detta var på 
grund av att de skulle kunna leva och försörja sin familj. Enligt avdelningschefen blir 
medarbetarna avlönade enligt den kompetensmatris som företaget har. Medarbetaren 
avlönades efter dennes kunskap om de olika områden som tillhörde arbetsuppgiften.  
Herzberg et al. menar att lön inte är en motivationsfaktor utan en hygienfaktor som endast 
bidrar till arbetstrivseln. Skapar lön endast arbetstrivsel eller har den en motiverande effekt? 
Författarna till detta arbete anser att lönen kan vara en motivationsfaktor. Om individen anser 
sig vara rättvist betald bidrar det till att personen arbetar bättre och känner att den insatts 
denne gör är betydelsefull. Om medarbetaren får lön efter ansvar och den kunskap som 
arbetsuppgiften kräver upplevs lönen vara en viktig och meningsfull faktor för medarbetaren.  
 
5.1.1 Chef 
 
Det som medarbetarna ansåg vara informella faktorer var de överens om att det inte var saker 
som kostade mycket men som gav stort tillbaka. Uppskattning från avdelningschefen, den 
sociala samhörigheten och det fria arbetet hade störst betydelse för arbetsmotivationen enligt 
medarbetarna. Enligt Adair är ledaren ansvarig för att känna igen och berömma individen 
genom att bekräfta ansträngningen och en bra arbetsinsats. Enligt medarbetarna var 
uppskattning och bekräftning från avdelningschefen något som inte förekom så ofta. De 
påpekade att de ville ha någon form av uppskattning oftare för att motiveras. Främst ville 
medarbetarna att avdelningschefen skulle ta sig tid att prata med dem men inte enbart om 
arbetet utan även lite mer privat. Medarbetarna ansåg också att det var viktigt att de syntes 
som människa och individ, att de inte bara var några som jobbade där. Herzberg et al. säger 
att erkännande är en motivationsfaktor. Författarna till detta arbete anser att uppskattning och 
att bli igenkänd inryms i erkännande. Att individen blir uppskattad och igenkänd för det den 
har gjort upplevs som meningsfullt vilket bidrar till arbetsmotivationen. Att bli uppskattad och 
igenkänd som individ bidrar till en positiv känsla hos individen och enligt Hiam har känslor 
en stor inverkan på medarbetarnas motivation och deras prestationer.  För medarbetarna var 
det även viktigt med insyn i ledningen och i företaget. Enligt McGregors Teori Y beskrivs 
ledningens syn på medarbetaren att medarbetaren genom eget ansvar vill engagera sig i en 
produktiv verksamhet. Hiam menar att chefen ska stödja medarbetarna med den information 
och de resurser som behövs för att de ska kunna utföra ett bra arbete. För att medarbetaren ska 
kunna ta ansvar, engagera sig och göra ett bra arbete bör en förutsättning vara att ledningen 
kör med öppna kort och visar vad som sker i företaget.  
 
5.1.2 Arbetet och den sociala gemenskapen 
 
Det fria arbetet, det vill säga att kunna lägga upp arbetet, sköta processen och ta rast när de 
ville, var också en stor informell motivationsfaktor enligt både medarbetarna och 
avdelningschefen. Enligt Adair så bör ledaren utveckla individens frihet och ansvarsfullhet 
och enligt Herzberg et al. är arbetet i sig själv och kontroll över sin arbetssituation 
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motiverande faktorer.  Arbetskamraterna och den sociala samvaron var betydelsefull för 
individen och bidrog till arbetsmotivationen. Att kunna ta en kopp kaffe tillsammans och 
småprata under tiden var mycket viktig. Herzberg tar inte upp arbetskamrater som 
motivationsfaktor utan nämner att förhållandet mellan kollegor, det han kallar 
mellanmänskliga förhållanden, endast är en hygienfaktor utan motiverande effekt. Enligt 
Adair ska ledaren utveckla bland annat teamkänsla hos medarbetarna vilket påverkar 
motivationen för individen, gruppen och arbetsuppgiften. Författarna till detta arbete anser att 
de faktorer som bidrar till den sociala gemenskapen leder till att skapa och stärka teamkänslan 
vilket påverkar motivationen positivt hos medarbetarna. Adair anser att ledaren bidrar till 
individens arbetsmotivation genom att denne bland annat ska förstå individen och dens 
personlighet. För att förstå en individ och dens personlighet måste man lära känna individen. 
Författarna till detta arbete anser att det inte enbart är ledaren som ska lära känna 
medarbetarna utan det är även viktigt att individerna lär känna varandra vilket också bör bidra 
till arbetsmotivationen.  Vid den sociala samvaron skapas och byggs förtroende för varandra 
och medarbetarna lär känna varandra vilket då blir en motivationsfaktor. Den sociala 
samvaron är även viktig för stämningen i och mellan de olika skiftlagen. Stämningen och 
uppskattningen från arbetskamraterna var en mycket viktig motivationsfaktor enligt 
medarbetarna och de ansåg att det betydde mer än ”bra jobbat” från avdelningschefen.   
 
5.1.3 Utbildning och utveckling 
 
Avdelningschefen ansåg att motivation är ett måste för att kunna växa som människa. 
Personlig utveckling och utveckling inom arbetet var en viktig motivations faktor enligt 
medarbetarna. Enligt medarbetarna fanns det möjlighet att går kurser och utbildningar inom 
företaget och att dessa bidrog till personlig utveckling och utveckling inom arbetet. Dock 
ansåg medarbetarna att det var svårt att få information om de kurser och utbildningar som 
fanns. Herzberg et al. anser att inlärning av nya färdigheter och möjlighet för vidare 
utveckling är en motivationsfaktor och Adair menar att det är ledarens uppgift att ge individen 
möjlighet till utbildning och utveckling.  
 
5.1.4 Fler informella faktorer 
 
Medarbetarna önskade att få uppskattning vid olika tillfällen i form av tårta, påskägg med 
mera. Något som också skulle uppskattas var om det fanns frukt på bordet. Medarbetarna 
önskade att företaget skulle bjuda på mackor eller mat vid tillfällen med övertidsarbete men 
även vid arbete kvällar och helger vilket skulle bidra till arbetsmotivationen. Att kunna ta till 
exempel en halvtimmes promenad på arbetstid samt träna i andra former under arbetstid var 
något som medarbetarna önskade. De menade att det bidrog både till bättre hälsa och till 
arbetsmotivationen. Enligt Adair är ledaren ansvarig för att bekräfta individens ansträngning 
och arbetsinsats och Herzberg et al. anser att erkännandet för väl utfört arbete är en 
motivationsfaktor. Även avdelningschefen ansåg att det var viktigt att uppmärksamma 
medarbetarna när det går bra. Att bjuda på tårta eller lunch var några faktorer som 
avdelningschefen använde för att visa medarbetarna uppskattning och bekräfta deras 
ansträngning. Enligt avdelningschefen var det framför allt känslan efteråt som var 
betydelsefull för medarbetarna.  Hiam anser att medarbetarnas inre motivation styrs av deras 
känslomässiga tillstånd och är avgörande för deras engagemang i arbetet. Eftersom 
medarbetarnas känslor inte kan styras med kommandon från chefen är de faktorer som 
påverkar medarbetarnas känslor och inre motivation positivt viktigt.  
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5.2 Vilken betydelse har de informella motivationsfaktorerna för 
sammanhållningen/vi - andan? 
 
5.2.1 Chef 
 
Medarbetarna ansåg att de vill ha mer inverkan av avdelningschefen. De ville att denne skulle 
fungera mer som en lagledare. Medarbetarna ansåg att det var för lite styrning från 
avdelningschefens sida och att det fanns för ”fria tyglar”. Men de ansåg även att det skulle 
finnas en balans mellan styrning och personalens frihet. Eftersom medarbetarna jämförde 
avdelningschefen med en lagledare inom fotbollen tolkar författarna att det medarbetarna 
saknade från avdelningschefen var styrning genom att få samarbetet mellan de olika 
skiftlagen att fungera. De ville ha gemensamma mål att jobba efter, gemensam laganda och 
gemensamt arbetssätt eftersom de ansåg att det fanns gammalt synsätt i de olika skiftlagen 
gällande arbetssätt och arbetsfördelning. Medarbetarna ansåg att avdelningschefen skulle 
styra genom att se till att arbetsuppgiften kunde utföras utan att det blev några konflikter 
mellan skiftlagen samt ge förslag på hur de skulle kunna lösa problem och konflikter som 
kunde uppstå. Medarbetarna ansåg att de själva fick lösa problem och konflikter som uppkom 
vilket de tyckte var för stort ansvar. Enligt avdelningschefen har medarbetarna frihet att skapa 
egna riktlinjer och dynamik inom skiftlagen men påpekade att det kunde bli problem eftersom 
det även medförde att skiftlagen skilde sig åt i arbetsätt. Avdelningschefen ansåg att många 
konflikter kunde lösas om de olika skiftlagen lärde känna varandra och såg att alla arbetade 
lika hårt men på olika sätt. Enligt Herzberg är ledaren en hygienfaktor och har ingen 
motiverande effekt på medarbetaren men enligt Adair har ledaren ansvar för att upprätthålla 
motivationen i gruppen. Detta innebär bland annat att ledaren ska lösa konflikter inom 
gruppen samt upprätthålla riktlinjer för beteende inom gruppen. Adair anser även att ledaren 
ska ingripa så lite som möjligt men det ska ändå finnas en klarhet i vem som gör vad. Något 
som medarbetarna ansåg var att avdelningschefen behövde ta sig tid mer för medarbetarna 
och sitta ner och prata med medarbetarna. Om avdelningschefen tog sig tid för medarbetarna 
kunde eventuella problem och konflikter upptäckas i tid innan de blev förstora samt skulle 
medarbetarna känna att de fick mer stöd av avdelningschefen. Avdelningschefen skulle även 
få insyn i hur de olika skiftlagen arbetade samt få en förståelse för de olika arbetssätten och på 
så sätt kunna ge förslag på hur problem och konflikter skulle kunna lösas.  
 
5.2.2 Arbetet och den sociala gemenskapen 
 
Samarbetet och det fria arbetet var något som medarbetarna ansåg var viktigt för 
sammanhållningen. Medarbetarna fick tillsammans planera och bestämma hur de ska lägga 
upp arbetet samt när de skulle ta rast. Herzberg et al. menar att eget ansvar och kontroll över 
arbetssituation bidrar till motivationen. De gemensamma rasterna var viktiga eftersom 
medarbetarna påpekade att en av de viktiga informella motivationsfaktorerna var den sociala 
samvaron med arbetskollegorna. Enligt Herzberg et al. är mellanmänskliga förhållandena 
enbart en faktor som bidrar till trivsel på arbetet och inte till motivationen. Det blir en 
motsägelse eftersom medarbetarna ansåg att arbetskamrater och den sociala samvaron hade 
stor betydelse för motivationen och de små sakerna som de gjorde tillsammans hade en stor 
betydelse för sammanhållningen. Enligt Adair är gemenskap viktigt för gruppen. Gruppens 
gemenskap påverkar både gruppens och individens arbetsprestation positivt. 
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5.2.3 Utbildning och utveckling 
 
Medarbetarna ville att utbildningen och kompetensen skulle vara mer likvärdig inom 
skiftlagen. Då kunde ansvarsfördelningen inom gruppen ske lättare och alla kunde 
arbetsrotera vilket skulle påverka samarbetet positivt. Detta stärks av Herzberg et al. som 
menar att utbildning är en motivationsfaktor. Enligt Adair är ledarens uppgift att se gruppens 
utbildningsbehov och se till att sammanhållningen stärks inom gruppen. Medarbetarna 
påpekade också att de gemensamma utbildningar som de hade inte gav det bästa resultatet för 
sammanhållningen och samarbetet.  De menade att kvällarna tillsammans efter utbildningen 
gjorde att de lärde känna varandra bättre och ansåg att det skulle stärka sammanhållningen 
samt utveckla samarbetet bättre än bara själva utbildningen.  
 
5.2.4 Fler informella faktorer 
 
Samtliga medarbetare var överens om att flera av de informella motivationsfaktorerna hade 
stor betydelse för sammanhållningen. Medarbetarna ansåg att de små sakerna som de gör 
tillsammans till exempel spelar kort, åt frukost ihop och pratet kring en kopp kaffe hade en 
stor betydelse och bidrog till sammanhållningen. Uppskattning till hela skiftlaget till exempel 
tårta med mera gör att medarbetarna blir uppmärksammade för deras arbetsinsats vilket också 
blir en bekräftelse att de har lyckats uppnå ett av gruppens mål. Enligt Adair är det viktigt att 
gruppen uppmuntras och motiveras mot mål och detta kan även bidra till att individens eget 
behov uppmärksammas. Adair menar att en ökad tillfredställelse hos individen leder till att 
individen känner att den har tillfört något värdefullt och motiveras att prestera mer både inom 
gruppen och i den egna arbetsinsatsen. Enligt Adair ska chefen vara en förebild och föregå 
med gott exempel men enligt författarna till detta arbete behöver inte allt ansvar för 
sammanhållningen vila på avdelningschefen. Det är även viktigt att medarbetarna själva visar 
varandra uppskattning, uppmuntring och uppmärksammar varandra vilket påverkar och 
stärker sammanhållning inom skiftlagen och avdelningen. 
 
 

5.3 Vilken påverkan har de informella motivationsfaktorerna för 
arbetsinsatsen? 
 
5.3.1 Chef 
 
Medarbetarna var överens om att uppskattning från avdelningschefen hade stor betydelse för 
arbetsinsatsen men att de ville har mer inverkan av avdelningschefen. Uppskattningen 
behövde inte kosta mycket men de ansåg att det gav stort tillbaka och var viktigt för både den 
individuella och för skiftlagens arbetsinsats. Erkännande i form av uppskattning är enligt 
Hertzberg et al. viktig för motivationen vilket påverkar arbetsinsatsen. Även Adair menar att 
det är viktigt att ledaren uppmärksammar och berömmer individen och uppmuntrar gruppen 
så att både individen och gruppen kan prestera bättre. Att få uppskattning medför att 
medarbetarna känner att de har gjort något värdefullt och meningsfullt. Hiam påpekar att 
medarbetarnas känslomässiga tillstånd påverkar om de är inre motiverade att utföra 
arbetsuppgiften. Medarbetarna ansåg att avdelningschefen skulle ta sig tid för dem och ansåg 
att det var viktigt för både den individuella och de olika skiftlagens arbetsinsats. 
Medarbetarna menade att avdelningschefen behövde lära känna dem bättre för att kunna 
påverka deras motivation.  Enligt avdelningschefen hade denne haft mindre tid för 
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medarbetarna under en period och inte kunnat påverka medarbetarna själv i den utsträckning 
som tidigare. 
 
5.3.2 Arbetet och social gemenskap 
 
Femskiftsarbetet medförde enligt medarbetarna att de inte blev så trötta av att arbeta och inte 
så trötta på rutinerna vilket hade en positiv påverkan på deras arbetsinsats. Enligt Herzberg et 
al. påverkar inte arbetsförhållanden och arbetsbelastning motivationen utan enbart trivseln i 
arbetet men variationer i arbetet påverkar arbetsmotivationen. Med tanke på vad medarbetarna 
ansåg att femskiftssystemet medförde anser författarna till detta arbete att femskiftsystemet 
kan vara en motivationsfaktor. Att känna sig utvilad och komma till arbetsplatsen med ”nya” 
krafter samt att inte följa samma rutiner varje dag kan vara motiverande. Medarbetarna ansåg 
att gemensamt tv tittande vid speciella tillfällen till exempel VM, skulle ge långvarig 
motivation. Vid dessa speciella tillfällen skulle medarbetarna inte behöva ta ledigt från arbetet 
för att se eventet samtidigt som arbetskamraterna inte behövde arbeta extra vid dennes 
frånvaro. Samtidigt skulle gemensamt tv tittande bidra till den sociala gemenskapen eftersom 
medarbetarna fick möjlighet att umgås med varandra. Medarbetarna ville att sådana typer av 
faktorer skulle vara mer accepterat bara arbetet gick före och sköttes. Hertzberg anser att 
kontroll över sin egen arbetssituation är en motivationsfaktor. Att medarbetarna kan titta på tv 
vid speciella tillfällen samt att det inte påverkar att arbetsuppgiften inte blir utförd kan vara att 
ha kontroll över sin egen arbetssituation.  Enligt avdelningschefen har medarbetarna frihet att 
själva bestämma hur de lägger upp arbetet bara arbetsuppgiften blev utförd. Avdelningschefen 
påpekade att det fanns svårigheter med att kunna ha denna frihet inom hela företaget.  
Eftersom denna avdelnings arbetsuppgifter var så speciella och det arbetssätt som själva 
processen medförde gjorde att det fanns möjligheter till större frihet på denna avdelning än på 
övriga avdelningar i företaget. Svårigheten var just att förklara detta och att skapa rättvisa 
mellan de olika avdelningarna. 
 
5.3.3 Utbildning och utveckling 
 
Personlig utveckling, utbildning och utveckling inom arbete var enligt medarbetarna 
betydelsefullt för deras arbetsinsats. Att lära sig nya saker var meningsfullt vilket också 
medförde att de kunde arbetsrotera. Både Herzberg et al. och Adair anser att utbildning och 
utveckling är viktigt för medarbetarnas motivation. Medarbetarna påpekade dock att de inte 
fick lön efter det ansvar som de hade. Detta medförde att det blev minskat intresse från 
medarbetarnas sida att ha ansvarsuppgifter. Enligt Herzberg et al. är ekonomisk ersättning en 
hygienfaktor och är inget som bidrar till motivationen. I detta fall anser medarbetarna att de 
inte blir rättvist betalda i jämförelse med det ansvar som uppgiften kräver. Enligt Adair ska 
ledaren upprätthålla den ansvarsskyldighet som uppgiften kräver genom överenskommelse 
eller avtal.  Den kompetensmatris som företaget avlönar sina medarbetare efter är en 
överenskommelse och avtal mellan förtaget och medarbetaren. Kompetensmatrisen kanske 
bara innehåller system för belöning efter olika kunskapsområden och inte något 
belöningssystem för ansvarsområden. Detta framkom inte tydligt vid de intervjuer som 
gjordes.  
 
5.3.4 Fler informella faktorer 
 
Enligt samtliga medarbetarna var de informella motivationsfaktorerna mycket viktiga för 
arbetsinsatsen. Faktorerna bidrog till att de presterade bättre eftersom de blev glada och det 
kändes roligare och lättare att arbeta. De faktorer som ger svar på medarbetarnas känslor är 
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enligt Herzberg et al. och Hiam motiverande. Faktorerna blir en bekräftelse på väl utfört 
arbete vilket också stöds av Herzberg et al. och Adairs teorier. Ett skiftlag påpekade även att 
vissa av de informella motivationsfaktorerna skulle bidra till att de kände sig glada och nöjda 
ett tag men att känslan sedan skulle gå över men att de skulle bli besvikna och sakna 
faktorerna om de uteblev vilket skulle bidra till dålig stämning på arbetsplatsen. Dålig 
stämning är negativ påverkan och enligt Adair kan negativ påverkan medföra att individen 
och gruppen presterar sämre. Enligt avdelningschefen glömde medarbetarna fort bort att de 
fått någon slags uppskattning men påpekade att det viktigaste ändå var känslan efteråt. 
Skiftlaget påpekade också att informella motivationsfaktorer skulle kunna påverka dem att 
vilja ha mer om faktorerna blev en vana att få. Vi yttre motivation menar Boetheius och Ehdin 
att förväntningar på allt större belöningar ökas vilket leder till att det i längden blir svårt och 
ohållbart för företaget att tillfredsställa dessa förväntningar. Den yttre motivationen påverkar 
inte den inre motivationen det vill säga vad individen värdesätter och anser är meningsfullt. 
Författarna till detta arbete anser att de informella motivationsfaktorerna kan få samma 
konsekvenser som de yttre faktorerna beroende på individen själv och vad denne värdesätter 
samt anser vara meningsfullt. Det är viktigt att det framgår varför de informella faktorerna ges 
eller finns för att undvika att värdet på faktorerna minskar eller försvinner. Om medarbetarna 
tar de informella faktorerna för givna till exempel tårta, skål med frukt med mera eller 
missbrukar faktorerna, exempelvis tv tittande, kan betydelsen av faktorerna minska eller 
försvinna och påverkar då inte medarbetarnas arbetsinsats positivt eftersom faktorerna inte 
värdesätts. 
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6 Slutsats 
 
Efter den diskussion som förts med hjälp av teori och empiri har författarna fått den 
uppfattningen att avdelningschefens syn på medarbetarna är enligt McGregors Teori Y. 
Eftersom medarbetarna har stor frihetsgrad att planera och att lösa arbetsuppgiften själva 
inom skiftlagen tyder detta på att avdelningschefen anser att medarbetarna är engagerade och 
vill ta eget ansvar för arbetsuppgiften. För att kunna förstå vad medarbetarna anser vara 
informell motivation är avdelningschefens syn på medarbetarna viktig. Synen speglar sig i 
organisationen vad som anses motivera medarbetarna samt vad medarbetarna tillåts göra 
under arbetstid.  
 
Vilka informella faktorer bidrar till medarbetarens arbetsmotivation? 
 
Avdelningschefen ansåg att motivation är en viktig drivkraft och behövdes för att kunna växa 
som människa och för att orka leva. Enligt avdelningschefen har informell motivation större 
betydelse än den formella. Det medarbetarna ansåg var informella motivationsfaktorer var de 
överens om att det var faktorer som inte kostade mycket men som gav stort tillbaka. Informell 
motivation var att bli igenkänd och uppskattad av avdelningschefen. Det fria arbetet, 
femskiftsystemet, utbildning och utveckling, arbetskamrater och den sociala gemenskapen var 
också informella motivationsfaktorer enligt medarbetarna. Tårta, smörgåstårta, trisslotter, skål 
med frukt, påskägg och saft med mera var faktorer som skulle bidra till arbetsmotivationen 
enligt medarbetarna. Ytterligare faktorer som de ansåg skulle medverka till 
arbetsmotivationen var smörgåsar och mat vid övertidsarbete samt vid arbetet kvällar och 
helger. Möjlighet att kunna titta på tv vid större sportevenemang och träna en stund på 
arbetstid till exempel en halvtimmes promenad var också faktorer som skulle bidra till 
arbetsmotivationen enligt medarbetarna.  
 
Vilken betydelse har de informella motivationsfaktorerna för sammanhållningen/ vi – 
andan? 
 
De informella motivationsfaktorerna som hade störst betydelse enligt medarbetarna var 
uppskattning från avdelningschefen, det fria arbetet och den sociala samhörigheten. Att få 
uppskattning och bli igenkänd av avdelningschefen var betydelsefullt för medarbetarna och de 
ville att avdelningschefen skulle ta sig mer tid för dem och lära känna dem. Medarbetarna 
önskade att avdelningschefen skulle fungera som en lagledare. För att kunna vara en lagledare 
bör avdelningschefen känna de individer som ingår i laget och deras sätt att spela och agera. 
Om avdelningschefen lärde känna individerna och hur de arbetar skulle det bidra till att det 
blir lättare för avdelningschefen att lösa de problem och konflikter som uppstod mellan 
skiftlagen. Avdelningschefen skulle kunna få en förståelse för de olika arbetssätten och kunna 
förklara och spegla problemen ur olika synvinklar för medarbetarna. Det är också viktigt att 
medarbetarna lär känna varandra för att skapa och bygga förtroende för varandra. De bör även 
själva uppskatta, uppmärksamma, uppmuntra och inspirera varandra för att få en nära relation 
till varandra och starkare sammanhållning inom avdelningen.  
 
Frihet att lägga upp arbetet inom skiftlagen med möjlighet till att ta gemensamma raster samt 
de småsaker som de gjorde tillsammans som till exempel spela kort, gemensam bantning med 
mera hade en stor betydelse för sammanhållningen inom skiftlagen. Medarbetarna ville ha 
mer gemensamma träffar med hela avdelningen men förstod att det var svårt att ordna 
praktiskt på grund av femskiftschemat. Eftersom medarbetarna ansåg att det inte fanns någon 
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större motivation med att arbeta inom industrin ansåg de att den sociala samhörighet och 
gemenskapen hade en stor betydelse för individen och för sammanhållningen. Att känna 
positiv stämning och få uppskattning från arbetskamraterna var något som de ansåg skulle 
betyda mer än uppskattning från avdelningschefen.  
 
Vilken påverkan har de informella motivationsfaktorerna för arbetsinsatsen? 
 
Eftersom medarbetarna ansåg att industriarbetet i sig inte var motiverande hade de informella 
faktorerna en viktig betydelse för arbetsinsatsen. Medarbetarna ansåg att de informella 
faktorerna påverkade arbetsinsatsen eftersom de ansåg att de blev glada och det kändes lättare 
och roligare att arbeta vilket gjorde att de presterade bättre. Det fria arbetsupplägget medförde 
att de själva kunde bestämma hur arbetet skulle utföras vilket var viktigt för arbetsinsatsen. 
Bland annat medförde femskiftsystemet att de inte blev trötta av att arbeta samt att de inte 
tröttnade på rutinerna vilket hade en positiv påverkan på deras arbetsinsats. Utbildning och 
utveckling i arbetet medförde att medarbetarna kunde arbetsrotera mer vilket också påverkade 
arbetsinsatsen positivt. Om medarbetarna fick full frihet till att förändra något på avdelningen 
eller i arbetet skulle de bland annat vilja ha mer uppskattning från avdelningschefen i olika 
former samt att det skulle vara bättre stämning mellan de olika skiftlagen. Uppskattning och 
den sociala samvaron med arbetskamraterna var betydelsefullt för medarbetarna och hade en 
positiv påverkan på deras arbetsinsats. Om individens och gruppens behov uppmärksammades 
kunde individen och gruppen prestera mer. De informella faktorerna gav en ökad inre 
tillfredställelse och motivation hos individen vilket hade betydelse för både individens 
känslomässiga tillstånd och teamkänslan inom gruppen vilket påverkade medarbetarnas 
arbetsinsats positivt.  
 
Avslutande slutsats  
 
Enligt teorin är motivation ett viktigt verktyg som ofta underskattas av företagsledare och 
chefer och framförallt är de icke ekonomiska belöningarna ofta underskattade som 
motiverande faktorer.  Teorin menar också att ledare och chefer kan göra enkla saker som kan 
ha en stor betydelse för organisationen och för att motivera medarbetarna till att göra ”det lilla 
extra”. Detta bekräftas av medarbetarna då de var överrens om att informell motivation var 
faktorer som inte kostade mycket men som gav stort tillbaka.   
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

• Undersöka fler avdelningar inom samma företag hur de upplever informell 
motivation. 

 
• Undersöka och jämföra informell motivation i andra företag inom 

tillverkningsindustrin. 

 
• Göra experiment i företag genom att tillföra eller ta bort informella 

motivationsfaktorer för att se vilken betydelse de har. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Intervjumanual medarbetare 
 
Information till medarbetarna: 
Syftet med intervjun är att ta reda på det som inte sägs, det man inte kan ta på, det som inte 
alltid är synligt. Det vill säga vilka faktorer som kan tänkas uppfattas vara bagatellartade men 
som har väldigt stor betydelse för arbetsmotivationen som helhet. De faktorer som 
medarbetaren uppfattar som betydelsefullt, meningsfullt och som påverkar. 
Syftet med intervjun är också att företaget vill ta reda på vilka informella motivationsfaktorer 
som påverkar medarbetarna för att kunna förändra och förbättra på arbetsplatsen. 
 
Det är frivilligt att delta i intervjun. Samtliga deltagare är anonyma och deras svar kommer 
inte att kunna härledas till någon speciell deltagare. Anledningen till att deltagarna kommer 
att vara anonyma är att deltagarna ska kunna diskuterar öppet och fritt kring frågorna. 
Meningen är att det ska vara en fri diskussion kring ämnet informell motivation med ett antal 
frågor att utgå ifrån. 
Svaren kommer att användas för vår studie om informell motivation och betydelsen av dessa 
faktorer på arbetsplatsen. Med studien vill vi visa att dessa informella faktorer kan vara lika 
viktiga för motivationen som de mer formella motivationsfaktorerna till exempel 
bonussystem, lön med mera. 
 

1. På vilket sätt känner ni er motiverade?  
- Vilka faktorer bidrar till att ni/du blir motiverade/ vad påverkar? 

 

2. På vilket sätt känner ni er omotiverade?  
- Vilka faktorer bidrar till att ni/du blir omotiverade/ vad påverkar? 

 

3. Hur skulle ni vilja bli motiverade?  
 
4. Vilken påverkan har er avdelningschef på er arbetsmotivation? (annan chef) 

- På vilket sätt 
 

5. Hur skapar ni sammanhållning inom arbetsgruppen? (skiftlag/avdelningsgrupp) 
- Hur viktigt är det med sammanhållning i gruppen?  
- Vilka faktorer är viktiga för sammanhållningen i gruppen? 

 
6. Vad är informell motivation för er? (formell motivation– lön, bonus) 
 
7. Vilken betydelse har informell motivation för din arbetsinsats?  

- För gruppen 
- För arbetsuppgiften 

 
8. Om ni fick full frihet till att förändra något på er avdelning/ ert arbete – vad 
skulle det vara?  
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Bilaga 2 
Intervjumanual avdelningschef 

 
 
 
1.  Vad ingår i medarbetarnas arbetsuppgift/roll?  

- Vad får de göra under arbetstid 
 
2. Vilken funktion, roll har du som avdelningschef?  

- Vad ingår i din arbetsuppgift 
 
3. Hur ser du på motivation?  
 
4. Vilken formell motivationsstrategi används för att motivera medarbetarna på 
produktionsavdelningen?  
 
5. Vad anser du är informell motivation?  

- Vilken betydelse har den 
- Hur gör du för att skapa informell motivation 

 
6. Hur stor frihet har medarbetarna att själva bestämma vad de anser är 
motiverande för deras arbetsinsats?  
 
7. Finns det några hinder för att medarbetarna ska kunna använda det de själva 
anser är motiverande?  
 
8. Hur skulle du vilja påverka samarbetet i skiftlagen/avdelningen?  

- Vad anser du är viktigt för samarbetet?  


