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Handledare: Anette Hallin 
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Forskningsfråga: Hur ser relationen mellan hygien- och motivationsfaktorer ut i 

företaget?  
Är hygien- och motivationsfaktorerna möjliga att separera från 
varandra? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om relationen mellan 
motivation- och hygienfaktorerna Herzberg talar om är så 
beroende av varandra som han beskriver i sin tvåfaktormodell, 
eller om de är möjliga att separera och ses som distinkta. 
 

Metod: Studien har utförts utifrån en kvalitativ metod. Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med fem respondenter inom ett utvalt 
konfidentiellt företag. 
 

Slutsats:  Studien tyder på hur Herzbergs beskrivning av 
motivationsfaktorer stämmer överens med respondenternas syn på 
motivation men vid Herzbergs syn på hygienfaktorer uppstår 
olikheter mellan Herzberg och respondenterna. Hygien- och 
motivationsfaktorerna är relativt beroende av varandra, med 
undantag från faktorn lön.   
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Västerås, maj 2015  
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1 Inledning 
Motivation kan förklaras som en psykologisk term för olika faktorer hos individer som 
framkallar, formar och riktar beteende mot olika mål. Individer har tankar och förväntningar 
om kommande händelser, som styrs av bakomliggande instinkter. Därför kan motivation 
beskrivas som drivkraften mot framtida visioner (Jenner, 2004).  
 
Vikten av motivation för ett arbete anses vara stor, både för den anställde som individ och för 
företaget i stort. För en anställd kan motivation hjälpa till att uppnå de personliga målen och 
nå en självutveckling, vilket även leder till en större arbetsglädje. Företaget vinner också på 
att försöka öka de anställdas motivation då motivation leder till en optimistisk och utmanande 
inställning på arbetsplatsen (Management Study Guide, 2013). 
 
Det finns många teorier om motivation; Abraham M, McClelland D, McGregor D, Taylor F, 
och professor Frederick Herzberg har formulerat en av dem. Det är en tvåfaktormodell som 
delas upp i två dimensioner. Dessa dimensioner är motivationsfaktorer respektive 
hygienfaktorer. Till motivationsfaktorer räknas bland annat ansvar, självförverkligande och 
möjlighet att utvecklas på arbetet. Till hygienfaktorer hör bland annat lön, arbetsförhållanden 
och relationen till sin chef (Herzberg, Mausner, Bloch-Snyderman, 1959). Om ett företags 
anställda skulle få frågan vad som gör dem olyckliga på arbetet, skulle de sannerligen nämna 
låg lön, dåliga chefer eller en obekväm arbetsyta. Herzbergs tvåfaktormodell innebär att även 
om dessa faktorer skulle vara skötta ordentligt motiveras de anställda ändå inte att arbeta 
hårdare, eller öka sina kunskaper. Människor motiveras av utmaningar, ett ökat ansvar på 
arbetet och ett intressant arbete. Det som gör anställda motiverade och nöjda är alltså 
annorlunda mot det som gör dem olyckliga (Herzberg, 1987). 
 
Herzberg betonar att hygienfaktorer inte går att separera från motivationsfaktorer. Han menar 
även att organisationer fokuserar allt för mycket på finansiella belöningar och att det är de 
inre faktorerna som skapar motivation hos de anställda; exempelvis att låta de anställda ta 
eget större ansvar. I en av Herzbergs artiklar påstås det att det är ett svagt samband mellan lön 
och att känna tillfredsställelse på arbetet. Lön tillhör således hygienfaktorerna som inte bidrar 
till ökad motivation på arbetet (Herzberg, 1987).  
 
Detta kan dock ifrågasättas. Opsahl och Dunnette (1966) har till exempel kritiserat Herzberg 
för att dra slutsatsen att finansiella belöningar inte bidrar till en ökad motivation för den 
anställde. Även Evans (2010) har kritiserat Herzbergs tvåfaktormodell, främst hans 
användning av ordet ”tillfredsställelse” i sin forskning och menar att ordet ses som tvetydligt 
då det refererar både till det som är acceptabelt och det som är uppfyllande. Eriksson-
Zetterquist et al (2011) påstår att Herzbergs tvåfaktormodell inte tar hänsyn till att alla 
människor är stöpta i olika form och därmed betyder motivationsfaktorer olika för olika 
individer. Detta är även något som stärks av Abrahamsson och Andersen (2005) som också de 
menar att Herzbergs tvåfaktormodell inte tar hänsyn till olikheter. 
 
Det finns många faktorer som motiverar en anställd i sitt arbete. Det talas om inre och yttre 
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motivationsfaktorer, där faktorer som bland annat lön tillhör de yttre motivationsfaktorerna 
och faktorer som tillhör de inre motivationsfaktorerna bland annat är personlig utveckling. 
Tidigare forskning om motivation visar på två olika sidor av motivation, att människor är 
bekväma och motiveras av yttre motivation medan den andra sidan tyder på att människor 
arbetar bäst genom att stimuleras av inre motivation (Bassett-Jones, 1982). 
 
1.1 Problembeskrivning 
Som tidigare nämnt syftar Herzberg i sin tvåfaktormodell på hygien- och motivationsfaktorer. 
De beskrivs enligt Herzberg som två faktorer som är beroende av varandra, men problemet 
som ska belysas i denna uppsats är om hygienfaktorerna verkligen behöver uppfyllas innan en 
anställd kan känna motivation. Denna studie behövs för att det idag inte finns tillräcklig 
forskning om hygien- och motivationsfaktorer är beroende av varandra eller inte. 
 
1.2 Syfte och frågeställning  
Denna studies syfte är att undersöka om relationen mellan motivation- och hygienfaktorerna 
är beroende av varandra på det sätt som Herzberg beskriver i sin tvåfaktormodell, eller om de 
är möjliga och separera och ses som distinkta från varandra. De forskningsfrågor som ämnas 
besvaras är; hur ser relationen mellan hygien- och motivationsfaktorer ut i företaget samt om 
de är möjliga att separera från varandra.  
 
1.3 Disposition 
Nedan följer en disposition som beskriver hur uppsatsen är upplagd och vilka kapitel som 
behandlar vad. 
 
Kapitel 2: Det andra kapitlet behandlar tidigare forskning kring motivation samt refererar till 
relevant teori om motivation som är användbar inför empiriinsamling och analys.   
 
Kapitel 3: Det tredje kapitlet beskriver hur genomförandet av den empiriska studien gått till. 
Här beskrivs varje metodval och genomfört moment, exempelvis hur intervjuer skapats och 
genomförts. 
 
Kapitel 4: Resultat från empiriinsamlingen redogörs utifrån de intervjufrågor som ställts 
under intervjuerna. 
 
Kapitel 5: Här finns ett analysavsnitt där resultatet från empirin analyseras utifrån utvalda 
teorier. 
 
Kapitel 6: I det sjätte kapitlet har en diskussion skapats där analysen ligger till grund.   
 
Kapitel 7: I det sjunde och sista kapitlet redogörs slutsatser för uppsatsen och förslag på 
framtida forskning ges.  
 
Sist i uppsatsen bifogas även en bilaga med de intervjufrågor respondenterna besvarat.   
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2 Forskning om motivation 
Nedan följer ett teoriavsnitt som behandlar tidigare forskning och litteratur om motivation på 
arbetsplatsen.  
 
2.1 Vad är motivation? 
Motivation kan förklaras som en psykologisk term för olika faktorer hos individer som 
framkallar, formar och riktar beteende mot olika mål. Individer har tankar och förväntningar 
om kommande händelser, som styrs av bakomliggande instinkter. Därför kan motivation 
beskrivas som drivkraften mot framtida visioner (Jenner, 2004). 
 
2.2 Motivationsforskningens kontext  
En intensiv konkurrens mellan företag har skapats på grund av globalisering, teknisk 
utveckling och demografiska ändringar vilket är något många anställda märker i 
organisationer då det skapar förändringar. De anställda måste nu leverera förbättrade 
produkter, processer och system vilket kan leda till en stor påfrestning hos dem (Parolini, 
1999). Förr i tiden var det möjligt för företag att ses som konkurrenskraftiga med en hög 
kreativitet och innovation, i och med att företag ofta var begränsade av massproduktion och 
innovationsansvaret, till skillnad från nu, ofta endast fanns på ett område inom verksamheten. 
Under 1980-talet blev det viktigare att koncentrera och ifrågasätta grunden till de 
individualiserade belöningssystemen. Bandura (1977) hade en åsikt om att varje individ är 
målsökande och arbetar för att nå en positiv förstärkning. Därför kunde det skapa en hög 
motivation hos anställda om företag kunde införa passande belöningar för sina anställda och 
det i sin tur ledde till goda framgångar för företaget.  
 
I mitten av 1900-talet fördes forskning om motivation fram och det var då två idéer som låg 
bakom forskningen. Den ena idén har sitt ursprung i Hawthorns studierna, att samtliga 
individer stimuleras av sociala och ekonomiska förmåner. Den andra hade sitt ursprung i 
taylorismen, att samtliga individer i grund och botten är arbetsskygga och lata och därför bör 
försöka motiveras med hjälp av yttre motivationsfaktorer (Bassett-Jones, 1982).  
 
2.3 Maslows behovshierarki 
Abraham Maslow är en amerikansk psykolog som främst blivit känd för sin förklaringsmodell 
hur människors behov prioriteras. Den kallas för behovshierarki i första hand då det var vad 
Maslow själv definierade den som, men på senare tid har modellen gjorts i form av en trappa 
och därmed kallas modellen även för Maslows behovstrappa. Enligt Maslow kan varje 
människas behov delas in i fem olika klasser som har en viss prioriteringsnivå för individen. 
Flera behov förekomma samtidigt men behoven i de högre klasserna blir inte viktiga förrän 
grundbehoven har prioriterats (Maslow, 1943). 
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Figur 1: Maslows behovshierarki, egenproducerad 
 
Steg 1 
De grundläggande behoven är fysiologiska och är vad människor prioriterar i första hand, 
enligt Maslow. Detta innefattar bland annat föda, vatten, luft och sömn (Maslow, 1943). 
 
Steg 2 
Efter att individens fysiologiska behov tillfredsställts framträder nya slags behov och nu 
fokuserar individen istället på dess säkerhetsbehov. Säkerhetsbehovet grundar sig i att alla 
människor har ett behov av en säker och stabil vardag med rutiner för att inte uppleva ångest 
(Maslow, 1943). 
 
Steg 3 
När även individens säkerhetsbehov uppfyllts kommer denne känna ett behov av samhörighet, 
kärlek och tillgivenhet. Detta kallas för individens tillhörighetsbehov. Individen kommer 
känna hunger efter att lära känna människor i allmänhet och därmed också vilja inleda både 
vänskaps- och kärleksrelationer. Att ha en plats i en grupp är viktigt för att 
tillhörighetsbehovet ska fyllas och det är vad individen kommer sträva efter. Individen kan 
glömma att denne tidigare, vid sina fysiologiska behov, hånade kärleken (Maslow, 1943). 
 
Steg 4 
Maslow beskriver hur alla människor i samhället har ett behov av att få uppskattning för hur 
dem är och vad de åstadkommer i livet. Detta kallas för uppskattningsbehov och är det fjärde 
steget i Maslows behovstrappa. En tillfredsställelse av dessa behov leder till att individen får 
ett stärkt självförtroende och får en känsla av att denne är användbar och nyttig för världen 

Självförverkligand
e behov

Uppskattningsbehov

Tillhörighetsbehov

Säkerhetsbehov

Fysiologiska behov
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(Maslow, 1943).  
Steg 5 
Även om alla tidigare behov uppfyllts kommer individen efter ett tag att känna en rastlöshet 
och därmed också tankar om att förverkliga sina drömmar. Detta har Maslow valt att kalla för 
självförverkligande behov. Den specifika formen dessa behov tar sig kommer skilja från 
person till person. Någon har önskan om att bli en perfekt mamma medan en annan kan 
uttrycka sitt självförverkligande i form av målningar eller uppfinningar (Maslow, 1943). 
 
Det finns mycket kritik riktad mot Maslows behovshierarki. Sjöberg (1999) beskriver hur 
svårtolkat det är om ett behov har ”tillfredsställts” eller inte. Han beskriver även hur Maslow 
förklarar att en mental ohälsa kan uppstå om de första stegens behov inte kan uppfyllas och 
därmed inte heller kan utvecklas och nå självförverkligande. Med detta tänkande bör en 
människa utan mat för dagen ses som mentals sjuk. De fem stegen Maslow beskriver är också 
väldigt generaliserande och enligt Sjöberg (1999) finns det inga bevis för att behoven faktiskt 
tillfredsställs i en viss ordning.  
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2.4 Herzbergs tvåfaktormodell  
En studie genomfördes år 1959 av Herzberg, Mausner och Snydernamn på ett antal 
industriföretag. Där granskades förhållandet mellan arbetstillfredsställelse och motivation. 
Intervjuer genomfördes bland ingenjörer och ekonomianställda på företagen om vad de 
upplevde var bra respektive dåligt på arbetet, genom att relatera till olika händelser de varit 
med om. Vad forskarna kom fram till var att intervjuerna med de anställda kunde delas upp i 
två dimensioner, motivations- och hygienfaktorer. Dessa dimensioner speglar hur 
tillfredsställelsen på arbetsplatsen upplevs (Herzberg, Mausner, Snyderman, 1993). 
 
Exempel på de olika dimensionerna är att en motivationsfaktor motiverar den anställde, men 
kan inte göra denne missnöjd. Att det är goda förutsättningar på arbetsplatsen samt att en lön 
betalas ut varje månad, skapar inte motivation utan det motverkar ett eventuellt missnöje. 
Motivationsfaktorerna skapar tillfredsställelse när de finns, men skapar inte låg 
tillfredsställelse om de inte finns. Hygienfaktorerna baseras på den yttre miljön. Om det 
exempelvis är en ren arbetsplats, skapar det inte motivation men det gör den anställde inte 
heller missnöjd. En avsaknad av en ren arbetsplats kan skapa missnöje. För att sammanfatta 
urskiljningen från de två olika dimensionerna, menar Herzberg att de faktorer som skapar 
tillfredställelse inte är samma faktorer som skapar icke tillfredställelse (Herzberg, Mausner, 
Snyderman, 1993). 
   
En modell har använts för att förklara Herzberg tvåfaktormodell, men denna finns inte med i 
den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl. Modellen har formen som en rymdraket 
och demonstrerar Herzbergs tvåfaktormodell. Den nedre delen av modellen förklarar de 
hygienfaktorer som Herzberg beskriver bör finnas för att en eventuell motivation ska kunna 
ske. Hygienfaktorerna kan ses som en plattform och om de faktorerna är uppnådda finns det 
bränsle nog för att motivationsfaktorerna ska kunna uppfyllas. 
 
Herzbergs tvåfaktormodell består av två olika dimensioner om arbetstillfredsställelsen hos 
individer, dessa är som tidigare nämnt motivation och hygien. Till motivation, som hör till de 
inre faktorerna, finns faktorer som ansvar, prestation, erkännande, möjlighet till att utvecklas 
och arbetets innehåll. Motivation är vad som bidrar till den personliga utvecklingen hos 
individen. Genom dessa faktorer skapas en meningsfullhet för den anställde på arbetsplatsen. 
Till hygien, som räknas som de yttre faktorerna, finns faktorer som lön, arbetsmiljö, trygghet 
både på arbetsplatsen och på det personliga planet, ledning, företagspolicy och så vidare. De 
yttre hygienfaktorerna bidrar inte till en ökad motivation hos personalen, men missnöjet hos 
dem kan minskas (Herzberg, Mausner, Bloch-Snyderman, 1959). 
 
2.5 KITA – ”Kick In The Ass” 
Utifrån Herzberg forskningsresultat konstruerade han en teori som blev benämnd KITA som 
står för ”Kick In The Ass”. Teorin beskriver hur och varför chefer inte lyckas motivera sina 
anställda. Bildligt talat menade Herzberg att anställda inte motiveras av att få en spark där 
bak, därmed teorins namn, men syftade snarare på att anställdas motivation inte ökar vid 
exempelvis löneförhöjning eller diverse förmåner (Herzberg, 1987). 
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Det finns en skillnad i att få människor att uträtta arbetsuppgifter och människor som faktiskt 
vill uträtta arbetsuppgifter, vilket var något Herzberg märkte under sin forskning. Därmed kan 
KITA anta olika former, vilket vill säga positiv KITA samt negativ KITA. Positiv KITA står 
för belöningar som exempelvis bonusar, löneförhöjning eller andra förmåner medan negativ 
KITA avspeglar en begränsad lön, disciplinära åtgärder och kritik. De både formerna av 
KITA skapar rörelse och sätter den anställda i rullning, men viktigt att minnas är att rörelse 
inte är detsamma som motivation (Herzberg, 1987). 
 
2.6 Olika motivationsfaktorer 
Herzberg ansåg att anställda levererar som allra bäst genom att bli psykologiskt 
tillfredsställda, av inre motivationsfaktorer. Genom att ifrågasätta de anställda intellektuellt 
får de en större tillfredsställelse i sitt arbete. Dock har många chefer sett hur sina anställda blir 
stressade utan rutiner och med intellektuella utmaningar. Erfarna chefer har därför kommit 
fram till att ”one-size-fits-all” inte är något som fungerar bland alla medarbetare, då det är 
individuellt vilka som vill ha utmaningar och vilka medarbetare som inte vill det. Istället 
behövs feedback så fort något positivt har uträttats. Forskaren menar bland annat att 
medarbetare bör ha fler möten med sina chefer under årets gång och specifika mål måste 
granskas och även fastställas allt oftare för medarbetarna (Lazenby, 2007). 
 
Wiley (1997) beskriver hur olika motivationsfaktorer påverkar anställdas inställningar på 
arbetsplatsen, vilket grundar sig i fyra olika motivationsstudier som gjorts under år 1946, 
1980, 1986 och 1992 och sedan slutligen jämförts. Det finns olika faktorer som anställda 
anses tycka är viktiga för att känna motivation på arbetet men de varierar över tiden. I den 
senaste studien som gjordes år 1992 väger yttre motivationsfaktorer tyngst gentemot tidigare 
år. Den största motivationshöjaren är en god lön och därefter följs uppskattning för ett utfört 
arbete, en anställningstrygghet och slutligen en möjlighet att kunna utvecklas på arbetet. En 
god lön anses som en yttre motivationsfaktor men det kan också vara en inre 
motivationsfaktor på djupet, då anställda kan känna en trygghet i att ha en god lön och kan 
säkerställa en eventuell familjs välbefinnande enligt Wiley (1997). 
 
Även Lindner (1998) har genomfört en undersökning om motivationsfaktorer och hur de 
indelas i betydelse för de anställda. Där framkom det att gemensamt för samtliga anställda är 
att ett intresseväckande arbete samt en god lön motiverar dem mest. Därefter rangordnades 
anställningstrygghet, hjälp med mer personliga problem, kampanjer och goda 
arbetsförhållanden. Lindner (1998) anser att de inre motivationsfaktorerna bör övervägas. Att 
belöningssystem som inbegriper arbetstillfredsställelse, kampanjer och icke-ekonomiska 
belöningar bör börja användas i en större utsträckning än vad det redan gör idag. 
 
2.7 Hålla sina anställda motiverade vid svåra perioder 
För en arbetsgivare är det av vikt att finna nya sätt att hålla sin personal nöjd och effektiv. 
Arbetsmarknaden kan förändras och därmed behöver arbetsgivare ta beslut som gäller 
nedskärningar och omstrukturering i företaget. Frågan är då hur arbetsgivaren ska kunna 
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införa sådana förändringar samtidigt som arbetsgivaren bör hålla produktiviteten uppe hos 
sina anställda och hur arbetsgivaren ska lyckas behålla anställda som är viktiga för företaget 
när de får ett ökat krav på sig. Det är vanligt att företag erbjuder diverse förmåner för att 
lyckas hålla sina anställda motiverade vid sådana tillfällen. Vissa låter de anställda få arbeta 
mycket hemifrån medan andra erbjuder flextider på arbetsplatsen. Det är även vanligt att ge 
medarbetarna ett större ansvar för sin egen utveckling och genom det känner de ytterligare 
tillfredsställelse i sitt arbete. Arbetsgivaren kan däri stötta de anställdas utveckling genom att 
granska deras kvalifikationer, ha mer konversationer om vad de tycker är bra samt mindre bra 
med sitt arbete och föreslå områden de skulle kunna utvecklas mer inom. Att som 
arbetsgivare göra detta är något som gör medarbetarna motiverade och att de känner sig 
sedda, samtidigt som det uppmuntrar varje enskild medarbetare att tänka över vad som 
tillfredsställer dem på arbetsplatsen. Ytterligare faktorer som kan göra medarbetarna fortsatt 
motiverade är exempelvis lediga veckoslut eller utvecklingsmöjligheter att arbeta med både 
större och olika projekt. En utvecklingsprocess som denna har fått medarbetare i företag att få 
en större kontroll över både arbetsliv och privatliv. Det är vanligt att medarbetare är passiva 
och bara väntar på att deras chef ska ger order, men denna utvecklingsprocess är något som 
hjälper till att motarbeta det tänket. Medarbetare som är nöjda med sin egen arbetssituation 
expanderar också som personer (Gaines, 1994). 
 
Enligt Topper (2009) är det tämligen vanligt att anställda i ett företag ofta känner av om 
antingen branschen eller företaget är i en ekonomisk kris. Cheferna har då inte bara 
påfrestningar gällande ekonomin utan då har även de anställda drabbats av en låg arbetsmoral 
som följd av krisen. Därför är det viktigt att under krisens gång finna vägar och vis för att 
uppskatta personalens bidrag. Det finns forskning som visar att belöningsprogram som endast 
behandlar ekonomiska faktorer kan göra de anställda omotiverade då de känner att de måste 
prestera för att få ett ekonomiskt bidrag. Därför kan chefen i ekonomiska kriser istället få sina 
anställda att fokusera på deras position i företaget och att de faktiskt spelar en stor roll för 
företaget. Att istället för monetära belöningar exempelvis sätta sig ner och diskutera med sina 
anställda vad som skulle göra deras arbete ännu bättre, vad det är som motiverar dem utifrån 
löneaspekten. Att istället visa en tacksamhet gentemot sina medarbetare och både uppskatta 
och fira väl slutförda projekt är något som Topper (2009) nämner. 
 
Något som är viktigt att poängtera är att det måste finnas en balans mellan arbete och 
belöningar enligt Andreassena et al (2007). I en studie där 235 stycken bankanställda svarat 
på enkäter som berört stress på arbetet, arbetsnarkomani och engagemang i arbetet, i syfte att 
granska sambandet mellan ohälsa och arbetsnarkomani, visade resultatet att finns ett samband 
mellan arbetsnarkomani och stress och utbrändhet. Arbetsnarkomaner är individer som 
beskrivs som otåliga perfektionister med ett tvångsmässigt beteende och de arbetar mer än 
vad företaget kräver, medan stress kopplas till att anställda känner sig utmanade utifrån deras 
väntade arbete och att det inte finns några lösningar på problemet. I och med det ägnar 
arbetsnarkomaner mycket mer tid och energi till att arbeta, men när entusiasmen väl 
försvinner kan ohälsan dyka upp. Andreassena et al (2007) förklarar att en arbetsnarkoman 
som känner sig stressad och utbränd kan ha gjort för stora uppoffringar i arbetet utan att ha 
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fått någon typ av belöning för det. 
 
 
2.8 Kritik mot Herzbergs tvåfaktormodell 
Enligt Herzberg går inte motivationsfaktorer att separera från hygienfaktorer. Resultat visar 
att organisationer blir alltför beroende av yttre belöningar som kan hämma de individuella 
tillväxtbehoven hos medarbetarna. Herzberg och hans medarbetare publicerade ”The 
motivation to work” år 1959, där de bland annat påstår att det är ett svagt samband mellan 
ekonomisk belöning och arbetsglädje. Herzberg menar därför att pengar är en hygienfaktor 
som inte kan skapa motivation (Herzberg, 1959). 
 
Opsahl och Dunnette (1966) har kritiserat Herzberg för hans påstående att pengar och lön går 
under hygienfaktorer. Herzberg svarade på denna kritik genom att ge ut artikeln ”One more 
time? How to motivate employees”, där han drog en kritisk skillnad mellan motivation och 
rörelse. Rörelse i detta fall menas med att chefen motiverar sina anställda genom yttre 
motivationsfaktorer. Herzberg menar att motivationen fungerar som laddning till det inre 
batteriet hos människor. För att bli motiverad, måste den anställde känna viljan och energin 
till att uppnå motivation kommer inifrån. Motivation grundas i en känsla av prestation, 
erkännande för en utförd prestation, ansvar, återkoppling till prestation och utfört arbete samt 
personlig utveckling. Motivationen hos de anställda kommer inifrån, påstår Herzberg 
(Herzberg, 1987). 
 
Även Evans (2010) har kritiserat Herzbergs tvåfaktormodell. Den främsta kritiken ligger i 
Herzbergs användning av ordet tillfredsställelse. I det engelska språket kan ordet 
”satisfaction” ses som tvetydigt då det hänvisar både till det som är ”satisfactory” vilket 
innebär acceptabelt eller helt okej, medan ”satisfying” står för uppfyllande. ”Satisfactory” är 
den term som används för att beskriva något en individ är nöjd med, men inte av. ”Satisfying” 
är termen som används för att beskriva något en individ är nöjd av, men inte med. 
 
Denna distinktion är huvudkritiken Evans (2010) diskuterar. I Herzbergs teori är det 
hygienfaktorerna som generellt skulle påverka hur ”satisfactory” ett arbete anses vara, medan 
motivationsfaktorerna relaterar mer till i vilken utsträckning arbetet är ”satisfying”. Dock 
finns det inga bevis på att Herzberg själv erkänner detta, enligt Evans (2010). Hans teori 
betonar bara att motsatsen till tillfredsställelse inte är missnöje, utan endast ”ingen 
tillfredsställelse”. Motsatsen till missnöje är inte tillfredsställelse, utan endast ”inget 
missnöje”.  
 
Frågan är snarare mycket mer enkel och okomplicerad, enligt Evans (2010). En kategori 
relaterar till de faktorer som endast är kapabla att göra saker ”satisfactory” medan den andra 
kategorin relaterar till de faktorer som är ”satisfying”. Därmed är hygien- och 
motivationsfaktorerna snarare separerade och distinkta. 
 
Även Abrahamsson och Andersen (2005) har skapat kritik gentemot Herzbergs 
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tvåfaktormodell då den inte har i beaktande att alla människor är olika med individuella 
skiljaktigheter, då Herzbergs utgångspunkt är att alla individer är lika. Detta är även något 
som styrks av Eriksson-Zetterquist et al (2011) att alla människor inte ser på faktorerna på 
samma sätt. 
  
2.9 En sammanfattning av ”forskning om motivation” 
Utifrån tidigare litteratur och teori kan det sammanfattningsvis konstateras att det finns många 
skilda åsikter kring hur anställda hålls motiverade på bästa sätt. I de tidigare undersökningar 
som gjorts av Wiley (1997) och Lindner (1998) rangordnas lön som den absoluta 
motivationshöjaren, medan Herzberg i sin tvåfaktormodell antyder motsatsen och förklarar att 
ekonomiska belöningar inte motiverar. Detta är något han fått kritik för av Opsahl och 
Dunnette (1966), som påstår att lön inte bör vara en hygienfaktor. Herzbergs tvåfaktormodell 
blir även kritiserad av Evans (2010). Abrahamson och Andersen (2005) och Eriksson-
Zetterquist et al (2011) har gemensamma tankar kring kritik om Herzbergs tvåfaktormodell. 
Modellen tar som tidigare nämnt inte hänsyn till människors olikheter och olika syn på 
motivationsfaktorer.   
 
Maslow (1943) tog fram en förklaringsmodell kring hur människans behov prioriteras. 
Modellen är i form av en trappa och de högre trappstegen kan inte uppfyllas förrän de nedre 
trappstegen har uppfyllts. Modellen kan jämföras med Herzbergs tvåfaktormodell (1959), vars 
modell delas upp i två dimensioner som speglar tillfredsställelsen på arbetsplatsen. De två 
dimensionerna är som tidigare nämnt hygien- och motivationsfaktorer och hygienfaktorerna 
ligger till grund för att motivationsfaktorerna ska kunna uppfyllas.  
 
Herzberg påpekar att motivation är något som skapas inifrån. Medarbetare mår som bäst av 
att bli psykologiskt tillfredsställda, av inre motivationsfaktorer (Herzberg, 1987). Lazenby 
(2007) menar dock att det kan uppstå en stress av intellektuella utmaningar, då detta inte 
passar alla. Chefer bör ha fler möten med sina anställda för att stämma av de individuella 
målen för att de ska må bra. Detta är även något som Gaines (1994) påpekar, att medarbetarna 
blir sedda av sina chefer och hålls motiverade på arbetsplatsen. Uppmuntran är även en viktig 
faktor, som bidrar till de anställdas utveckling och tillfredsställelse på arbetet. Topper (2009) 
menar att det är extra viktigt vid exempelvis ekonomiska kriser att personalen uppmuntras, för 
att företaget inte ska drabbas av låg arbetsmoral och bli omotiverade. Topper (2009) 
poängterar även att monetära belöningar i sämre tider inte är att föredra, utan istället visa 
tacksamhet och exempelvis fira slutförda projekt och arbetsuppgifter. Balans mellan 
belöningar och arbete är något som anses vara viktigt enligt Andreassena et al (2007). 
Balansen är av vikt då de anställda annars riskerar att drabbas av stress och utbrändhet. 
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3 Metod 
För att skapa denna uppsats har relevanta teorier från vetenskapliga artiklar och litteratur 
använts för att skapa en kunskapsgrund. Därefter har insamlad data från kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer tolkats för att sedan analyseras tematiskt med hjälp av teorierna. 
Allt detta för att nå en utvecklad förståelse i Herzbergs tvåfaktormodell och därmed kunna 
undersöka om Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer är så beroende av varandra.  
 
3.1 Primärdata 
Uppsatsens primärdata baseras på fem intervjuer med anställda på ett företag. Syftet med 
intervjuerna var att undersöka respondenternas syn på motivation, för att senare studera om 
deras svar stämde överens med hur Herzberg beskrivit hur motivation på arbetsplatsen artar 
sig i sin tvåfaktormodell. Samtliga intervjufrågor kan även kopplas till uppsatsens 
frågeställning och syfte.  
 
Intervjufrågorna har skapats utifrån de faktorer Herzberg beskriver är grundläggande för att 
motivation på arbetsplatsen ska kunna uppnås, se kapitel 4.1, men frågorna i sig är inte 
kopplade till modellen. Detta för att frågorna inte skulle bli ledande eller färga 
respondenternas syn på ämnet. Även Maslows behovshierarki och KITA kan kopplas till ett 
antal av intervjufrågorna. 
 
Nedan följer en tabell som förklarar intervjuguidens koppling till uppsatsens teorier.  
Trivs du bra på din arbetsplats? Att arbetsplatsen är trivsam är enligt 

Herzberg en hygienfaktor som krävs för att 
motivation ska skapas. Genom denna fråga 
berörde respondenterna vad som bidrog till 
trivsamhet på arbetet, utan att intervjuarna 
nämnt Herzbergs tvåfaktormodell. I Maslows 
behovshierarki nämns bland annat trygghet 
som ett steg i hierarkin vilket kan kopplas 
ihop med Herzbergs hygienfaktorer om 
arbetsförhållanden.   

Hur ser du på motivation generellt? I vilka 
situationer blir du motiverad på ditt arbete? 

Att få respondenternas individuella syn på 
motivation var relevant för att undersöka om 
deras syn på motivation stämmer överens 
med hur Herzberg beskriver motivation.  

Vad motiverar dig mest? Även denna fråga var grundläggande för att 
ta reda på vilka faktorer som motiverar mest 
för att sedan för att sedan jämföra hur väl 
respondenternas svar stämmer överens med 
Herzbergs tvåfaktormodell.  

Hur arbetar din chef för att hålla dig 
motiverad? 

Flera hygienfaktorer i Herzbergs modell 
handlar om relationer och uppmuntran på 
arbetsplatsen. Därför ställdes denna fråga för 
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att studera bland annat hur kontakten mellan 
chefer och kollegor ser ut samt hur chefer 
motiverar sina anställda. Denna fråga 
kopplas också till KITA som förklarar hur 
chefer inte lyckas motivera sina anställda. 
Även Maslows behovshierarki har en 
koppling till denna fråga då ett steg i 
hierarkin beskriver vikten av uppmuntran.   

Tabell 1: Koppling mellan intervjufrågor och teorier, egenproducerad 
 
3.2 Undersökningsmetod 
Intervjuer ses som den mest använda metoden i kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). 
Det finns ett flertal olika typer av kvalitativa intervjuer, men i denna uppsats har 
semistrukturerade intervjuer använts. Innan intervjuerna ägde rum skapades en intervjuguide 
utifrån de faktorer Herzberg beskriver är grundläggande för att motivation på arbetsplatsen 
ska kunna uppnås, för att vara säker på att uppsatsens frågeställning skulle ha möjlighet att 
kunna besvaras. Därefter skickades intervjuguiden till författarnas handledare för att 
säkerställa att intervjuguiden var förståelig och användbar för uppsatsen. Ordningsföljden i 
intervjuguiden som använts har ibland varierat, då frågorna i en semistrukturerad intervju inte 
behöver komma i samma ordning. Intervjuarna har ibland ställt relevanta följdfrågor till 
respondenterna, som uppkommit under intervjuns gång.  
 
Torsdagen den 23 april genomfördes fem stycken kvalitativa intervjuer på ett företags 
huvudkontor. Fem anställda intervjuades personligen var för sig, detta med semistrukturerade 
intervjufrågor (se bilaga). Avsikten med att intervjua de anställda var att få höra deras åsikt 
om vad som motiverar dem på arbetsplatsen. Denna typ av intervju användes för att få fylliga 
och detaljerade svar, då detta är något som uppnås med kvalitativa intervjuer. De fem 
respondenterna intervjuades på det valda företaget och intervjuerna pågick under cirka 30 
minuter med varje respondent. Båda författarna deltog under samtliga intervjuer och gjorde 
anteckningar. En mobiltelefon användes för att spela in intervjuerna efter tillåtelse från 
respondenterna. 
 
Alla fem respondenter fick samma frågor under intervjun. Intervjuarna hade ett relativt tydligt 
fokus på motivation, med fyra större frågor samt ett antal under-/följdfrågor till varje fråga. 
En striktare struktur på intervjuguiden användes då en bild fanns över hur analysen skulle se 
ut, med teman som ”arbetsförhållanden”, ”syn på motivation”, ”motivationsfaktorer på 
arbetsplatsen” och ”relationer med chef och kollegor”. Enligt Lantz (2013) är det viktigt att 
inleda intervjun med att fråga om respondentens namn, roll i företaget samt relevant 
bakgrundinformation. Detta för att sätta in respondentens svar i ett sammanhang. Detta är 
något som varit bidragande till analysen av respondenternas svar.  
 
Semistrukturerade intervjuer var det bästa alternativet då målet var att skapa en djup 
diskussion med medarbetarna. Frågorna som ställdes var öppna, då respondenterna hade en 
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större möjlighet att svara fritt. Öppna frågor ansågs som det mest lämpliga att använda till 
dessa intervjuer då intervjuarna inte ville leda in respondenterna på andra tankar (Bryman och 
Bell, 2013). 
 
3.3 Val av respondenter 
Som tidigare nämnt är det valda företaget i uppsatsen konfidentiellt då undersökningens syfte 
inte var att studera motivationen hos medarbetarna på ett specifikt företag. Att endast fokusera 
på ett företag var något som gav uppsatsen ett större djup och av den anledningen användes 
bara ett företag i uppsatsens studie.  
 
Det valda företaget är verksamma i anläggningsbranschen och är återförsäljare av 
anläggningsmaskiner. Därmed säljer de bland annat produkter som grävmaskiner, hjullastare 
och vältar. Företagets koncern finns också representerad i delar av Tyskland samt i de baltiska 
länderna. I Sverige finns ungefär 400 stycken anställda och 41 stycken serviceplatser finns 
runtom i landet. Ett besök gjordes på företagets huvudkontor vid intervjutillfället där det 
arbetar ungefär 45 stycken medarbetare. 
 
Herzberg gjorde sina studier i industriföretag och av den anledningen användes det 
konfidentiella företaget i denna uppsats studie. Det valda företaget är verksamma i en 
liknande bransch som Herzberg gjorde sina studier i vilket är den främsta anledningen till att 
just det valda företaget användes i studien. Sedan tidigare har det även funnits kontakt med 
företaget vilket är ytterligare en anledning till att just detta företag valdes att studeras till 
denna uppsats. Detta är något som kallas för bekvämlighetsurval vilket syftar på att 
respondenterna är personer som råkar finnas tillgängliga för dem som forskar. Det betyder 
inte att det inte är möjligt att använda sig av bekvämlighetsurval, exempelvis är det 
acceptabelt att använda sig av det då forskaren genom en tillfällighet får möjlighet att samla 
in data från ett urval respondenter som forskaren anser sig inte ha råd att gå miste om 
(Christensen et al, 2010). Företaget är även nära beläget vilket gjorde att det var enkelt att ta 
sig till platsen. De fem respondenter som intervjuats har kontaktpersonen på företaget valt ut, 
detta på grund av att många anställda på företaget ofta reser och inte alltid är tillgängliga för 
intervjuer. De som har intervjuats har varit verksamma under en längre tid i yrkeslivet och har 
erfarenhet av arbetslivet och synpunkter på motivation. Då vår kontaktperson valde ut de fem 
respondenterna, kan denne ha valt de fem mest motiverade medarbetarna. Detta är något som 
funnits i åtanke, men det är inget som författarna anser har påverkat studien. Under 
intervjuerna förekom både positiva och negativa aspekter kring motivation.  
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Tabellen nedan visar de fem respondenterna och vilken arbetstitel de har. 
 

Respondent Arbetstitel 
Medarbetare 1 Produktspecialist 

Medarbetare 2 Produktspecialist 

Medarbetare 3 Chef över 
produktsupporten 

Medarbetare 4 Chef över 
marknadssupporten 

Medarbetare 5 Arbetsledare 

Tabell 2: Respondenter, egenproducerad 
 
3.4 Transkribering   
En transkriberingsprocess av de fem intervjuerna påbörjades några dagar efter att intervjuerna 
ägt rum. Detta med hjälp av det inspelade materialet samt de anteckningar som gjordes under 
intervjuerna. De inspelade intervjuerna utgjorde den största delen av transkriberingen och 
därefter användes anteckningarna för att komplettera vissa delar av transkriberingen. En 
fullständig redogörelse för vad respondenterna sade och hur de sade det skrevs ner för att inte 
förlora någon relevant information som var användbar för studien.  
 
3.5 Tematisk analys  
Det material som framkommit i de fem intervjuerna med medarbetarna på företaget har 
analyserats tematiskt. Vid analysering av kvalitativ data är tematisk analys en av de vanligaste 
metoderna (Bryman & Bell, 2013). Även Braun & Clarke (2006) förklarar hur den tematiska 
analysmetoden är användbar vid kvalitativa forskningsstudier då den ger en detaljerad syn på 
insamlad data. Detta innebär att olika teman som har berörts i samtliga fem intervjuer blir 
riktlinjer för hur analysen utformats. De teman som behandlas är ”arbetsförhållanden”, ”syn 
på motivation”, ”motivationsfaktorer på arbetsplatsen” samt ”relationer med chef och 
kollegor”. Dessa teman valdes för att få med de relevanta delarna ur intervjuerna. En analys 
har därefter skapats utifrån de valda teorierna som förklaras i kapitel ”2. Forskning om 
motivation” och de svar som delgavs under de fem intervjuerna, vilket redogörs i kapitel ”4. 
Intervjuresultat”.. 
 
3.6 Uppsatsens trovärdighet  
För att säkerställa uppsatsens kvalitet har vi arbetat med tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet samt konfirmering eller bekräftelse. 
 
3.6.1 Tillförlitlighet 
Denna uppsats kommer i sitt slutskede att skickas till de fem respondenterna på det utvalda 
företaget för att låta dem ta del av studiens resultat och även låta dem ge synpunkter om något 
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uppfattats fel som de sagt. Att intervjuerna har spelats in är något som skapar en tillförlitlighet 
inför empirikapitlet samt analysering, då det går att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna för 
att inte minnas fel eller misstolka de anteckningarna som även gjordes. Enligt Lantz (2013) 
ska forskningen ha utförts i enlighet med de regler som finns och resultaten ska sedan 
rapporteras till de individer som berörs i det som studerats för att bekräfta att intervjuarna 
uppfattat verkligheten på ett korrekt och relevant sätt.  
  
3.6.2 Överförbarhet 
Syftet med överförbarhet är om resultaten kan tillämpas i andra kontexter, vilket är något 
denna studie kan göra. I och med att företaget är konfidentiellt har det beskrivits hur företaget 
också kan ses som vilket annat företag som helst i mängden. En metod har beskrivits för hur 
de gått till väga för att utföra studien och en intervjuguide med de frågor som ställts till 
respondenterna finns bifogade i slutet av uppsatsen. 
 
3.6.3 Pålitlighet 
Pålitlighet är motsvarigheten till reliabilitet inom kvantitativ forskning. Det måste finnas ett 
granskande synsätt vilket innebär att det ska finnas en redogörelse för forskningsprocessen 
som innefattar bland annat problemformulering, val av respondenter och analysering av data 
(Bryman & Bell, 2013). Detta är något som finns formulerat i uppsatsen både i 
inledningskapitlet samt metodkapitlet. En översiktlig tabell har också skapats för att 
tydliggöra respondenternas bakgrund. 
 
3.6.4 Konfirmering eller bekräftelse 
Konfirmering eller bekräftelse är ett viktigt delkriterium som innebär att personliga 
värderingar inte har förekommit i uppsatsen för att påverka uppsatsens utförande eller 
undersökningens slutsatser (Bryman & Bell, 2013). Några personliga värderingar i uppsatsen 
har inte medvetet förekommit varken vid datainsamling eller uppsatsskrivning och samtliga 
teorier som refererats till finns bekräftade med källor. Dock finns det alltid en viss personlig 
värdering i uppsatser, då det alltid finns någon bakom uppsatsen som tolkar informationen.  
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4 Intervjuresultat 
I följande empiriavsnitt redovisas resultatet från de fem intervjuerna. Varje intervjufråga 
presenteras och därefter beskrivs tillhörande resultat återberättande och med citat från 
respondenterna. Slutligen ges en sammanfattning efter varje fråga.  
 
4.1 Hur trivs du på din arbetsplats? 
Alla respondenter är överens om att de trivs bra på sin arbetsplats. Vad som gör att de fem 
medarbetarna som intervjuats trivs bra skiljer sig åt, men det finns även gemensamma 
nämnare. De fem respondenterna har under nästan hela sin karriär varit verksamma i samma 
bransch, med verkstadsbakgrund. Det i sin tur har lett till att respondenterna har haft en god 
inblick i hur arbetet fungerar samt har en god produktkännedom. Just produkterna och 
arbetsuppgifterna är något som fyra av fem respondenter nämner är något som bidrar till den 
trivsamma arbetsplatsen. Medarbetare 5 nämner att den ena dagen inte är den andra lik och att 
det bland annat är variationen på arbetsplatsen som är något trivsamt.  
 
”Om man hade ett huvudkontor i ett annat land eller en annan stad blir det en klart större 
distans och en större risk att det blir ett ”vi och dom-tänk” och man känner att man inte blir 
en del av verksamheten på samma sätt.” (Medarbetare 2, 2015) 
 
Citatet ovan som kommer från medarbetare 2, betonar att en nyckel till en trivsam arbetsplats 
är att det exempelvis finns möjligheter till att få svar om det är någon fråga som behöver 
besvaras. På företaget vi tagit hjälp av i denna studie, har en tät och kontinuerlig kontakt 
funnits mellan chefer och kollegor. Det finns alltid möjlighet att snabbt få svar på frågor eller 
om hjälp behövs, då de flesta medarbetare arbetar inom ett diskussionsavstånd. Den faktorn, 
att medarbetarna arbetar nära varandra, är något som fyra av fem respondenter nämner som 
något som bidrar till den trivsamma arbetsplatsen. Citatet leder även vidare in på en annan 
faktor som är gemensam för några av respondenterna till en trivsam arbetsplats, nämligen 
lagkänslan bland arbetskamraterna. En bidragande faktor till en trivsam arbetsplats som 
medarbetare 5 nämner, är just samarbetet mellan alla kollegor och att det är ett lagarbete som 
får hela organisationen att samverka och fungera. Inget ”vi och dom” utan endast ”vi”. Något 
som uppmärksammats under intervjuerna var att respondenterna ofta använde ordet ”vi” när 
de talade om mål och företaget. Att arbeta mot företagets uppsatta mål och ha 
framtidsvisioner är något som medarbetare 3 och 5 nämner som tillfredsställande.  
 
”Jag tycker att det är viktigt att ha ett företag där man har ordning och reda för att det ger en 
trygghet och man behöver inte fundera så himla mycket, jag har jobbat på ett företag där vi 
hade varsel en gång om året och det var rätt stressande alltså.” (Medarbetare 4, 2015) 
 
Medarbetare 4 menar att tryggheten är en bidragande faktor till att trivas på arbetet, att det är 
ordning och reda. Tidigare arbetade medarbetare 4 på ett företag där det förekom varsel en 
gång om året, vilket skapade stress bland medarbetarna. Det är något som medarbetare 4 
uppskattar med det nuvarande arbetet, att det är en stor och stabil ägare samt att företaget 
tänker långsiktigt.  
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Det som motiverar medarbetare 1 att arbeta hårdare på sin arbetsplats är utmaningarna. 
Medarbetare 1 har rest mycket, vilket ansetts som nyttigt och lärorikt. Känslan av att klara av 
något och bidra till ett gott resultat är något som anses motiverande, då arbetet och dess 
utmaningar inte alltid enkelt. Medarbetare 1 känner sig inte färdigutvecklad, utan vill alltid 
utvecklas vidare. Även medarbetare 4 känner ett behov av att utvecklas och har nyligen gått in 
i en utmanande roll som chef. Motivationen hos denna individ ökade då denna fick börja 
arbeta med nya projekt. Medarbetare 5 däremot känner inte något behov av att utvecklas 
vidare, utan känner sig tillfreds med att bidra med sitt yttersta och befinna sig på den position 
i arbetslivet denne befinner sig på idag. 
 
Sammanfattningsvis menar de fem respondenterna att arbetsuppgifterna, produkterna och 
lagarbetet är faktorer som väger tungt om vad som bidrar till en trivsam arbetsplats. På detta 
företag har medarbetarna möjlighet att utvecklas, vilket även är något som påverkar den 
positiva andan på arbetsplatsen. Att ha en kontinuerlig kontakt med kollegor och chefer är 
även en faktor som bidrar till att medarbetarna trivs på arbetsplatsen, även att företaget är 
stabilt och som i sin tur ger en trygghet.  
 
4.2 Hur ser du på motivation? 
Positiv återkoppling och god gemenskap med arbetskollegorna är något som alla respondenter 
tar upp som exempel på motiverande situationer på arbetsplatsen. Att bli sedd och känna att 
arbetsinsatserna räknas är något som medarbetare 4 betonar. Det är viktigt att arbeta på i ett 
bra tempo, samtidigt som det är viktigt att uppmärksamma varandras arbetsinsatser och känna 
att alla arbetar mot samma mål och tillhör ett sammanhang. Det är även något som 
medarbetare 2 poängterar, att arbetet ger ett resultat och att det förekommer positiv 
återkoppling. Ett genombrott, erkännande eller ett gott resultat är det som skapar motivation 
hos medarbetarna. Att arbeta mot kunder är även något som tas upp som motiverande 
situationer, att hålla leveranskrav mot kunder och göra dem nöjda. Två respondenter med 
chefsposition nämner att stötta och hjälpa någon som fastnat i sitt arbete vidare, är något som 
motiverar dem. Utmaningar är även något positivt som tas upp, att utmana sina medarbetare 
och få dem att tro mer på sig själva och utföra sådant som de inte trodde att de skulle kunna 
klara av.  
 
En god relation med sin chef, goda arbetskollegor som är trivsamma samt att alla arbetar mot 
samma mål är något som skapar motivation på arbetsplatsen. Medarbetare 1 poängterar att det 
är viktigt att ledarna är tydliga med att alla i företaget arbetar i samma riktning. Genom att 
arbeta mot företagets uppsatta mål menar medarbetare 1 att det är viktigt att motivera och 
stötta varandra på vägens gång. Då är det inte enbart lön och utmaningar som medarbetare 1 
anses som motiverande faktorer, utan det som stärker lagkänslan på arbetsplatsen. Aktiviteter 
vid sidan av arbetet som exempelvis personalfester och utflykter, är något som bidrar till det 
lilla extra och motiverar personalen än mer. Det är något som stärker sammanhållningen och 
som enligt medarbetare 1 är A och O.  
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Generellt påpekar medarbetare 2 att motivation är den mest effektiva åtgärden för att få driv i 
ett företag. Att företag spar in på kostnader är inte alltid lönsamt, som exempelvis gratis kaffe, 
är en risk som kan slå tillbaka på bristande motivation hos de anställda. Lyckliga medarbetare 
menar medarbetare 2 är den mest lönsamma affärsidén, då det lilla extra gör att det blir 
lönsamt.  
 
”Och den där lilla tårtbiten är mycket mer värd än vad den kostar skulle jag säga för alla 
som jobbar. Det kan jag säga är ett billigt sätt att få folk att bli motiverade, att de får 
uppskattning. Det behöver inte vara någonting egentligen, en tårtbit räcker bra.” 
(Medarbetare 5, 2015) 
 
Detta är även något som medarbetare 5 poängterade, att det lilla extra betyder otroligt mycket 
för de anställda. Medarbetare 5 nämnde ett exempel att företaget ibland bjuder på tårta om de 
anställda gjort bra ifrån sig eller att något speciellt har hänt.  
 
Slutligen är de fem respondenterna överens om att motivation för dem är positiv återkoppling 
och god gemenskap. Att få feedback och bli sedd, att känna att sina arbetsinsatser är 
betydande och att de tillhör ett team som tillsammans arbetar mot företagets uppsatta mål. 
Den goda gemenskapen är även något som respondenterna kopplar till vad motivation är för 
dem, att det är det lilla extra vid sidan av som är betydande för gemenskapen som exempelvis 
personalfester. Det lilla extra poängteras upprepande gånger som viktigt för motivationen, att 
företaget visar uppskattning till sina medarbetare.  
 
4.3 Vad motiverar dig mest på din arbetsplats? 
Samtliga fem respondenter var överens om att lönen spelade en tämligen större roll i början 
av arbetslivet, då det sågs som ett bevis på hur pass viktig en var för företaget. Lönen ses 
numera som sekundär när respondenterna har funnit sin roll i yrkeslivet, då spelar inte en 
löneförhöjning någon större roll utan desto viktigare är det att arbetsuppgifterna är 
stimulerande, att respondenterna får chans till ökat ansvar i arbetet och har en god relation till 
sina arbetskollegor. Detta beskrev medarbetare 3 och förklarade hur denne inte skulle vilja 
tjäna dubbelt så mycket som idag och istället bli tilldelad tråkigare arbetsuppgifter. Detta är 
även något som medarbetare 5 förklarar och ser arbetsuppgifterna som motiverande vilket ger 
en tillfredsställelse på arbetet.  
 
Medarbetare 1 beskrev däremot hur en dålig lön inte skulle göra denne omotiverad utan 
snarare motiverad att arbeta hårdare och visa att denne faktiskt förtjänar en högre lön. 
Medarbetare 1 förklarade också hur ett ökat ansvar kan leda till omotivaton beroende på hur 
mycket som finns att göra på arbetet. Om medarbetaren redan har betungande arbetsuppgifter 
och är stressad finns det risk att ett ökat ansvar får motsatt effekt och istället leder det till att 
medarbetaren blir omotiverad och passiv i sitt arbete. Därför måste företaget vara 
uppmärksamma och känna av hur pass mycket ansvar en anställd klarar av och vid vilken 
tidpunkt. Detta är något som medarbetare 2 håller med om och förklarar hur denne gärna 
skulle få dubblad lön men med samma arbetsuppgifter, men om motivation ses inför de 
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specifika arbetsuppgifterna har lönen nästan ingen påverkan. Betalningen ska stå i relation till 
vilka arbetsuppgifter en anställd har och känner denne att lönen är i proportion till arbetet är 
lönen klart sekundär. Medarbetare 5 förklarar att denne ser allt som en kedja, att ju mer en 
individ utvecklas desto mer lön får denne. Skulle medarbetare 5 jämföra utvecklingen denne 
gjort sen arbetslivets början, väger utvecklingen denne gjort mycket tyngre än den lön som 
medarbetaren har idag. 
 
”Viktiga faktorer för att jag ska känna mig motiverad är att jag trivs på min arbetsplats och 
har en god relation med chef och kollegor. Det är även viktigt att företagsledningen drar åt 
ett och samma håll, är väldigt tydliga och pekar ut vilken riktning företaget ska åt. Alla 
anställda ska jobba mot ett specifikt mål, det ger en otrolig teamkänsla som motiverar.” 
(Medarbetare 1, 2015) 
 
Ett flertal respondenter tar upp vikten av att känna en lagkänsla med sina arbetskamrater på 
företaget. Citatet ovan från medarbetare 1 sammanfattar på ett bra sätt varför 
företagsledningen måste vara tydliga med vilken riktning de vill att företaget ska ta. 
Lagkänslan stärks av att vara en sammansvetsad enhet och känslan av att arbeta tillsammans 
för att nå ett uppsatt mål. Likaså beskriver medarbetare 4 det. Det mest motiverande för denne 
är att tillhöra ett roligt företag och gemensamt arbeta fram goda resultat och se hur människor 
utvecklas med det. Medarbetare 4 betonar också på hur viktigt det är att företagsledningen 
lyckas motivera sina anställda i svårare tider och då tror denne att detta görs genom att visa 
tacksamhet och uppmuntran.  
 
Respondenterna betonar även att personalfester och kick-offer faktiskt är viktiga för 
motivationen. För att nå det uppsatta målet är det viktigt att företagets anställda motiveras 
under vägens gång och då är det inte bara löneförhöjningar eller utmaningar som räknas, utan 
även att företagsledningen visar mjukar sidor enligt medarbetare 1. Medarbetaren menar att 
nyttan av personalfester eller kick-offer kan ses som underskattad.  
 
Samtliga respondenter ser idag lön som den minst motiverade faktorn om den är måttlig, 
vilket är en summa som kan skiljas från individ till individ, men är en anställd missnöjd med 
sin lön kan ändå detta motivera då den anställde vill visa vad den går för och arbeta hårdare 
för en högre lön. Andra faktorer som ett ökat ansvar, goda relationer med arbetskamrater och 
stimulerande arbetsuppgifter skapar motivation och ses som primära för respondenterna. 
 
4.4 Hur arbetar din chef för att hålla dig motiverad? 
De fem respondenter som intervjuats har olika befattningar men samtliga har en chef över sig, 
vilket gjorde att deras svar skiljde sig åt till viss del men även ett flertal likheter uppstod. 
Oavsett vilken typ av yrkesroll respondenterna har ansåg samtliga att kontinuerlig 
kommunikation sinsemellan är relevant för att en motivation ska finnas på arbetsplatsen. 
Medarbetare 1 och 2 har en liknande syn på relationen med sin chef. Genom att ha en öppen 
och löpande dialog håller deras chef dem motiverade. Detta görs genom avdelningsmöten där 
det diskuteras vad som sker under veckan, vad som har skett och vad som ligger i fokus. 
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Genom att chefen drar ihop avdelningsmöten känner både medarbetare 1 och 2 att det finns en 
styrning på arbetsplatsen. Skulle inte detta finnas skulle deras eget arbete bli mer besvärligt. 
Deras chef ser även till att de redskap finns som behövs för att medarbetare 1 och 2 ska kunna 
utföra sitt arbete. Sedan har medarbetarna relativt fria tyglar vilket de både tycker fungerar 
bra. Medarbetare 2 beskriver hur den goda kommunikationen motiverar honom 
undermedvetet att arbeta hårdare då det motsatta skulle ge ett motsett resultat. 
 
Att kunna känna ett stöd från sin chef beskriver samtliga respondenter som en viktig faktor 
för att relationen mellan dem ska fungera väl. Medarbetare 1 förklarar hur den dagliga 
kommunikationen med chefen är något som motiverar mycket. Att få en klapp på axeln och 
en positiv kommentar gör mycket för självförtroendet. Medarbetare 1 anser att alla behöver en 
klapp på axeln ibland och få höra om ens arbete är på rätt väg eller inte. Det finns alltid 
möjlighet att få uppbackning, fråga om råd och diskutera idéer tillsammans med chefen vilket 
medarbetare 1 säger ger en god relation sinsemellan dem.  
 
”Att känna frihet och ansvar är ett ofta använt uttryck, men frihet och ansvar betyder att jag 
får en uppgift och sen får jag lösa den på bästa möjliga sätt. Jag får inte alltid 
förutsättningarna där chefen beskriver hur jag ska göra, utan jag tycker det är motiverande 
att få tänka själv.” (Medarbetare 3, 2015) 
 
Medarbetare 3 har en chefsposition och ansvarar över ett flertal anställda men har även en 
chef över sig. I dennes svar märks att medarbetaren inte har samma behov av en daglig 
kommunikation som medarbetare 1 och 2. Citatet ovan beskriver hur medarbetare 3 istället 
föredrar ett mer självständigt arbete och inte kräver en daglig kommunikation med sin chef, 
men medarbetaren beskriver ändå vikten av att ha en god och kontinuerlig kommunikation. 
Det är motiverande och stimulerande att få tänka själv, men medarbetarens chef ställer alltid 
upp om medarbetaren behöver stöd och fungerar som ett bollplank. Eftersom medarbetare 3 
även har anställda att ansvara över beskriver medarbetare 3 vikten av att som chef kunna 
anpassa sin kommunikation och sitt stöd beroende på vilka anställda som behöver det mer än 
vad andra gör. Vissa vill ha mycket kommunikation medan andra inte vill det, därför är det en 
del av chefsarbetet att kunna läsa av det. Även medarbetare 4 och 5 har chefspositioner och 
betonar vikten av en kontinuerlig kommunikation för att relationen mellan medarbetare och 
chef ska vara god, men förklarar också att den inte behöver vara daglig för att den ska vara 
bra, utan det kan också få en motsatt effekt. 
 
Att få återkoppling och feedback tycker samtliga respondenter är viktigt både för att 
relationen till chefen ska vara god men även för att respondenterna ska kunna känna sig 
motiverad. Det räcker med en enkel kommentar eller som tidigare nämnt en klapp på axeln 
för att känna sig uppskattad och behövd på arbetsplatsen. 
 
Sammanfattningsvis anser alla respondenter att cheferna håller sina medarbetare motiverade 
genom kontinuerlig kommunikation och genom att visa sitt stöd i de situationer som behövs. 
Vissa anställda behöver mer kommunikation än andra, vilket är väldigt individanpassat och 
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därför blir det chefernas uppgift att se dessa skillnader och ge sina medarbetare vad de 
behöver. Att ha för mycket kommunikation och lägga sig i är något respondenterna tagit upp 
vilket kan leda till att de istället blir omotiverade, därför är det av vikt att finna en gräns och 
balans för detta.   
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5 Motivation på arbetsplatsen 
Nedan följer en analys mellan teori kring motivation och den empiriinsamling som gjorts till 
studien. 
 
5.1 Arbetsförhållanden 
Något som respondenterna nämnde som trivsamt på arbetsplatsen var när de fick positiv 
återkoppling. Det kunde exempelvis vara en nöjd kund eller bara en klapp på axeln från sin 
chef, för att få bekräftelse att det som utförts av medarbetarna på arbetsplatsen uppskattas. Det 
stämmer väl överens med Banduras (1977) åsikt om att alla människor är målsökande och 
arbetar mot att nå någon slags form av positiv förstärkning. Respondenterna nämner bland 
annat att det inte alltid krävs mycket för att de ska känna uppskattning och trivas på arbetet.  
 
En av respondenterna nämnde trygghet som en viktig faktor för att trivas och må bra på 
arbetet. Enligt Maslow (1943) är säkerhetsbehovet något som måste uppfyllas för att 
individen inte ska uppleva ångest. Människor behöver en trygg och stabil vardag med rutiner 
för att må bra. Respondenten som ansåg att trygghet var en betydande faktor för att trivas på 
arbetsplatsen, hade tidigare arbetat på ett företag där det förekom varsel en gång om året och 
det skapade stress hos medarbetarna. Enligt Topper (2009) är det vanligt att de anställda på ett 
företag påverkas negativt genom bland annat stress om det exempelvis råder lågkonjunktur. 
Då är det av vikt att arbetsgivaren stöttar extra mycket och försöker att undvika att de 
anställda drabbas av låg arbetsmoral. Genom att företaget kan förmedla trygghet, kan de 
anställda ha fokus och sina tankar på sina arbetsuppgifter istället för att oroa sig för 
exempelvis varsel. Det är något som en av respondenterna uppskattar med sitt nuvarande 
arbete, att det finns en trygghet för att det är en stor och stabil ägare till företaget samt att 
företaget tänker långsiktigt. Cheferna har även en kontinuerlig kommunikation med sina 
anställda, vilket enligt Topper (2009) är betydande för att de anställda ska upprätthålla sin 
motivation på arbetsplatsen.  
 
En bra kommunikation mellan chefer och kollegor är en faktor som alla respondenter nämnde 
var viktigt, som gör att de trivs på arbetet. På företaget vi använt oss av i denna studie, fanns 
en kontinuerlig kontakt mellan chefer och kollegor, vilket var uppskattat. Alla fanns inom ett 
diskussionsavstånd och det fanns möjlighet att snabbt få svar på frågor eller få hjälp om det 
behövdes. Genom att det finns en kontinuerlig och tät kommunikation på arbetsplatsen 
underlättar det för de anställda att känna sig sedda och det förekommer vardaglig feedback 
enligt respondenterna. Det är något som Gaines (1994) poängterar, att kommunikationen är 
viktig för att de anställda ska känna sig sedda och känna tillfredställelse samtidigt som det är 
viktigt att de anställda får höra vad de gör bra och mindre bra.  
 
Andreassena et al (2007) beskriver i sin forskning att det är viktigt att ha en balans mellan 
arbete och belöningar. En av respondenterna menade att denne inte skulle vilja tjäna ännu mer 
pengar, om denne fick arbetsuppgifter som inte var tillfredsställande. En annan respondent 
höll även med om att arbetsuppgifterna väger tyngre än fler belöningar i form av exempelvis 
högre lön. Andreassena et al (2007) beskriver även att stress och utbrändhet kan utvecklas av 
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att en anställd gjort stora uppoffringar i sitt arbete utan att ha fått någon typ av belöning för 
det. En av respondenterna förklarade hur ett ökat ansvar på arbetsplatsen skulle kunna leda till 
att denne blir omotiverad beroende på hur mycket som redan finns att göra. Respondenten 
fortsatte förklara att om medarbetaren redan har betungande arbetsuppgifter och är stressad, 
kan det bli motsatt effekt om medarbetaren får ett ökat ansvar som kan leda till att denne blir 
omotiverad och passiv i sitt arbete. Därför är det viktigt enligt Adreassena et al (2007) att 
hålla en balans mellan belöningar och arbete. För att förhindra att medarbetarna ska bli 
utbrända och känna sig allt för stressade, är cheferna uppmärksamma på hur mycket en 
medarbetare klarar av, vilket är något som har tagits tillvara på av detta företag. Lazenbys 
(2007) forskning har kommit fram till att ”one-size-fits-all” inte fungerar på alla medarbetare 
och företag. 

5.2 Individuell syn på motivation 
Medarbetare 2 menar på att motivation är den mest effektiva åtgärden för att få ett företag att 
blomstra och arbeta framåt i rätt riktning. För att skapa motivation hos de anställda poängterar 
medarbetare 2 att det inte krävs mycket för att detta påstående ska bli uppfyllt. Företag ska 
tänka på vilka kostnader, som är till de anställdas fördel, som dras in. Det kan skapa missnöje 
hos dem och bristande motivation. Något enkelt som gratis kaffe är mycket mer uppskattat än 
vad många tänker på, menar medarbetare 4. Det är även något som medarbetare 5 håller med 
om, att den lilla uppskattningen kan betyda mycket. Exemplet om att en tårtbit är mycket mer 
värd än vad den kostar för företaget, är ett exempel på en liten kostnad som kan bli betydande 
för företaget om den skulle tas bort. Enligt Bandura (1977) skapar det hög motivation hos 
anställda om företag inför passande belöningssystem. Det menar Bandura (1977) leder till 
goda framgångar för företaget, vilket medarbetare 2 håller med om, att det är motivationen 
hos de anställda som är den mest lönsamma affärsidén för företag. Det lilla, som en tårtbit 
eller gratis kaffe, är något som ger positiv förstärkning hos individer. Uppskattning är det 
fjärde trappsteget i Maslows behovshierarki (1943) vilket är av vikt för medarbetare på en 
arbetsplats att det uppfylls, då en tillfredsställelse av detta behov leder till ett stärkt 
självförtroende. Även att medarbetaren infinner en känsla av att denne är användbar och 
betydande för företaget. Det som respondenterna var relativt överens om var att en av de 
viktigaste faktorerna för att hållas motiverade, var att få bekräftelse i någon form. Det kan 
som tidigare nämnt vara små belöningar som tårta eller kaffe om det förekommit goda 
prestationer, eller en kommentar från sin chef att de anställda gjort bra ifrån sig.  
 
Uppmärksamhet är en faktor som respondenterna är relativt överens om är bland det mest 
motiverande på arbetsplatsen. Enligt medarbetare 4 är det viktigt att bli sedd och känna att 
arbetsinsatserna räknas, att hålla ett bra tempo med arbetsuppgifterna samtidigt som det är 
viktigt att stanna upp och uppmärksamma varandras insatser. Det skapar motivation hos de 
anställda menar respondenterna och det är även ett kvitto på att de insatser som görs är 
betydande för företaget samtidigt som de får bekräftelse på att de arbetar på i rätt riktning. 
Herzberg (1959) menar att motivation fungerar som ett inre batteri hos arbetande individer. 
Den anställde måste känna viljan och ha energin för att kunna uppnå motivation. Herzberg 
(1959) menar att det är något som kommer inifrån. Motivation grundar sig i bland annat 
erkännande för en utförd prestation och återkoppling till den utförda prestationen. Det är 
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något som respondenterna håller med om och är bland de viktigaste faktorerna för dem, som 
skapar motivation, att de bland annat får feedback och återkoppling från sin chef och sina 
kunder. 
 
5.3 Motivationsfaktorer på arbetsplatsen 
Två av respondenterna betonar att en av de mest motiverande faktorerna är att det finns en 
lagkänsla på arbetsplatsen, vilket är något som skapas både utifrån goda relationer 
sinsemellan kollegor men även genom att företagsledningen tydligt beskriver vilka mål 
företagets anställda ska arbeta mot. För att nå de uppsatta målen är det viktigt att samtliga 
anställda känner sig motiverade på företaget och därför är det viktigt att företagsledningen 
kan hjälpa till med detta. Gaines (1994) beskriver hur viktigt det är för arbetsgivare att lyckas 
hålla sin personal så pass nöjda och motiverade som möjligt, speciellt när arbetsmarknaden 
förändras och det sker omstruktureringar i företaget och det är något som en av 
respondenterna också nämner. Respondenten förklarar att det är speciellt viktigt att försöka 
motivera sina anställda med mer uppskattning om det under en tidsperiod går sämre för 
företaget och de hamnar i någon typ av kris. Då sätts företagsledningens roll på sin spets. 
Detta är även något som Topper (2009) håller med om, då det är vanligt att anställda i en 
organisation känner av oroligheter som sker. Har företaget ekonomiska problem är det 
företagsledningens och/eller chefernas ansvar att istället försöka belöna sina medarbetare med 
inre belöningar istället för yttre belöningar. Detta för att medarbetarna ska förstå hur pass 
viktig roll de spelar för företaget.  
 
Ökat ansvar är en faktor som Herzberg (1959) beskriver i sin tvåfaktormodell motiverar och 
det är även något respondenterna håller med om. Fyra av fem respondenter finner ett ökat 
ansvar både motiverande och utvecklande, men som tidigare nämnt kan det i vissa fall leda till 
motsatsen om medarbetaren redan har betungande arbetsuppgifter. Att även stimulerande och 
intressanta arbetsuppgifter ses som en motiverande faktor bland samtliga respondenter är 
tydligt.   
 
Samtliga fem respondenter förklarade i sina intervjuer att deras syn på lön har förändrats 
sedan deras start i arbetslivet. I början av karriären var det en typ av lönehets där varje krona 
räknades och lönesumman sågs som ett kvitto på hur pass viktig en person var för företaget. 
Idag, när respondenterna arbetat x antal år och blivit bekväma i sin yrkesroll, beskrivs lönen 
som klart sekundär. Detta är något som motstrider de undersökningar som både Lindner 
(1998) samt Wiley (1997) gjort som berör hur pass viktiga olika motivationsfaktorer är för de 
anställda i ett företag. Både Lindner (1998) och Wiley (1997) kom fram till att den största 
motivationshöjaren var en god lön, tätt följt av bland annat uppskattning och 
anställningstrygghet. Det var en yttre motivationsfaktor som spelade störst roll men Wiley 
(1997) beskrev även hur en god lön skulle kunna ses som en inre motivationsfaktor då de 
anställda kan känna en säkerhet i att ha en god lön. I Herzbergs KITA-modell (1987) beskrivs 
det dock att de anställdas motivation inte ökar med hjälp av löneförhöjningar eller diverse 
förmåner, vilket stämmer överens med respondenternas svar att lönen inte är den främsta 
motivationshöjaren. 
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Maslow (1943) beskriver i sin behovshierarki hur en individs behov delas in i olika kategorier 
där samtliga har en viss prioriteringsnivå för individen och detta är något som kan jämföras 
med att lönen längre fram i arbetslivet ses som sekundär hos respondenterna. Lönen kan i det 
här fallet ses som ett av de grundläggande behoven och när en anställd känner sig nöjd med 
sin lön framträder nya slags behov som blir viktigare. Exempelvis att bli stimulerad av 
intressanta arbetsuppgifter, bli uppskattad och få möjligheter att utvecklas. 
 
I Herzbergs tvåfaktormodell beskrivs lön som en hygienfaktor och bidrar därför inte till en 
ökad motivation hos anställda (Herzberg, Mausner, Bloch-Snyderman, 1959). Detta är även 
något Herzberg beskriver ytterligare i teorin ”KITA” som konstruerades utifrån hans 
tvåfaktormodell. Där syftade han återigen på att anställda inte motiveras av lön eller andra 
typer av förmåner (Herzberg, 1987). Dock beskrev ett flertal av respondenterna i sina 
intervjuer hur en dålig lön skulle kunna leda till en ökad motivation hos dem. Med detta 
menades att anställda kan bli motiverade att arbeta hårdare om de är missnöjda med sin lön. 
Att visa sig värdiga en högre lön och att de förtjänar bättre såg respondenterna som 
motivationshöjande. Detta är inget Herzberg (1959) nämnt i sin teori och han har tidigare fått 
kritik av bland annat Opsahl och Dunnette (1966) för hans påstående att pengar och lön ses 
som en hygienfaktor. 
 
5.4 Relationer med chef och kollegor 
Lazenby (2007) betonar att medarbetare bör ha en kontinuerlig kontakt med sina medarbetare 
och allt fler möten tillsammans under årets gång, inte endast ett medarbetarsamtal om året. 
Detta är något samtliga respondenter håller med om, genom en kontinuerlig kontakt och stöd 
från sina chefer blir de motiverade. Några av respondenterna förklarar rätt ut att de blir 
motiverade av en kontinuerlig kontakt, medan övriga respondenter förklarar att det är en 
undermedveten motivation, då en utebliven kommunikation istället skulle göra dem 
omotiverade. Utifrån intervjuerna var det också tydligt att vissa medarbetare behöver ett 
större stöd från sina chefer än vad andra medarbetare behöver. Just därför är det viktigt att en 
chef lyckas anpassa sin kommunikation beroende på vilka medarbetare som behöver det mer 
än andra, vilket en av respondenterna betonar. Detta är även något Lazenby (2007) förklarar. 
Erfarna chefer inser att det är individuellt vilka medarbetare som är i behov av utmaningar 
och vilka medarbetare som inte är det och lämpar sina uppdrag därefter.  
 
Att ha en god relation med sina kollegor och chef ser Herzberg (1993) som en hygienfaktor. 
Därmed kan relationer inte motivera utan de ses snarare som en grund för att motivation ska 
kunna uppstå, men relationen i sig motiverar inte. Hade en medarbetares relation till chef och 
kollegor istället varit dålig hade medarbetaren känt ett missnöje, men lyckas relationen bli 
bättre skulle inte medarbetaren bli motiverad, utan bara mindre missnöjd. Detta motsäger vad 
respondenterna i sina intervjuer förklarar då de mest motiverande faktorerna är intressanta 
arbetsuppgifter, ökat ansvar i arbetet och goda relationer kollegor sinsemellan. 
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6 Luckor i Herzbergs tvåfaktormodell 
Utifrån insamlad teori och empiri har en analys skapats. Därefter har en diskussion gjorts för 
att låta författarnas egna tankar och åsikter vägas in. Ett resonemang förs kring teori och 
empiri kopplat till analysen, för att få en övergång till studiens slutsatser.  
 
Utifrån insamlad data och kan det konstateras att det finns luckor i Herzbergs tvåfaktormodell 
och då allra främst vad gäller Herzbergs syn på löneaspekten. En väldigt intressant iakttagelse 
utifrån intervjuerna är att samtliga respondenter ansåg att lönen spelade en tämligen större roll 
i början av arbetslivet. I deras tidiga stadie av karriären passade deras synsätt inte alls in på 
hur Herzberg beskriver hygien- och motivationsfaktorer, då den absoluta motivationshöjaren 
var lönen. Det leder in på frågan om Herzbergs tvåfaktormodell kan antas vara för generell. I 
Herzbergs modell (1959) förklarar han att motivation är vad som bidrar till en individs 
personliga utveckling på arbetet och därmed hör bland annat ansvar och möjlighet till 
utveckling som motiverande. Lön är en hygienfaktor och kan i sig inte ge någon motivation. 
Trots att samtliga respondenter var eniga om detta tror författarna inte att det är möjligt att 
generalisera och göra antaganden att synen på lön ur en motivationsaspekt skiljer sig så pass 
mycket åt mellan åldrar. Modellen är för generell för att den ska stämma, då det som bidrar 
till individers motivation kan förändras över tid. Detta är något som stämmer överens med 
kritiken både Abrahamsson och Andersen (2005) samt Eriksson-Zetterquist et al (2011) 
förklarat. Herzbergs tvåfaktormodell tar ingen hänsyn till olikheter människor emellan.  
 
Topper (2009) menar att de anställda bör motiveras med inre belöningar när det går sämre för 
företaget, exempelvis vid en ekonomisk kris. Enligt Topper (2009) är de inre belöningarna de 
mest motiverande faktorerna för att den anställde ska förstå hur viktig denne är för företaget. 
Dock nämnde en av respondenterna att lönen, en yttre motivationsfaktor, är det mått på hur 
viktig en medarbetare är för företaget. Respondenten menade att ju högre lön du hade, desto 
viktigare ansågs du vara för företaget. Det är något som kan ses som motsägelsefullt, då 
Herzberg (1959) betonar att lön inte är det mest betydelsefulla för att en anställd ska känna 
och uppleva motivation. 
 
Till motivation, som hör till de inre faktorerna, finns faktorer som ansvar, prestation, 
erkännande, möjlighet till att utvecklas och arbetets innehåll. Motivation är vad som bidrar till 
den personliga utvecklingen hos individen på arbetet. Alla respondenter var överens om att 
erkännande och uppskattning var en relevant faktor på arbetet, vilket stämmer väl överens 
med Herzbergs tvåfaktormodell som beskriver det som en motivationsfaktor. Relationen med 
chefer och kollegor ses enligt Herzbergs tvåfaktormodell som en hygienfaktor. Dock nämnde 
alla respondenter att relationen med chefer och kollegor, som bidrar till lagkänslan, är en av 
de faktorer som motiverar mest hos de anställda. Utifrån vad respondenterna uttryckt sig om 
vikten av goda relationer som en betydande motiverande faktor, är lagkänslan något som 
anses borde finnas med som en motivationsfaktor. Enligt respondenterna motiverar goda 
relationer men författarna tror inte att goda relationer i sig är något som motiverar, utan 
snarare följderna av goda relationer. Följderna kan vara att de anställda får en lagkänsla, 
uppskattning och god återkoppling. Något som Herzberg inte tar upp i sin modell som 
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respondenterna anser är viktigt är lagarbetet, känslan av att en anställd tillhör ett 
sammanhang.  
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7 Slutsatser och diskussion 
Studiens syfte är som tidigare nämnt att undersöka om relationen mellan motivation- och 
hygienfaktorerna Herzberg talar om är så beroende av varandra som han beskriver i sin 
tvåfaktormodell eller om de är möjliga att separera och ses som distinkta. De forskningsfrågor 
som ämnas besvaras är hur relationen mellan hygien- och motivationsfaktorer ser ut i 
företaget samt om de är möjliga att separera från varandra. 
 
De frågeställningar studien om Herzbergs tvåfaktormodell grundats på är följande: 
- Hur ser relationen mellan hygien- och motivationsfaktorer ut i företaget?  
- Är faktorerna möjliga att separera från varandra och ses som distinkta? 
 
Till största del kan det konstateras att respondenternas syn på motivation i det valda företaget 
stämmer överens med hur Herzberg i sin tvåfaktormodell beskriver hygien- och 
motivationsfaktorer. Herzberg (1959) ser bland annat lön, relationer med chefer och kollegor, 
arbetsmiljö, arbetsförhållanden och företagspolicy som hygienfaktorer som inte är direkt 
motiverande. Motivationsfaktorer är istället ökat ansvar, prestationer, erkännande, personlig 
utveckling och arbetets innehåll. Hur Herzberg beskriver motivationsfaktorerna är något som 
respondenterna också håller med om och då främst kring bekräftelse och uppskattning. Vid 
hygienfaktorerna uppstår olikheter mellan Herzberg och respondenterna. Att ha en god 
relation med sina kollegor och chefer ser Herzberg som en hygienfaktor men detta är något 
respondenterna inte håller med om, då relationen i sig enligt dem motiverar. 
 
Utifrån respondenternas uttalanden om att lönen var en motivationshöjare i ett tidigt skede av 
arbetslivet kan frågan ställas om Herzbergs tvåfaktormodell är för generaliserande. Modellen 
tar ingen hänsyn till varken hur pass länge en anställd varit verksam i arbetslivet eller vilken 
ålder en anställd har, utan det antas att modellen kan appliceras på vilken anställd som helst. 
Att döma från intervjuerna såg dock respondenterna annorlunda på motivation och lön i ett 
tidigare stadie i livet och kan därför inte identifiera sig med Herzbergs syn på lön. En av 
respondenterna förklarade att om denne haft en sämre lön än idag hade lönen istället setts som 
en motivationshöjande faktor för att visa sig värdig en högre lön. En annan respondent 
nämnde även att lönen ses som ett kvitto på hur pass viktigt företaget anser att medarbetaren 
är. Dessa uttalanden motsäger hur Herzberg (1959) beskriver att lönen inte motiverar. 
 
Utifrån insamlad data och teori kan det konstateras att det finns luckor i Herzbergs 
tvåfaktormodell och då allra främst vad gäller Herzbergs syn på lön. Utifrån det insamlade 
materialet dras slutsatsen att faktorerna till största del inte går att separera från varandra på 
grund av att hygienfaktorerna ligger till grund för att motivationsfaktorerna ska kunna 
uppfyllas. Ett exempel på detta är att företagets arbetsförhållanden kan bidra till en personlig 
utveckling där respondenterna har möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Dock är faktorn lön ur 
Herzbergs synvinkel något som inte anses stämma överens med vad respondenterna uttalat sig 
om. Detta är något som kan forskas mer på. I vidare forskning bör fokus ligga kring hur lön 
motiverar i förhållande till individens ålder eller antal verksamhetsår i yrkeslivet. Därför 
behövs mer forskning kring Herzbergs syn på lön samt hur individens syn på motivation kan 
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förändras över tid.   
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Intervjuguide 
1. Vem är du? 
- Roll och bakgrund 
 
2.  Trivs du bra på din arbetsplats? 
- Vad gör att du trivs/inte trivs? 
- Om du trivs, motiverar det dig då att arbeta hårdare?  
- Vad skulle kunna få dig att arbeta hårdare? 
 
3. Hur ser du på motivation generellt? I vilka situationer blir du motiverad på ditt 
arbete? 
- Kan vara alltifrån att du genomfört en god prestation till att du fått ett ökat ansvar i arbetet.  
 
4. Vad motiverar dig mest?  
- Hur viktigt är det för dig att få uppmuntran från din chef?  
- Anser du att det skulle gynna dig mer att få exempelvis ökat ansvar på jobbet än en 
löneförhöjning?  
- Kan din syn på vad som motiverar dig på arbetet förändras över tid?  
- Vad har du för förmåner på ditt arbete? Känner du att du vill ha fler förmåner i ditt arbete? 
 
5. Hur arbetar din chef för att hålla dig motiverad?  
- Hur viktigt tycker du det är att ha en kontinuerlig kommunikation med din chef? 
- Hur ofta har din chef medarbetarsamtal med dig och vilka slags frågor behandlar ni då? 
- Kommunicerar din chef med dig på andra sätt? Hur? 
- Är du nöjd med er kommunikation?  
- Motiverar er kommunikation dig att arbeta hårdare? Hur skulle du vilja att er 
kommunikation såg ut? 
- Hur uppmärksammar din chef din arbetsinsats? Vad tycker du om det? Bra/mindre bra?  
- Har du och din chef skapat en individuell utvecklingsplan åt dig? 
- På vilket sätt och i vilka situationer får du stöd av din chef?  
 
6. Har du något att tillägga?  
 
7. Finns det möjlighet att återkomma till dig ifall något behöver kompletteras?  
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