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Purpose: The purpose of the study is to describe work motivation in manufacturing companies 
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Method:                  The study applies a mixed methods research - qualitative and quantitative method - in 

a multiple case study at two manufacturing companies. Semi-structured interviews 

were conducted with a total of five respondents in leadership positions, and closed 

questionnaires were distributed to manufacturing employees in their respective 

companies. The interview results were analyzed thematically after coding, and the 

questionnaire results were analyzed with univariate analysis where variables were 

analyzed individually. 

 

Conclusion: The study shows that leaders in the manufacturing industry either see motivation as an 

inner drive or that it comes from job satisfaction. Leaders use a variety of methods to 

create work motivation for manufacturing employees. Among them only job rotation 

is used to counteract the negative effects of monotonous work. Resources are put into 

work motivation in order to increase the employees’ productivity, performance, 

effectiveness and ultimately to ensure the future of the company.  

 

The study also shows that according to manufacturing employees the most motivating 

factors are to see the results of a job well done, recognition for one’s work, the 

opportunity of personal growth and to have interesting and challenging enough tasks.  
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Begreppslista 

Medarbetares behov: Det arbetsmotivationen behöver grunda sig i. Fysiologiska och psykologiska 

mänskliga behov som genom att tillgodoses motiverar till handlingskraft. (Jacobsen & Thorsvik, 2014; 

Maslow, 1987) 

 
Ledares motivationsarbete: Metoder ledare använder för att motivera sina medarbetare. I denna studie 

gällande ledare och medarbetare i produktionen i svenska industriföretag. 

 
Arbetsmotivation: Motivation på arbetsplatsen har påvisats ha stark koppling till produktivitet och 

medarbetares hälsa. (Tangen & Conrad, 2009)  
 
Inre motivation: Skapas inifrån människan själv och kan exempelvis vara bunden till en önskan om 

utveckling och prestation. (Hedegaard, 2012) 
 
Yttre motivation: Skapas utifrån individen och ligger utanför människans kontroll. Människor kan 

reagera på yttre faktorer, men de kan inte själva styra över om de förekommer eller inte. (Hedegaard, 

2012) 
 
Self Determination Theory (SDT): 

 
- Självständig motivation: Inre motivation och aktiviteter vars värden människor identifierar 

sig med. Leder till en känsla av självbestämmande och en inre vilja att utföra en arbetsuppgift. 

Mer motiverande och ger bättre resultat än kontrollerad motivation. (Deci & Ryan, 2008; 

Gagné, M., Forest, J., Gilbert, M-H., Aubé, C., Morin, E., Malorni, A., 2010) 

 
- Kontrollerad motivation: Motsvarar bland annat yttre bestämmelser som leder till belöning 

eller bestraffning. Leder till mindre positiva resultat än självständig motivation och sägs även 

inte leda till resultat som värderas av företag. (Deci & Ryan, 2008; Gagné et al., 2010)  

 
Motivationsfaktorer: Motivationsfaktorerna leder till motivation om de finns, men avsaknaden av 

dem leder inte till vantrivsel utan endast att medarbetare inte känner sig motiverade. De kan vara ansvar, 

utveckling och meningsfullhet i arbetet. (Herzberg, F., Mausner, B., Bloch Snyderman, B., 1959/1993) 
 
Hygienfaktorer: Hygienfaktorer leder inte till motivation utan påverkar endast om medarbetare 

vantrivs eller inte på arbetsplatsen. Dessa är bland andra: arbetsförhållanden, anställningstrygghet, 

relationer och även lön. (Herzberg et al., 1959/1993) 

 
Målsättning: Att sätta upp mål för medarbetarna. Mål leder till högre fokusering på uppgiften, 

självförtroende, meningsfullhet och motivation hos individen. Målsättning är en effektiv metod för att 

motivera medarbetare till prestation. (Latham & Locke, 2006) 
 
Prestation: Att vara produktiv och prestera mot mål. Prestation leder till att företagens mål uppfylls 

förutsatt att arbetet slutförs framgångsrikt (Latham & Locke, 2006). Även en av Herzbergs (1959/1993) 

motivationsfaktorer som innebär att framgångsrikt slutföra ett arbete, att lösa problem och att se 

resultatet av sitt eget arbete.  
 
Måluppfyllelse: Att nå uppsatta mål. Skapar en känsla av tillfredsställelse och glädje, vilket därmed 

leder till att en medarbetare ökar sin insats eller ändrar strategi om denne inte når fram till ett mål. 

(Latham & Locke, 2006)  
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1. Inledning 

I följande kapitel beskrivs ämnet arbetsmotivation och dess inverkan på organisationer samt ledares 

roll i motivationsarbetet. Bakgrunden ligger till grund för problematiseringen som påvisar att 

medarbetare med monotona arbetsuppgifter allt mer ersätts av maskiner och robotar. Utifrån bakgrund 

och problematisering har studiens syfte samt frågeställningar utformats. 

1.1  Bakgrund 

1970-talet kännetecknades av en ny människosyn där medarbetare skulle bli mer delaktiga och genom 

utbildning och personlig utveckling få ökad arbetstillfredsställelse och motivation. Den nya 

människosynen gav upphov till en ny ledningsideologi i början av 1990-talet vilken kännetecknas av 

ständig förändring, att ge inflytande till de individer som skapar värde och med en föreställning om att 

företags auktoritet och makt uppstår genom kunden och relationen med denna. Utifrån detta perspektiv 

ses medarbetare på företagen som marknadsaktörer med en ständig strävan att alltid skapa värde, och 

betraktas inte enbart som anställda. Omvärldsförändringar med snabb teknologisk utveckling förstärkte 

denna ideologi och bidrog samtidigt med nya konkurrenssituationer. Medarbetare riskerar i dagens tid 

att förlora arbetet i en miljö där den individuella karriären står i fokus på en arbetsmarknad som präglas 

av hård konkurrens kolleger emellan (Boglind, Hällstén & Thilander, 2013).  

 

I takt med de många organisatoriska förändringar som sker världen över i form av ökad konkurrens, 

teknologisk utveckling, omstrukturering och ersättning av mänsklig arbetskraft blir den inre 

motivationen hos medarbetare mer betydande och avgörande då förändringar  kan komma att påverka 

arbetstagarens inställning och vilja till arbetet (Amabile, 1993). Att motivationsarbete är betydelsefullt 

för ledare att tillämpa i syfte att inspirera medarbetare och på så sätt öka produktionen och därmed 

uppnå bättre resultat är något företag har vetskap om (Bessell, Dicks, Wysocki, Kepner, Farnsworth & 

Clark, 2002). Vad motivation är kan förklaras på många olika sätt beroende på vem som tillfrågas och 

i vilken situation denne befinner sig. Därför är det svårt att definiera vad motivation är. (Hedegaard, 

2012) För ledare är det dock betydande att lyckas med att urskilja vad medarbetare anser vara 

motivationsfrämjande och att hänsyn tas till varje individ, då vad som är motiverande kan skilja sig 

mellan individer (Bessell et al., 2002).  

 

Medarbetare är företagens mest betydelsefulla resurs, vilka är de som besitter kunskaper och kan utföra 

arbetet (Kaliprasad, 2006; Ulrich & Brockbank, 2011). För organisationer idag är det dock av yttersta 

vikt att medarbetare inte bara besitter förmåga i att kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att de även 

har viljan att utföra dem (Kaliprasad, 2006). Då tvång inte kan få en människa att vilja göra någonting 

då viljan kommer inifrån (Hagerman, 1990). Medarbetare behöver vara motiverade i arbetet och känna 
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att de behövs (Benson & Dundis, 2003). Ledare har en betydande och central roll för medarbetare 

(Gunnarsdóttir & Björnsdóttir, 2003) då motivation kan frodas genom att ha rätt typ av chef på rätt 

plats (Ljusenius & Rydqvist, 1999). Ledare som motiverar och inspirerar medarbetare kan framkalla 

känslan av tillfredsställelse hos medarbetare på arbetsplatsen vilket kan bidra till högre produktivitet 

(Tangen & Conrad, 2009). Motivationsarbete på arbetsplatser syftar till att stimulera till vidare 

utveckling och få medarbetare att anstränga sig och göra ett bra arbete (Alvesson & Svenningsson, 

2007). Att som individ utvecklas och besitta viljan till att prestera är någonting som kan relateras till 

inre motivation vilket skapas inifrån, på egen hand av människan själv (Hedegaard, 2012). Den inre 

drivkraften kommer från varje individs personliga motivation (Hageman, 1990; Flynn, 2011; 

Hedegaard, 2012). Motiverade medarbetare med inre drivkraft vill ofta leverera och prestera utöver vad 

som förväntas av dem i deras arbete och samtidigt arbeta självständigt för att bidra till att företag når 

dess resultat (English, 2005; Jacobsen & Thorsvik, 2014). De organisationer som lyckas motivera 

medarbetare har med stor sannolikhet möjlighet att uppnå operativa fördelar (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). 

 

Då medarbetare tilldelas arbetsuppgifter som uppfattas vara monotona och tråkiga kan det leda till att 

normer försvagas och medarbetare kan legitimera varför de inte arbetar effektivt vilket således har en 

påverkan på individens slutgiltiga prestation (Alvesson & Svenningsson, 2007). Medarbetare vars 

arbetsuppgifter är monotona och enkla arbetar ofta av egenintresse, utan intresse i hur det går för 

företaget i sin helhet (Katzenbach & Santamaria, 1999). Att ledare tillämpa motivationsarbete leder till 

att skapa viljan hos medarbetare att arbeta vilket är av intresse för ledare då motivationsarbete tenderar 

ha positiv inverkan på medarbetares prestation och organisationers effektivitet (Hageman, 1990). 

 

Den teknologiska utvecklingen leder till att medarbetare i produktionen  är i riskzon för att bli ersatta 

av maskiner i synnerhet medarbetare i de branscher vars arbetsuppgifter är fysiskt krävande 

(Brynjolfsson & McAfee, 2014).  Branschens och medarbetares utsatthet kan påvisas i att det mellan 

åren 2006 och 2011 försvann cirka 450 000 arbeten i Sverige genom automatisering, främst inom bland 

annat industrin (SvD, 2015). 

1.2 Problemdiskussion 

Industribranschen är en bransch som kännetecknas av monotona eller enformiga och fysiskt krävande 

arbetsuppgifter (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). I och med den teknologiska utvecklingen 

kommer färre människor att arbeta inom industrin samtidigt som företagens produktivitet och vinst 

kommer att skjuta i höjden. Företagen blir tvungna att förändras eller försvinna i teknologins 

utveckling. (Brynjolfsson & McAfee, 2014) Medarbetare med monotona arbetsuppgifter tenderar att 

vara mindre engagerade och ledare kan få problem och stöta på svårigheter med att motivera, då 
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arbetsuppgifterna upplevs som oinspirerande. Det resulterar i att medarbetare endast arbetar för lönen 

utan att bry sig om hur det går för företaget i helhet. (Katzenbach & Santamaria, 1999) Det är även av 

betydelse för människan att kunna vara med och påverka de beslut som tas och att det finns möjlighet 

till att fatta egna beslut. Det infinner sig i självbestämmandet, känslan av att uppleva möjlighet att agera 

själv. När en människa går miste om denna känsla kan motivationen hos den enskilda individen minska, 

vilket i sig tenderar att leda till sämre resultat för företag. (Deci & Ryan, 2008) 

 

Arbetsmotivation är ett välbeforskat område men det finns befogenhet att ytterligare studera området 

arbetsmotivation inom tillverkningsindustrin då det föreligger en utmaning i att motivera medarbetare 

som arbetar i produktionen vars arbetsuppgifter är monotona. Den teknologiska utvecklingen kan inte 

heller uteslutas och kan leda till färre arbeten till följd av robotar och maskiners effektivisering i 

tillverkningsprocessen. Samhällsutvecklingen leder till nya människosyner och teorier om hur 

medarbetare på ett effektivt sätt ska motiveras av ledare och samhällen skiljer sig även åt på olika 

platser i världen. Sammantaget anses det vara aktuellt att studera motivationsarbetet med nya 

perspektiv.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att ur ett ledarskaps- och medarbetarperspektiv beskriva arbetsmotivation i 

tillverkningsföretag.  

1.4 Frågeställningar 

Med studiens syfte som underlag ämnar studien att besvara fyra frågeställningar: 

 

● Hur ser ledares syn på motivation ut? 

● Hur arbetar ledare med att motivera medarbetare i produktionen? 

● Varför arbetar ledare med att motivera medarbetare i produktionen? 

● Vilka faktorer upplever medarbetare i produktionen som främst motiverande?  

1.5 Studiens kunskapsbidrag 

Kunskapsbidraget med studien är att beskriva ledares syn på motivation samt hur och varför ledare 

arbetar med att motivera medarbetare i produktionen. Det i en bransch som kännetecknas av monotona 

arbetsuppgifter och där medarbetare är i riskzon för att bli ersatta av maskiner på grund av den 

teknologiska utveckling som råder. Studien identifiera även vilka faktorer medarbetare i produktionen 

anser vara främst motiverande. Det bidrar till ökad förståelse för arbetsmotivation från ett ledar- och 

medarbetarperspektiv inom tillverkningsindustrin.  
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2. Metod  

I följande kapitel redogörs för studiens tillvägagångssätt i form av både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Avslutningsvis presenteras de reflektioner som studiens författare har fört angående det valda 

tillvägagångssättet.  

2.1 Ämnesval 

Studiens ämne valdes av intresse för ledarskapsfrågor, där ledares motivationsarbete ingår som en del 

av detta. Att undersökningen skulle riktats till att beskriva motivationsarbete i hur och varför ledare 

motiverar i tillverkningsbranschen var ett val som beslutades efter att ha studerat forskning kring 

arbetsmotivation. Studiens valda inriktning präglas av både monotonitet och rådande teknologisk 

utveckling, något som kan leda till att medarbetare är omotiverade. Det ansågs vidare vara av intresse 

att identifiera de faktorer medarbetare anser vara främst motiverande då det påtalats att det annars tillhör 

en ledares uppgift att ta reda på vilka faktorer som motiverar medarbetare. Med anledning av detta 

föreligger därmed en intressant aspekt i att tillfråga mottagare av ledares motivationsarbete, 

medarbetare i produktionen, om vilka faktorer de anses bli motiverade av och inte utgå från ledares 

perspektiv.  

2.2 Litteraturgenomgång 

En litteraturgenomgång utfördes för att få kunskap om främst ämnet motivation och hur det applicerats 

i arbetet utifrån såväl ett ledarperspektiv som medarbetarperspektiv. Det är väsentligt att ta reda på vad 

som tidigare är känt inom det valda forskningsområdet för att inte upprepa forskning som tidigare skett 

(Bryman & Bell, 2013). Teoretiskt material från vetenskapliga artiklar har hämtats från databaser som; 

ABI/INFORM Global, Emerald Insight, JSTOR, Sage Journal, ScienceDirect och Wiley Online 

Librarys databaser. I sökandet efter lämpliga artiklar användes studiens sökord (monotonous, simple, 

task, work,, job, motivation, small, SME, large, firm, company, organization) samt namn på de 

författare vars artiklar var av intresse. Teoretiskt material har även hämtats från litteraturer som berör 

studiens ämne, problemdiskussionen och de tre frågeställningar studien bygger på.   

2.3 Val av forskningsmetod  

Studien är utformad efter både en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod då det ansågs vara 

nödvändigt att välja båda ansatser för att närma sig undersökningsområdet. Större delen av dagens 

forskning bedrivs någonstans mellan kvalitativ och kvantitativ ansats (Olsson & Sörensson, 2011). 

Studiens frågeställningar utgår från två olika perspektiv, ledarskapsperspektiv och 

medarbetarperspektiv. Att utforska från två olika perspektiv är ett vanligt förekommande angreppssätt 

i flermetodsforskning (Bryman & Bell, 2013).  
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Studiens kvalitativa ansats syftar till att genom personliga intervjuer med ledare besvara studiens 

frågeställningar gällande hur och varför ledare motiverar medarbetare i produktionen samt ledares syn 

på motivation. I den kvalitativa ansatsen betonas vikten av ord och inte vid kvantifiering vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) är kännetecknande för kvalitativ forskning. Den kvantitativa ansatsen används 

för att undersöka vilka faktorer medarbetare i produktionen anser vara främst motiverande och det 

genom utlämning av enkäter mot dessa medarbetare. I den kvantitativa ansatsen betonas vikten av 

kvantifiering (Bryman & Bell, 2013). Såväl närhet som distans till informanterna förekom under 

forskningsprojektets gång. Både tiden före, under och efter intervjuerna med ledarna upprätthölls en 

kontakt vilket enligt Olsson och Sörensson (2011) benämns i att ha närhet till informanterna. Det är ett 

karaktärsdrag för den kvalitativa forskningen (Olsson & Sörensson, 2011). I samband med 

enkätundersökningens genomförande förekom en viss distans till de medarbetare som enkäten var 

ämnad för. Det förekom inte heller någon kontakt med medarbetarna tiden före eller efter insamlandet 

av data. Vid kvantitativa studier finns det ett värde i att hålla en viss distans till informanterna (Olsson 

& Sörensson, 2011).  

2.3.1 Val av forskningsdesign 

Då studien ämnar ge en beskrivande bild av ledares motivationsarbete gentemot medarbetare med 

monotona arbetsuppgifter har ledare från två företag studerats och det genom en multipel fallstudie. 

Enligt Bryman och Bell (2013) syftar multipla fallstudier, även kallade flerfallstudier, till att studera en 

generell företeelse. Studiens generella företeelse är ledares motivationsarbete mot medarbetare med 

monotona arbetsuppgifter. Det skiljs vidare ut en ytterligare form av forskningsdesign för studien, 

komparativ design. Studiens komparativa design syftar dock aldrig till att jämföra företagens 

motivationsarbete mellan företagen och inte heller jämföra de skäl ledare uppger till varför 

motivationsarbetet försiggår. Utan det är för att skapa en generell förståelse i hur och varför ledare 

arbetar med att motivera medarbetare i produktionen. Denna förståelse kan utläsas ur det empiriska 

materialet frambringar tillsammans med den teoretiska referensramen studiens slutsatser. En 

komparativ forskningsdesign skapar förutsättning till att få bättre förståelse för en viss social företeelse 

vid jämförandet av två olika fall (Bryman & Bell, 2013). 

2.4 Datainsamling  

Studiens datainsamling har skett på två sätt, dels genom semistrukturerade intervjuer med fem ledare, 

dels genom kvantifierbara enkäter mot medarbetare i produktionen. Data benämns trots skilda metodval 

som primärdata då denna framkommit genom empirisk insamling.  
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2.4.1 Val av företag 

Då studien specifikt ämnar studera och rikta fokus mot medarbetare i produktionen föll valet av 

företag slutligen på två företag som arbetar med tillverkning. För att få en överblick över aktuella 

tillverkningsföretag i Sverige, samt för att öka den praktiska genomförbarheten av datainsamling 

med valda metoder, användes bolagsinformationssajterna www.solidinfo.se samt allabolag.se. Ett 

flertal företag kontaktades varav de två företag som undersöks i studien valdes på grund av deras 

likheter. De båda företagen är verksamma inom den svenska metallindustrin och tillverkar liknande 

produkter men på olika skala. Det ena (senare “Företag A”) är ett stort företag och det andra (senare 

“Företag B”) ett medelstort företag enligt den Europeiska Kommissionens (2016) standard, med en 

skillnad i antal medarbetare på cirka 200-300 personer. 

2.4.2 Val av respondenter 

På det större företaget valdes tre ledare ut och på det mindre företaget valdes två ledare ut. Samtliga 

ledare har någon form av koppling till medarbetare vars arbetsuppgifter är i produktionen. Anledningen 

till varför valet föll på att ha med fler ledare än en från varje företag var att det ansågs mer representativt. 

Det är vidare betydande för trovärdigheten att inte enbart få en bild av det utförda motivationsarbetet 

från en persons synvinkel. Då det föreligger en risk i att personer på ledande positioner förmedlar 

företagets praxis på ett tillrättalagt sätt som inte alltid stämmer överens med hur det fungerar i 

verkligheten (Bryman & Bell, 2013).  

 

Via e-postväxling med respektive vald ledare bestämdes datum och plats för intervjuer. I samband med 

denna kontaktväxling gavs ledarna en skriftlig presentation av undersökningens syfte samt syftet med 

deras medverkan. Vid intervjutillfällena tillfrågades personligen var och en av ledarna om de såg 

enkätutdelning mot deras medarbetare i produktionen som acceptabelt. Valet föll dessförinnan naturligt 

på specifikt dessa medarbetare då de har monotona arbetsuppgifter.  

2.4.3 Operationalisering 

Från studiens intervjufrågor som är utformade efter studiens teoretiska referensram ansågs det 

nödvändigt att bryta ned det valda ämnesområdet arbetsmotivation i flera teman. Vilket innebär 

utförandet av en operationalisering enligt Bryman och Bell (2013). De inledande frågorna är utformade 

för att få en inblick i vem respondenten är, vad motivation är för dem, då motivation kan uppfattas på 

varierande sätt. Vidare har frågorna utformats för att få en förståelse om begreppen: behov, SDT, 

faktorer, prestation och måluppfyllelse för att kunna svara på studiens frågeställningar angående hur 

och varför ledare arbetar med att motivera medarbetare i produktionen. De valda begrepp som studiens 

operationalisering behandlar är hämtade från den teoretiska referensramen. Formulering av 

intervjufrågorna har skett för att på bästa sätt kunna besvara frågeställningarna och skapa ett stöd för 
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studiens analys och slutsats. De frågor som ställs i en intervju ska alltid vara inriktad på att svara på 

frågeställningarna (Bryman & Bell, 2013).  

 

Teoretisk bakgrund Begrepp Intervjufrågor 

Bolman & Deal, (2015)  

- menar att forskning kring denna 

fråga är flertydig. 

Behov Varför tror ni att vissa arbetar hårdare 

än andra? 

Augner, (2009), Deci & Ryan (2008) 

och Herzberg, (1959/1993)  

- menar att det finns faktorer som 

leder till högre motivation. 

Faktorer, SDT Finns det några specifika faktorer eller 

medel som ni använder för att 

motivera medarbetarna i 

produktionen? 

Figur 1. Utdrag ur Operationalisering, intervjufrågor. 

Från studiens enkät har den teoretiska referensramen legat till grund för frågor och påståenden. Frågor 

har utformats för att få svar på vad medarbetare i produktionen främst anser vara motiverande. Frågor 

har framställts från den teoretiska referensramen för att få svar på vilka faktorer medarbetare anser vara 

viktiga och om de ser sig som motiverade. Formulering av enkätfrågorna har skett för att på bästa sätt 

kunna svara på studiens frågeställning om vilka faktorer medarbetare anser vara främst motiverande. 

Frågor som ställs i enkäter ska vara inriktade på att svara på studiens frågeställning (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Teoretisk bakgrund Begrepp Enkätfrågor/påståenden 

Herzberg, (1959/1993) 
-Är de faktorer som ledare kan 

tillgodose för att motivera sina 

medarbetare på arbetsplatsen. 

Motivationsfaktorer Vänligen ringa in….. (Faktorer) 

Figur 2. Utdrag ur Operationalisering, enkät-frågor/påståenden. 

2.4.4 Semistrukturerade intervjuer 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer ett ofta använt tillvägagångssätt för att samla in data (Bryman 

& Bell, 2013). Valet föll på semistrukturerade intervjuer då avsikten var att undersöka ett specifikt 

fokus – arbetsmotivation – samtidigt som svaren behövde vara jämförbara. Samtliga intervjuer 

genomfördes personligen. Genom semistrukturerade intervjuer ges respondenten spelrum att uttrycka 

vad denne upplever vara relevant, vilket ansågs vara av betydelse då det ger en bild av hur och varför 

ledarna arbetar  med arbetsmotivation. Då semistrukturerade intervjuer följer en guide över befintliga 

områden snarare än över en bestämd mall ges forskaren en rörelsefrihet och kan ställa följdfrågor och 

fokusera på det som förefaller mest intressant (Bryman & Bell, 2013). 
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Bryman och Bell (2013) har varit till stöd i utformningen av intervjufrågorna samt planerandet av de 

fem intervjuerna. Exempel är att frågorna har följt en viss ordning för att få ett naturligt flyt på samtalet, 

ledande frågor har undvikits och intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Det har vid 

samtliga intervjutillfällen alltid medverkat minst två i forskningsgruppen och i fyra fall av fem 

medverkade samtliga av studiens författare. Att som intervjuare vara lyhörd för det respondenterna 

säger och inte säger är betydande (Bryman & Bell, 2013). Att ha delat ansvar vid intervjuerna upplevdes 

fördelaktigt och gav förutsättning till att kunna genomföra intervjuerna enligt bestämd plan och på bästa 

möjliga sätt. Ingen av respondenterna bad om att få se frågorna i förväg.  

 

 Intervju med Respondent 1 (senare Ledare A1): 14 april 2016 i Mälardalens Högskolas lokaler. 

 Intervju med Respondent 2 (senare Ledare A2): 12 april 2016 i Företags A lokaler. 

 Intervju med Respondent 3 (senare Ledare A3): 20 april 2016 i Företags A lokaler. 

 Intervju med Respondent 4 (senare Ledare B1): 19 april 2016 i Företags B lokaler. 

 Intervju med Respondent 5 (senare Ledare B2): 19 april 2016 i Företags B lokaler. 

2.4.5 Slutna enkäter  

Enkäter lämnades på respektive företag där enbart medarbetare i produktionen ombads att frivilligt 

deltaga i en enkätundersökning. Enkätmetod valdes då syftet var att samla in information över vilka 

faktorer medarbetare anser att de själva motiveras av och då från så många som möjligt eftersom 

forskningsfrågan avser att ge en generell förståelse i vad majoriteten att dessa medarbetare motiveras 

av. Utdelning av slutna enkäter  ansågs vara mer tidseffektivt än kvalitativa intervjuer och därmed mer 

lämpligt. Enkäter som insamlingsmetod är mindre ansträngande och passar bättre in på respondenters 

behov då de kan besvara enkäten när de har tid och möjlighet (Bryman & Bell, 2013).    

 

Enkäterna utformades med slutna frågor där medarbetare i produktionen fick kryssa i vilket 

svarsalternativ som de personligen ansåg stämma bäst överens med deras uppfattning i hur de själva 

motiveras. Enkäter tenderar att ha fåtalet öppna frågor då det brukar vara lättare att besvara slutna frågor 

(Bryman & Bell, 2013). Studiens enkät är enkel på så sätt att den är enhetlig och bygger på kortare 

påståenden med en rad av svarsalternativ att välja mellan. Om utformningen är lätt att förstå och följa 

så minimeras risken för att respondenterna ska glömma att besvara en fråga (Bryman & Bell, 2013).  

 

Avslutningsvis valdes relativt korta enkäter för att inte uppta medarbetarnas tid och fokus mer än 

nödvändigt. Att utforma korta enkäter bidrar till att risken för enkättrötthet minskar, eftersom det är lätt 

för en respondent som tröttnar på enkätfrågorna att vederbörande gör sig av med enkäten stället för att 

besvara den (Bryman & Bell, 2013).  
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2.5 Analysmetod 

Då data samlats in med både kvalitativ metod (intervjuer) och kvantitativ metod (enkäter) användes 

även två metoder för att analysera dessa data. 

2.5.1 Kvalitativ analys 

I studien har det empiriska materialet från intervjuerna kodats i två nivåer för att enklare jämförelse 

respondenternas svar. Kodning kan innebära att materialet fragmenteras, men är samtidigt vanligt i 

kvalitativ forskning och en väsentlig del av analysen (Bryman & Bell, 2013). Den första nivån innehöll 

konkreta metoder ledarna använder för att motivera medarbetarna och i den andra nivån kategoriserades 

dessa metoder i teman baserade på de begrepp som framkommit genom den teoretiska referensramen. 

Kodningen underlättade analysen då insamlad data fick en tydlig koppling till den utvalda teorin. Den 

kodade data från de olika intervjuerna ställdes mot varandra och mot den teoretiska referensramen för 

att resultera i studiens analys.  

2.5.2 Kvantitativ analys 

Enkäter användes för att få information om vilka faktorer medarbetare i produktionen på respektive 

företag ansågs vara främst motiverande. Då studien inte ämnade undersöka korrelationer mellan de 

genom enkätfrågorna skapade variablerna analyserades den insamlade kvantitativa data med univariat 

analys där variabler analyserats en och en. Univariat analys syftar till att analysera en variabel i taget 

(Bryman & Bell, 2013). Variablerna bestod av nominaldata (kön, ålder, “Är du motiverad [...]?” och 

“Ser din chef till dina behov [...]?”, samt ordinaldata (“Hur viktigt är x för din motivation?” och “Hur 

väl stämmer följande påståenden?”) med fem skalsteg vardera. Nominaldata visas i frekvenstabeller 

med endast procentandelar presenterade för anonymitetens skull. Stapeldiagram användes för att få en 

överskådlig bild av insamlad ordinaldata och dess fem skalsteg kodades även 1 till 5 för att kunna 

presentera resultatet i tabeller där faktorerna rangordnades. Kvalitativa data analyserades sedan 

tillsammans med vad ledarna sagt under intervjuerna.  

2.6 Etiskt förhållningssätt  

I genomförandet av en studie är det väsentligt att tänka på etiken i forskningsprocessen, vilket utgår 

från: Informationskravet där forskaren ska informera berörda personer, Samtyckeskravet innebär att 

respondenterna ska ge samtycke till att deltaga i studien och att det är frivilligt, Konfidentialitetskravet 

och anonymitetskravet innebär att personuppgifter tillhörande de medverkande ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet, Nyttjandekravet talar om att insamlade uppgifter enbart får användas 

för forskningens ändamål, samt principen om Falska förespeglingar handlar om att inte ge deltagare 

falsk och vilseledande information kring undersökningen de ämnar medverka i. (Bryman & Bell, 2013) 
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Under hela processen har det varit väsentligt att uppfylla följande krav. Inledningsvis förklarades det 

för samtliga medverkande om det tilltänkta syftet med undersökningen. Det klargjordes för samtliga 

medverkande att studien kommer att bli en offentlig handling och är sökbar på Internet då den efter 

färdigställandet kommer att publiceras via databasen DiVa. Ledarna har valt att i det publicerade vara 

anonyma med sina egna namn samt företagens. Beslut togs om att även låta medarbetare som medverkat 

i undersökningen förbli anonyma och därmed behandlas med konfidentialitet för att på så sätt ge 

förutsättning för mer öppna och sanningsenliga svar från medarbetare. Att få fram sanningsenliga svar 

ansågs vara betydande för studiens resultat och slutsats.  

 

I utförandet av en enkätundersökning anses det väsentligt att deltagare får bestämma om de vill besvara 

enkäten (Bryman & Bell, 2013). Inför genomförandet av enkätundersökningen och intervjuerna 

informerades respondenterna om att deras svar enbart används i ändamålet för forskningen. Att enbart 

forskningsgruppen ges tillgång till de uppgifter som sägs under intervjuer är en etisk forskningsprincip 

att ha i åtanke (Bryman & Bell, 2013).  

2.7 Kvalitet 

För att kunna uttrycka sig om studiens resultat har begrepp för bedömning som validitet, reliabilitet och 

överförbarhet funnits i åtanke. Inför de semistrukturerade intervjuerna har det på förhand bearbetats 

fram en  intervjuguide vilket gjort att intervjuerna använts till att studera det som varit menat att studera. 

Validitet handlar om att observera, identifiera eller mäta det som är till avsikt att mätas (Bryman & 

Bell, 2013). Genom den semistrukturerade intervjuguiden minskade risken för att missförstånd skulle 

uppstå under mötena och gav möjlighet till att kunna ställa följdfrågor till respondenterna. En tid före 

första intervjutillfället testades frågorna inom gruppen  för att se hur frågorna uppfattades, om 

ordningsföljden var lämplig och om frågorna var lättbegripliga. I samband med detta tillfälle 

korrigerades och förtydligades vissa av frågorna och överflödiga frågor togs bort. Det upplevdes 

nödvändigt att genomföra både intervju och enkäter då en förutsättning för att uppfylla syftet med 

studien var att bägge parter fick komma till tals då ledarna inte hade kunnat svara för vilka faktorer  

medarbetarna upplever främst motiverande. Såväl som medarbetarna troligtvis inte hade kunnat ge en 

rättfärdig beskrivning av hur ledningen på respektive företag agerar för att motivera företagets 

medarbetare. Det stärker reliabiliteten för studiens resultat. Reliabilitet handlar om huruvida resultaten 

från en undersökning blir densamma vid ett nytt genomförande av studien, att uppnå hög reliabilitet 

och en god validitet är väsentligt för en studies kvalitet. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Ledarna ombads att berätta om hur och varför de arbetar med att motivera medarbetare i produktionen 

på respektive företag och utgick då från den egna sociala miljö de befinner sig inom. Det kan påverka 

studiens överförbarhet och är kännetecknande för kvalitativ forskning (Bryman  & Bell, 2013). Ledarna 
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beskrev vidare arbetet utifrån ett nulägesperspektiv, där motivationsarbetet nödvändigtvis inte behöver 

se likadant ut i framtiden. Skulle studien genomföras på andra tillverkningsföretag kan resultaten 

komma att skilja sig åt mot studiens resultat. Dessa skillnader skulle kunna bero på att olika företag har 

olika ledare vars motivationsarbete kan se olika ut samt andra aspekter av egenskaper som påverkar hur 

medarbetare svarar i enkätundersökningen kring vilka faktorer de anser vara främst motiverande. 

Frågan om generaliserbarhet väcks fram och om huruvida det är möjligt att tillämpa de aktuella 

resultaten från studien i en bredare mening för hela industribranschen, om ens för den svenska 

industribranschen.    

2.8 Metodreflektion 

Att ha ett kvalitativt angreppssätt anses ofta problematiskt då det förekommer vissa påverkningsfaktorer 

under intervjusammanhang som inte kan kontrolleras. Det finns därför ett behov i att vara kritisk till 

det material intervjuerna genererar. Då det förekommer en problematik i att fånga verkligheten när 

respondenternas uttalanden bestäms av situationen och präglas av ett rådande kulturell skript som 

påtalar hur människor normalt ska svara och uttrycka sig i vissa frågor. En intervju behöver ses som ett 

socialt samtal och inte som ett enkelt redskap för insamling av hur det är.  (Alvesson & Deetz, 2000)  

 

Under intervjuerna tillfrågades ledarna om deras syn på motivation. Tanken var att få kännedom om 

var de grundar sitt motivationsarbete. Fokusförflyttningen från att prata om sig själv till att prata om 

medarbetarnas motivation är någonting ledarna märkbart hanterat på olika sätt och till olika grad under 

intervjuerna. Dock har det inte haft en märkbart negativ påverkan på de slutsatser studien genererat. 

 

En nackdel med enkätundersökningarna var den låga svarsfrekvens metoden genererat. 

Svarsfrekvensen hamnade på 53 procent från medarbetare på Företag A, vilket ändå ses som acceptabelt 

trots den relativt låga procentenheten. En förklaring till varför svarsfrekvensen blev relativt låg på 

Företag A kan bero på att enkäterna enbart fanns tillgängliga att besvara under drygt 30 timmar, då två 

helgdagar inträffade under denna tid. 

 

Det finns flertalet nackdelar med att använda enkäter som insamlingsmetod istället för intervjuer. Då 

det inte finns någon närvarande som kan besvara respondenternas frågor är det väsentligt att säkerställa 

att frågorna är klara och tydliga för att inte riskera att någon/några frågor inte blir besvarade. Eftersom 

respondenterna ges möjlighet att se hela enkäten och därmed alla frågor på en gång kan de exempelvis 

välja att enbart besvara den sista frågan, vilket gör det väsentligt att frågorna utformas utan någon 

specifik ordningsföljd. En tydlig begränsning är att det vanligtvis förekommer ett bortfall när enkäter 

används och bidrar till att fel ökar och att resultatet påverkas. (Bryman & Bell, 2013)  
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studiens insamlade 

empiri. Genom att använda de valda teorierna kan arbetsmotivation, som anses vara komplext, 

undersökas ur flera synvinklar.  

3.1 Motivation 

Motivation kan förklaras som vad någon gör och vill åstadkomma med sitt handlande (Lantz & 

Friedrich, 2006). Revstedt (2002) definierar motivation som strävan efter självförverkligande och att 

leva meningsfullt. Motivation förklaras som en psykologisk term för olika faktorer hos en människa 

som formar och riktar beteendet mot diverse mål som sätts upp (Öhman, u.å.). Definitionen av 

motivation beror även på den enskilda individens tolkning av motivation och den kan skildra sig på 

olika sätt beroende på vilket ämne motivationen syftar på (Hedegaard, 2012). 

 

Motivation kan beskrivas som en rad krafter som påverkar människan utifrån och inifrån. Vissa av 

dessa krafter är medfödda eller skapas av individen själv medan en del krafter kommer utifrån. Det 

finns bland annat biologiska krafter som exempelvis hunger och psykologiska krafter som kan spegla 

sig i hur en individ känner sig uppskattat på en arbetsplats. Att en individ känner sig omtyckt, 

efterfrågad och uppskattad är en psykologisk aspekt som inverkar på motivationen i många 

sammanhang. Krafterna kan även vara sociologiska och då visa sig som, exempelvis grupptryck mot 

en enskild individ. (Lantz & Friedrich, 2006) Dessa skapas utifrån och ligger utanför människans 

kontroll (Hedegaard, 2012).  

3.2 Arbetsmotivation 

Trots decennier av forskning kring arbetsmotivation är svaren flertydiga och omstridda i varför vissa 

arbetar hårdare än andra och varför vissa väljer att göra en sak istället för en annan (Bolman & Deal, 

2015). Den tidiga forskningen på arbetsmotivation belyser särskilt att individers personlighet är 

betydande för motivationen, medan senare forskning inriktar sig mer på arbetet och arbetsvillkorens 

inverkan på individens arbetsmotivation (Lantz & Friedrich, 2006). Motivation på arbetsplatsen har i 

sin tur påvisats ha stark koppling till produktivitet och medarbetares hälsa (Tangen & Conrad, 2009). 

 

What the workmen want from employers beyond anything else is higher wages. 

(Taylor, 1911/2010, sid. 8). 

 

På detta vis uttryckte sig Frederick Winslow Taylor om vad han ansåg vara den främsta drivkraften för 

medarbetare: lönen. I början av 1900-talet var det en väletablerad och vanlig syn på vad 
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arbetsmotivation innebar. Denna syn har sedan dess förändrats på olika sätt där man inte kunnat enas 

fullt ut. Än idag betonar praktiker och forskare olika kring hur ledare, inom organisationer, på bästa 

sätt motiverar medarbetare till att utföra ett bra arbete. (Näslund & Jern, 2015) 

 

Att skapa motivation hos medarbetare som arbetar i industrin är en utmaning för ledare. Då dessa 

medarbetare arbetar under nära bevakning med enklare och exakta arbetsuppgifter och saknar utrymme 

för eget engagemang (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). Medarbetare vars arbetsuppgifter 

är högst rutinmässiga, det vill säga alltid utförs på samma sätt, tenderar att ha lägre arbetsmotivation 

och arbetsmotivationen tenderar även att avta med tiden för medarbetare som arbetar på samma 

arbetsplats under en längre tid (Moynihan & Pandey, 2007). Arbetsmotivation är komplext då individer 

har olika behov de vill tillfredsställa. Det är ledares uppgift att avgöra vilka teorier de ska använda för 

att hitta de faktorer som motiverar just deras medarbetare. (Mullins, 1985) 

3.3 Behovsteorier  

Behovsteorier har en central roll när det talas om motivation inom organisationer och på arbetsplatser. 

Det centrala ligger i att organisationer behöver utformas på ett sätt som gör att organisationer tillgodoser 

de mänskliga behov som finns vilket motiverar enskilda individer till handlingskraft. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014)  

 

Psykologer har under en längre tid försökt förklara motivation genom att visa på att alla människor är 

skapta med vissa behov vars strävan är att vara tillfredsställda. För att identifiera dessa behov har 

mycket tid ägnats åt att rangordna behoven systematiskt efter betydelse och på så sätt visa hur 

motivation uppstår och att motivation relaterar till att vara målet för handlingen som utförs. Processen 

kan även vara omvändbar och olika behov kan existera samtidigt även om det mest naturliga är att det 

sker en utveckling från tillfredsställelsen av fysiologiska behov mot självförverkligande. (Lantz & 

Friedrich, 2006) 

3.3.1 Behovshierarki 

En av de äldsta teorierna inom motivation är Abraham H. Maslows “A theory of Human motivation” 

från 1943. Denna teori har många namn, men kallas främst för Maslows behovspyramid eller 

behovshierarki då den vanligtvis illustreras som en pyramid eller trappa för att förklara hur de 

mänskliga behoven prioriteras. Maslow menar fastän han fått kritik över att vara alldeles för hård och 

grov i sin hierarkiska uppbyggnad att en människas samtliga behov kan delas in i fem kategorier där 

varje kategori bär på en viss nivå av prioritering för individen  (Lantz & Friedrich, 2006).  Teorin 

grundar sig således på uppfattningen om att människor drivs av många olika behov, där vissa behov är 

mer grundläggande än andra. De fem nivåerna är: (1) fysiologiska behov, (2) trygghet och säkerhet, (3) 
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tillhörighet och kärlek, (4) uppskattning och självkänsla och (5) självförverkligande. (Bolman & Deal, 

2015).  

 

 

Figur 3. Maslows behovspyramid (Maslow, 1987). 

 

De fysiologiska behoven är de mest grundläggande behoven för överlevnad såsom föda, vatten, syre 

och välbefinnande. Dessa behov anses vara de starkaste då en individ prioriterar de fysiologiska 

behoven före de andra. När dessa behov är tillfredsställda fokuserar individen på att följa upp 

nästkommande behov, att känna säkerhet och trygghet. För att uppleva stabilitet i vardagen är individer 

i behov av att känna sig trygga och utesluta känslor som ångest och rädsla. Den tredje nivån i 

behovshierarkin handlar om gemenskap, att känna tillhörighet och ha kärleksfulla relationer med 

medmänniskor i ens omgivning. Det följs upp av nästa nivå i behovshierarkin vilken betonar vikten av 

att känna sig uppskattad och värdefull, vilket i sin tur kan leda till självkänsla. Den sista och femte 

nivån i Maslows behovshierarki handlar om självförverkligande och visar på behovet av att individer 

utvecklas och förverkligar sin potential genom att göra det bästa av sig själv, för sig själv. (Maslow, 

1987) 

3.3.2 Teori X och Teori Y 

Douglas McGregors Teori X och Teori Y är en fortsättning på Maslows teori där McGregor menar att 

de traditionella organisationsstrukturerna präglas av två människosyner. (Eriksson -Zetterquist et al., 

2012) Teori X kallar McGregor (1960/2006) för det traditionella synsättet av styrning och kontroll i 

företag och grundar sig i tre antaganden om den genomsnittliga människan: 

 

1) Att den ogillar arbete av naturen och gärna undviker det.  

2) Att den behöver tvingas, styras, kontrolleras och hotas med straff för att göra ett tillräckligt 

arbete för att uppnå företagens mål. 
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3) Att den föredrar att bli styrd, undviker ansvar, har låga ambitioner och vill mest av allt ha 

säkerhet. 

 

En annorlunda bild av människan ges inom Teori Y som handlar om förenandet av individens och 

företagets mål. Teori Y grundas i sex antaganden: 

 

1) Genomsnittspersonen ogillar inte arbete av naturen, utan fysisk och mental ansträngning i 

arbete är lika naturligt som lek och vila. 

2) Yttre kontroll och hot är inte de enda medel för att nå organisations mål. Genom att vara 

engagerad i företagens mål utövar människor självkontroll och självständighet.  

3) Engagemang mot målen är kopplat till belöningen av bedriften.  

4) Genomsnittspersonen lär sig under de rätta förhållanden att inte bara acceptera utan att söka 

ansvar. Undvikandet av ansvar, låga ambitioner och behovet av säkerhet kommer generellt från 

erfarenheter och inte människans natur. 

5) Det är inte endast några få, utan de flesta kan på ett sinnrikt och kreativt sätt lösa 

företagsproblem. 

6) Genomsnittspersonens intellektuella potential används bara delvis i moderna 

industriförhållanden.  

McGregor (1960/2006) 

 

Teori X menar att människan motiveras av yttre motivationsfaktorer medan Teori Y talar för att 

människan motiveras av inre motivationsfaktorer. Den primära uppgiften för ledare är att strukturera 

organisationen på ett vis som innebär att människor på bästa sätt kan rikta sina egna mål mot 

organisationens. (Eriksson-Zetterquist et al., 2012)  

3.4 Motivationsteorier 

Motivationsteorier på 1940-1960-talet var populära inom forskningen med syfte att hitta mönster för 

mänsklig arbetsmotivation (Tangen & Conrad, 2009). Wiley (1997) fann att de potentiellt starkaste 

motivationsfaktorerna är det medarbetare värderar men saknas i deras arbetssituation. De studerade 

undersökningar utförda på medarbetare med en rad olika befattningar under en period på 40 år. I slutet 

på 90-talet var de högst rankade motivationsfaktorerna enligt arbetarna själva: (1) bra lön, (2) 

uppskattning för utfört arbete, (3) anställningssäkerhet, (4) karriärutveckling och (5) intressanta 

arbetsuppgifter. (Wiley, 1997) 
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En inflytelserik teori är Frederick Herzbergs tvåfaktorteori (1959/1993) om motivation och trivsel på 

arbetsplatsen. Tvåfaktorteorin ger ledare en rad faktorer att fokusera på för att få tillfredsställda och 

därmed presterande medarbetare (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

3.4.1 Tvåfaktorteorin 

Herzbergs tvåfaktorteori framkom efter omfattande studier inom industrin där Herzberg, Mausner och 

Bloch Snyderman bad medarbetare att beskriva tidpunkter på arbetet när de mådde bra samt tidpunkter 

när de mådde dåligt. Respondenternas svar visade på att de faktorer som fick dem att må bra, känna sig 

tillfredsställda med sitt arbete och således också prestera bättre skiljde sig från de faktorer som fick 

dem att må dåligt. De fann att de faktorer som ledde till att respondenterna var tillfredsställda på arbetet 

hade att göra med deras prestationer och deras möjlighet till personlig utveckling. Omvänt var faktorer 

bidragande till deras vantrivsel inte relaterade till arbetsuppgiften i sig, utan omkringliggande 

omständigheter. Herzberg delade upp dessa faktorer i två grupper: motivationsfaktorer respektive 

hygienfaktorer. (Herzberg et al., 1959/1993) 

 

 

Figur 4. Tvåfaktorteorin (Herzberg et al., 1959/1993). 

 

Båda faktorgrupperna verkar samtidigt och är inte varandras motsatser. Det innebär att en person kan 

vara helt omotiverad men trivas och att en annan kan känna stor drivkraft i sitt arbete men samtidigt 

vantrivas på grund av, exempelvis, dåliga arbetsförhållanden eller en orättvis chef. Det senare är inte 

ovanligt i professionella yrken som advokater och läkare (Forslund, 2012). De övriga två 

kombinationerna är att trivas och samtidigt vara motiverad, och att vantrivas och samtidigt inte vara 

motiverad (Herzberg et al., 1959/1993). Trots det att hygienfaktorer inte leder till tillfredsställelse eller 

motivation är dessa lika väsentliga att fokusera på som motivationsfaktorerna menar Herzberg et al. 
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(1959/1993). Herzbergs tvåfaktorteori har kritiserats då det kan uppkomma svårigheter i att särskilja 

motivationsfaktorer från hygienfaktorerna (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

3.4.1.1 Motivationsfaktorer  

Motivationsfaktorer är faktorer ledare kan tillgodose för att motivera sina medarbetare. Blir de inte 

tillgodosedda uppstår avsaknad av motivation. Dessa nedanstående faktorer påverkar medarbetares inre 

känsla och är grunden till att bli motiverad och vilja prestera. (Herzberg et al., 1959/1993) 

 

Erkännande - att någon berömmer eller bara märker det utförda arbetet är motiverande. Denna någon 

kan vara en ledare, en kund, en kollega och även allmänheten.  

Prestation - att framgångsrikt slutföra ett arbete, att lösa problem och att se resultatet av sitt eget arbete.  

Möjlighet till personlig utveckling - vetskapen om att karriärmöjligheter finns och att kunna utveckla 

sin personliga kompetens och förmåga. 

Karriärutveckling - att bli befordrad, med eller utan ökat ansvar. 

Ansvar - att få mer auktoritet och nya ansvarsområden som kan gälla både över ens eget arbete men 

även över andras.  

Arbetet i sig - att ha lagom utmanande, kreativa och intressanta arbetsuppgifter. 

(Herzberg et al., 1959/1993) 

3.4.1.2 Hygienfaktorer  

Herzberg menar att precis som medicinsk hygien inte kan läka sjukdomar, men däremot förhindra dem, 

kan hygienfaktorer inte leda till motivation men motverka vantrivsel. Hygienfaktorer uppfyller 

människans grundläggande behov och är betydelsefulla i alla företag. Dessa nedanstående faktorer 

tillgodoses oftast innan motivationsfaktorer då de är lättare att tillgodose men är lika betydande som 

motivationsfaktorer för att företag ska fungera. För simplare, monotona yrken är hygienfaktorerna 

särskilt betydelsefulla då arbetsuppgifterna inte erbjuder möjligheten till självförverkligande. 

(Herzberg et al., 1959/1993) 

 

Organisationens administration och policy - att organisationer behöver se till att medarbetare känner 

att arbetsplatsen är väl organiserad. Det behöver finnas tydlighet exempelvis gällande vem som är ens 

direkt överordnad, och medarbetare behöver tillräcklig auktoritet för att på ett tillfredsställande sätt 

kunna utföra sina arbetsuppgifter. Även policyer som missgynnar personalen påverkar denna faktor.  

Lön och andra förmåner - alla former av kompensation för utfört arbete och även förväntad sådan.  

Relationer - relationer till samtliga kolleger, över- och underordnade samt de med jämlik rang.  

Chefen - huruvida ens överordnad är kompetent och rättvis eller inte och om han eller hon kan delegera 

arbete på ett effektivt sätt.  
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Arbetsförhållanden - arbetsmiljö (utrymme, verktyg och ventilation exempelvis) och även mängden 

arbete. 

Privatlivet - det i arbetet som påverkar personens privatliv och inte tvärt om. Exempelvis om en familj 

behöver flytta till följd av en ny arbetssituation.  

Anställningstrygghet - företagsstabilitet och anställningsform. 

Status - om att få en tjänstebil eller sekreterare, men också mer basala behov som att kunna använda 

företagets matsal. 

(Herzberg et al., 1959/1993) 

 

En fördel med tvåfaktorteorin är att ledningen i organisationer lätt kan hitta vägar för att förbättra 

medarbetarnas motivation. Det riktas dock kritik mot Herzberg då det föreligger en oklarhet i hur olika 

personer reagerar på respektive typ av faktor (Eriksson-Zetterquist et al., 2012). Tvåfaktorteorin har 

även kritiserats för antagandet att lön inte är en motivationsfaktor (Forslund, 2012). Senare studier har 

dock visat att lön inte hör till de starkaste motivationsfaktorerna som istället handlar om arbetsuppgiften 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Herzberg och många fler forskare är eniga om att förutsättningen för att 

medarbetare ska känna sig motiverade på arbetsplatsen är att det inom organisationen ska finnas en 

förståelse och en förmåga att ge svar på olika behov människor tar med sig till arbetsplatsen (Bolman 

& Deal, 2015).  

3.4.2 Self Determination Theory 

Self Determination Theory (SDT) är en empiriskt utvecklad teori av Deci och Ryan i mitten av 80-talet 

som sedan dess har utvecklats och studerats av många. SDT delar upp motivation i självständig och 

kontrollerad motivation. Den självständiga motivationen består av inre motivation och aktiviteter vars 

värden människor identifierar sig med och leder till en känsla av självbestämmande och vilja att utföra 

arbetsuppgiften. Den kontrollerade motivationen motsvarar yttre bestämmelser som leder till belöning 

eller bestraffning och även bestämmelser som omedvetet påverkar psyket – som får människor att tänka 

och agera på ett särskilt sätt. Av dessa två anses den självständiga motivationen ge mer positiva resultat. 

(Deci & Ryan, 2008)  

 

Ankli och Palliam (2012) studerade SDT och menar att det är en mer täckande teori i jämförelse med 

traditionella motivationsteorier av: Maslow, McClelland, Herzberg, Adams, Vroom, Vandura samt 

Locke och Latham. Dessa traditionella teorier pekar på faktorer som kan leda till motivation, men Ankli 

och Palliam menar att det kan vara kortsiktigt av managers att tro att de kan förstå andras behov. 

Arbetsglädje kommer från ett meningsfullt arbete. Intresse, inre tillfredsställhet och utmaning motiverar 

och inte yttre motivationsfaktorer. (Ankli & Palliam, 2012) 
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Även en studie av Gagné et al. (2010) stödjer SDT och att självständig motivation leder till mer positiva 

resultat än kontrollerad motivation. De påpekar att kontrollerad motivation inte nödvändigtvis är dålig, 

men att den inte leder till resultat som värderas av företag. Arbeten som särskilt främjar självständig 

motivation är de som tillfredsställer de mänskliga psykologiska behoven: kompetens, autonomi och 

social tillhörighet. (Gagné et al., 2010) Självständig motivation kan även uppnås genom personalarbete 

och genom att erbjuda rotation av arbetsuppgifter (Stynen, Forrier & Sels, 2014).  

3.5 Målsättningsteori  

Målsättningsteorin har fått bekännelse i såväl teori som praktik (Latham & Locke, 1979; 2006). Latham 

och Lockes målsättningsteori grundar sig på att det finns paralleller mellan individens arbetsprestation 

och hur villig individen är att ålägga sig till att nå ett mål. Vissa förutsättningar som är självklara är att 

individen ska ha den kompetens och kunskap som krävs. Medarbetare får en känsla av att det finns ett 

syfte med det som görs på arbetsplatsen med hjälp av mål. Det leder till högre fokusering på uppgiften, 

självförtroende, meningsfullhet och motivation hos individen. När en medarbetare vet att denne har nått 

ett mål skapas en känsla av tillfredsställelse och glädje, vilket därmed leder till att en medarbetare ökar 

sin insats eller ändrar strategi om denne inte når fram till ett mål. (Latham & Locke, 2006) 

 

Människors överlevnad och glädje påverkas av målorienterat beteende och att det därför finns en 

koppling mellan mål och målsättningar och en individs drivkraft för beteenden. Målsättning och 

feedback är effektiva metoder för att motivera medarbetare till prestation. Ett målorienterat arbete 

kompenserar dock exempelvis inte underbetalning eller omotiverade ledare. (Latham & Locke, 1979) 

3.6 Human Resources 

Human resources (HR), eller humankapital, syftar till företagens medarbetare och att de ses som 

väsentliga tillgångar. HR-personalens ansvar är att hantera humankapitalet. (Ulrich & Brockbank, 

2011) HR är huvudsakligen en stödfunktion vars uppgift är att finna strategier vilka gynnar både företag 

och dess medarbetare genom framgång och arbetstillfredsställelse (Flynn, 2014). Flynn konkretiserar 

HR:s uppgifter till sex strategiska pelare:  

 

Organisatorisk effektivitet - Skapa roller, strukturer, processer och rutiner samt hantera 

förändringsprocesser och möjliggöra företags kärnfulla affärsprocesser. Tydliggöra medarbetares roll 

och värdet av deras arbete. 

Kvalitet och talang - Attrahera och behålla en arbetskraft för att leverera resultat. Ge de anställda 

utveckling- och karriärmöjligheter.  

Prestationslednings-system - Implementera affärsstrategier och anpassa personliga beteenden för att 

nå önskade resultat. Skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare kan lyckas.  



20 
 

Medarbetarengagemang - Informera, influera och anpassa åsikter och beteenden enligt 

företagsfrågor.  Lyssna på medarbetare och skapa delaktighet. 

Medarbetarutveckling - Utveckla medarbetares förmågor gällande kunskap, färdighet och 

processhantering. Etablera arbetskraftens kompetens och förkovra dess prestation. 

Belöning och erkännande - Erbjuda konkurrenskraftig belöning för att motivera. Upprätthålla god 

levnadsstandard och uppnå rättvist erkännande.      

 

Genom att arbeta med dessa sex strategiska pelare kan medarbetarnas prestation öka till följd av ökad 

arbetstillfredsställdhet och känsla av meningsfullhet. (Flynn, 2014) 

3.7 Analysmodell 

 
Figur 5. Analysmodell. 

 

Analysmodellen beskriver hur studiens resultat analyseras – analysens process – och modellen 

beskriver även sambanden mellan de begrepp som framkommit i den teoretiska referensramen. För att 

förstå och förklara hur och varför ledare arbetar med att motivera sina medarbetare tas stöd av samtliga 

begrepp. För att förklara vilka faktorer medarbetare i produktionen upplever som främst motiverande 

analyseras främst begreppet motivationsfaktorer. 

 

Ledare behöver avgöra vilka teorier de ska följa för att hitta drivande motivationsfaktorer för sina 

medarbetare (Mullins, 1985). Analysmodellen beskriver vedertagna teorier som kan vara till hjälp i 

motivationsarbetet.  Behov (Maslow, 1987) är det arbetsmotivationen behöver grunda sig i. Det centrala 

här ligger i att organisationer behöver utformas på ett sätt som tillgodoser fysiologiska och psykologiska 

mänskliga behov och motiverar till handlingskraft. McGregor (1960/2006) utgår också från att 

mänskliga behov är någonting grundläggande för en organisation att utgå från, att arbetsuppgifter 
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behöver anpassas efter medarbetares behov och synen på människan. Behoven kan tillgodoses via de 

faktorer som Herzberg et al. (1959/1993) påvisar. Genom att arbeta med att tillfredsställa dessa faktorer 

kan således ledare uppfylla medarbetares behov, se till att de trivs och motivera dem.  

 

I arbetet med motivation är det väsentligt att vara medveten om att det kan vara svårt att förstå 

medarbetares behov, samt att självbestämmande och en inre vilja att utföra en arbetsuppgift – 

självständig motivation – är mer motiverande än belöningar och bestraffningar – kontrollerad 

motivation (Deci & Ryan, 2008). Via dessa teorier har ledare möjlighet att utforma metoder som bidrar 

till medarbetares arbetsmotivation och operativa fördelar för företagen (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Då motiverade medarbetare presterar bättre än omotiverade (English, 2005; Herzberg et al., 

1959/1993), utför dessa en bättre prestation. Prestation leder till att företagens mål uppfylls förutsatt 

att arbetet slutförs framgångsrikt, och genom att se resultatet av sitt eget arbete bidrar även prestationen 

till arbetsmotivation och tillfredsställelse (Herzberg, 1959/1993; Latham & Locke, 2006). Målsättning, 

och mål i sig, kan kopplas till arbetsmotivation då de ger arbetsuppgiften ett syfte och genom det 

meningsfullhet, fokus och arbetsmotivation till medarbetare (Latham & Locke, 2006). 
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4. Empiri 

I följande kapitel presenteras det empiriska materialet från företagen tillsammans. Empirin ligger till 

grund för kommande analys och diskussion. Först presenteras företag och ledare, ledares syn på 

motivation samt hur och varför ledarna motiverar medarbetarna i produktionen. Med 

anonymitetskravet i åtanke har de fem ledarna tilldelats kodnamn som representerar ledaren själv samt 

de företag respektive ledare arbetar på. Slutligen följer en gemensam redogörelse för vilka faktorer 

medarbetarna i produktionen upplever som främst motiverande utefter de svar som inkommit i samband 

med genomförandet av enkätundersökningen mot dessa medarbetare.  

4.1 Företag och ledare 

De två företagen, Företag A och Företag B, är verksamma inom metallindustrin och tillhör den svenska 

tillverkningsbranschen. Företag A är cirka fem gånger så stort som Företag B. 

 

Företag A Företag B 

Ledare A1: HR-ansvarig. 

Ledare A2: Kvalitetschef. 

Ledare A3: Operations manager (fabrikschef). 

Ledare B1: Supply chain manager 

(logistikchef). 

Ledare B2: Personalansvarig. 

Tabell 1. Företag och ledare. 

4.2 Ledares syn på motivation 

 

Vem är det egentligen som är mest motiverad?  

Han som bygger en kyrka eller han som släpar sten. Svår fråga.  

(Personlig kommunikation, Ledare A2, 12 april, 2016) 

 

När ledarna fick frågan om vad motivation är för dem svarade fyra av fem ledare att motivation är 

någonting som kommer inifrån människan och är kopplat till en inre drivkraft. Ledare B1 menar att 

motivation styrs av individens personlighet och förhållningssätt gentemot sin omgivning. Ledare A1, 

Ledare A3 och Ledare B2 menar att en inre drivkraft kommer från att hitta glädje i sina arbetsuppgifter 

och viljan att utföra dem. Ledare A2 och Ledare A3 menar att inre drivkraft är någonting vissa 

människor har naturligt i sin personlighet och andra får arbeta upp genom övning. (Personlig 

kommunikation, Ledare B1, 19 april, 2016; Ledare A1, 14 april, 2016; Ledare A3, 20 april, 2016; 

Ledare B2, 19 april, 2016; Ledare A2, 12 april, 2016)  

 

Vidare menar Ledare A2 att det många gånger är väsentligt att ha en målbild att sätta upp och jobba 

mot för att motivera. Ledare A1 menar att motivation kommer från glädjen i arbetet och att människor 
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därmed blir motiverad till att arbeta. Ledare A1 påpekar även att det många gånger inte handlar om 

trevliga gester för att medarbetare ska bli motiverade, utan att det behöver vara mer arbetsrelaterade 

faktorer. Vad Ledare A1 menar med arbetsrelaterade faktorer är att ha en bra chef, tydlig 

kommunikation och konkret feedback i det dagliga arbetet. (Personlig kommunikation, Ledare A2, 12 

april, 2016; Ledare A1, 14 april, 2016) 

4.3 Hur ledare motiverar medarbetare i produktionen 

När frågan ställs om ledarna motiverar sina medarbetare svarar samtliga ledare att de arbetar med att 

motivera medarbetarna. Ledare A1, Ledare A2 och Ledare B1 menar att det sker relativt ofta men att 

de kan bli bättre. Ledare A3 anser att de arbetar med att motivera sina medarbetare på olika nivåer och 

tillvägagångssätt. Ledare B2 upplever att Företag B arbetar aktivt med att motivera sina medarbetare 

på flera olika sätt, men har svårt att säga om det är dagligen eller mer sällan då det kan ske omedvetet. 

Ledare A1, Ledare B1 och Ledare B2 anser att de inte motiverar sina medarbetare med några specifika 

metoder i åtanke. Företagen använder sig dock av olika metoder i sitt motivationsarbete. Båda företagen 

publicerar exempelvis lediga tjänster internt. Ledare A1 anser att medarbetarna kan uppnå 

arbetsmotivation genom att ha förutsättning till utveckling via olika tjänster. Ledare A1 nämner dock 

att då alla individer är olika uppskattas det inte av alla och att använda specifika motivationsfaktorer 

blir därmed svårt. Ledare A2 och Ledare A3 anser dock att det finns specifika faktorer att arbeta med 

för att få medarbetarna att bli motiverade. Det kan exempelvis vara att företaget bjuder på en måltid när 

medarbetarna har gjort ett visst antal förbättringsförslag. (Personlig kommunikation, Ledare A1, 14 

april, 2016; Ledare A2, 12 april, 2016; Ledare B1, 19 april, 2016; Ledare A3, 20 april, 2016; Ledare 

B2, 19 april, 2016) 

 

När feedback kommer på tal som hjälpmedel för att motivera påstår samtliga ledare att feedback ges 

till medarbetarna. Ledare A2 menar att en duktig chef ger kontinuerlig feedback i vardagen och då på 

ett konstruktivt sätt, oavsett om det är bra eller dåliga saker so m tas upp. Ledare A1 påstår att det bör 

finnas en daglig kommunikation mellan ledare och medarbetare för att få medarbetarna att känna sig 

sedda. Ledare B1 upplever att de behöver bli bättre på att ge konstruktiv feedback, samt att det ibland 

är lättare för ledare att påpeka när medarbetare har gjort något fel istället för att lyfta fram det som är 

bra och ge en klapp på axeln. Vidare påpekar Ledare B1 att det föreligger svårigheter gällande att ge 

feedback och att effekten kan minska om det ges för ofta. Både Ledare A3 och Ledare B2 anser att de 

ger feedback till sina medarbetare och att det sker både individuellt och i grupp beroende på feedback. 

(Personlig kommunikation, Ledare A2, 12 april, 2016; Ledare A1, 14 april, 2016; Ledare B1, 19 april, 

2016; Ledare A3, 20 april, 2016; Ledare B2, 19 april, 2016) 

 



24 
 

När frågan ställs om huruvida ledarna uppfattar medarbetarnas arbetsuppgifter som monotona eller inte 

svarar samtliga av ledarna att de mer eller mindre gör det. Ledare B1 menar att medarbetarna i 

produktionen på Företag B till viss del har ett monotont arbete och att Ledare B1 arbetar med att 

förändra detta för att skapa mer rotation i arbetet, men att medarbetare ställer sig emot förändringen. 

Även Ledare A1 arbetar med att tillämpa rotation av arbetsuppgifter som en åtgärd till att få 

medarbetare i produktionen att ha varierande arbetsuppgifter. Ledare A1 beskriver arbetet som 

svårgenomförligt då medarbetarna inte vill rotera, vilket Ledare A1 upplever bero på fysiskt och 

psykiskt handikapp, att medarbetare inte kan eller vågar. Ledare A2 beskriver även det upplevda 

motståndet från medarbetarna. (Personlig kommunikation, Ledare B1, 19 april, 2016; Ledare A1, 14 

april, 2016; Ledare A2, 12 april, 2016) 

 

Ledare A3 hävdar att Företag A lyckas med roteringen av arbetsuppgifter:  

 

 Absolut, hela tiden. Det är en del av vårt sätt att arbeta. Sitter man och håller på med små-

finmontage så får man problem med axlar och nacke. Då klarar man inte av att sitta mera  

än en timme, sen måste man rotera och göra något annat ett tag.  

(Personlig kommunikation, Ledare A3, 20 april, 2016) 

 

Beroende på vilka ordinarie arbetsuppgifter medarbetarna har som i sin tur avgör på vilken avdelning 

de arbetar vid avgör hur monotont arbetet är på Företag B. Ledare B2 beskriver att medarbetare på vissa 

avdelningar har mindre att göra och kan därmed positioneras på andra avdelningar vid behov. Vidare 

stärker Ledare B2 resonemanget att möjligheten till rotering beror på medarbetarnas ordinarie 

arbetsuppgifter med att exemplifiera att monteringsavdelningen har svårt att ta hjälp från personal på 

borravdelningen men att montörerna inte har något problem att hjälpa till i lagret. (Personlig 

kommunikation, Ledare B2, 19 april, 2016) 

 

Inom båda företagen används metoder som är motivationsfrämjande enligt ledarna. Ledare A2 

använder medarbetarsamtal där medarbetare får samtala om vad de upplever som bra och mindre bra 

gällande arbetsuppgifterna och arbetsmiljön. Ledare A3 menar att medarbetarsamtalen ger ledarna 

möjlighet att få veta medarbetarnas inställning till arbetsuppgifterna och vad som driver dem. Ledare 

B2 försöker ha samtal dagligen med medarbetarna och menar att det inte räcker att ha det en eller två 

gånger om året. Ledare B1 menar att det är behövligt att dagligen arbeta aktivt med arbetsmotivation 

för medarbetarna i produktionen men upplever att de har mycket arbete kvar och att ansvaret vilar på 

både ledarna och medarbetarna. För Ledare A1 däremot är inte specifikt medarbetarsamtal det 

väsentliga för att skapa sig kännedom om hur medarbetare inom produktionen uppfattar sin 

arbetssituation utan menar att den informationen kommer fram till Ledare A1 oavsett medarbetarsamtal 

eller inte. Det mest väsentliga för Ledare A1 är att det finns en daglig kommunikation mellan Ledare 
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A1 själv och medarbetarna, men att den dagliga kommunikationen och exempelvis feedback inte bara 

är någonting som sker. Ledare A1 berättar att Ledare A1 själv brukar behöva påminna sina kolleger 

med ledarpositioner om detta med att ge feedback till medarbetare i produktionen kontinuerligt varje 

dag och inte en, två gånger om året. För Ledare A1 är feedback att vända sig till medarbetaren och i all 

enkelhet fråga hur de mår. Ledare A1 menar på att det finns något mänskligt i att vilja bli sedd. 

(Personlig kommunikation, Ledare A2, 12 april, 2016; Ledare A3, 20 april, 2016; Ledare B2, 19 april, 

2016; Ledare B1, 19 april, 2016; Ledare A1, 14 april, 2016) 

 

Ledare A3 menar att Företag A arbetar med koncernmedarbetarundersökningar, där medarbetarna 

vartannat år ges möjlighet att uttrycka sig om arbetssituationen. Som Ledare A3 upplever det så 

tillfrågas inte medarbetarna i produktionen i förväg att uppge vad de motiveras av utan det sker i form 

av en uppföljning i efterhand. För Ledare A1 är en tydlig och rak kommunikation alltid motiverande 

vilket uppkommer vid lönesättningssamtal och utvecklingssamtal som Företag A tillhandahåller för 

sina medarbetare. Under samtalen får medarbetarna uttrycka sig om förväntningen kring lönen och 

löneutveckling. Dessa lönesättningssamtal, i kombination med att ha uppföljande lönesamtal upplever 

Ledare A1 ur motivationssynpunkt vara motiverande för medarbetarna. Ledare B1 berättar att Företag 

B har introducerat SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete), enligt Ledare B1 är det ett försök i att få med 

medarbetarna, i högre utsträckning, bli mer delaktiga genom att exempelvis få möjlighet till att kunna 

medverka i skyddskommittén. (Personlig kommunikation, Ledare A3, 20 april, 2016; Ledare A1, 14 

april, 2016; Ledare B1, 19 april, 2016) 

 

Att skapa sammankomster för medarbetarna oavsett om de är större traditionsenliga fester eller mindre 

aktiviteter är sammankomster någonting samtliga ledare arrangerar. Ledare A3 upplever att 

sammankomster främjar gemenskap och leder till att medarbetarna bygger relationer utanför arbetet, 

vilket leder till ökad arbetsmotivation. Ledare B1 anser att det är betydelsefullt att arrangera 

sammankomster utanför arbetet och ser det som en given del ledarskapet. Ledare A2 tycker att 

aktiviteter inte rent konkret höjer arbetsmotivationen utan att det bidrar till en mänsklig motivation. 

Ledare A2 förmodar att det säkerligen förekommer många olika sätt för att höja motivationen relaterat 

till arbetet då det ofta handlar om kemin mellan människor då alla är olika. Ledare A1 delar synen att 

ett kollektivt firande i sig inte är genuint arbetsmotiverande för medarbetarna utan bidrar mestadels till 

glädje. (Personlig kommunikation, Ledare A1, 14 april, 2016; Ledare A2, 12 april, 2016; Ledare A3, 

20 april, 2016; Ledare B1, 19 april, 2016; Ledare B2, 19 april, 2016) 

 

Ledare beskriver i olika utsträckning hur de initierat hälsofrämjande aktiviteter för medarbetarna i det 

dagliga arbetet. Ledare B1 berättar att det har introducerats hälsofrämjande aktiviteter under arbetstid i 

syfte att entusiasmera medarbetarna i produktionen.  
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Ledare B1 menar att de hälsofrämjande aktiviteternas syfte även är: 

 

Att få folk att bortse från det tråkiga och alldagliga [...]  

att det sämsta på jorden är att gå och jobba. 

        (Personlig kommunikation, Ledare B1, 19 april, 2016) 

 

För Ledare B1 har hälsofrämjande aktiviteter ett bredare syfte än att få medarbetarna i rörelse. Ledare 

B1 ser dessa aktiviteter som en möjlighet till att vända medarbetarnas inställning om den egna hälsan. 

Ledare A2 menar att medarbetare inom produktionen på Företag A ska kunna delta i diverse 

hälsofrämjande aktiviteter, vilket Ledare A2 själv ser som motivationshöjande, att som medarbetare få 

möjlighet att röra på sig och få må bra motiverar till en bättre prestation. Initiativet med hälsofrämjande 

aktiviteter talar även Ledare A1 om och menar att det är i syfte att medarbetarna ska må bättre och för 

att engagera och ge känslan till att alla ska känna att de är måna om varandras hälsa. Ledare A1 är inte 

lika beslutsam som Ledare A2 om att det kan vara direkt motivationshöjande för medarbetarna att delta 

i hälsofrämjande aktiviteter men menar, likt det Ledare A2 också trycker på, att utveckling och 

stimulans är väsentligt, men att det också kan vara skrämmande för medarbetarna och därmed ge 

motsatt effekt menar Ledare A1. (Personlig kommunikation, Ledare B1, 19 april, 2016; Ledare A2, 12 

april, 2016; Ledare A1, 14 april, 2016) 

 

Ledarna på Företag A beskriver att medarbetarna ges stort ansvar gällande arbetsuppgifterna och de har 

även gruppledare men inte mycket mer än så. Ledarna på Företag A önskar att medarbetarna hade mer 

ansvar då det skulle underlätta verksamheten, men menar att det i dagsläget inte finns rätt 

förutsättningar för att ge dem det. Även Ledare B1 vill att medarbetarna ska ta mer ansvar och Ledare 

B1 arbetar med att få en större delaktighet från medarbetarna genom att ett antal medarbetare blir 

gruppledare med lite extra ansvar. De flesta medarbetare motsätter sig dock extra ansvar som går utöver 

deras ordinarie arbetsuppgifter. I dagsläget ansvarar samtliga medarbetare på Företag B för att det som 

görs är av god kvalitet säger Ledare B2. (Personlig kommunikation, Ledare A1, 14 april, 2016; Ledare 

A2, 12 april, 2016; Ledare A3, 20 april, 2016; Ledare B1, 19 april, 2016; Ledare B2, 19 april, 2016) 

4.4 Varför ledare motiverar medarbetare i produktionen 

När frågan ställs kring varför ledare motiverar svarar samtliga ledare att motiverade medarbetare leder 

till ökad produktivitet. Ledare A2 menar att det finns samband mellan motiverade medarbetare och 

företagets produktivitet men att det föreligger svårigheter att mäta detta samband. Vidare påstår Ledare 

A2 att utan motiverade medarbetare skulle företaget inte lyckas med någonting då medarbetarna är 

företagens mest väsentliga resurs. Även Ledare A3 anser att grunden för hela verksamheten är 

motiverade medarbetare. Ledare A3 menar vidare att medarbetares motivationsnivå kan skilja, men att 
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de omotiverade drar ned hela verksamheten. Med anledning av det finns tydliga incitament till att 

kontinuerligt arbeta med att få medarbetarna motiverade. Ledare A3 menar vidare att lönsamheten 

sjunker om medarbetarna inte är motiverade att prestera på arbetet då det resulterar i sämre kvalitet 

vilket i sin tur kan leda till att kunden väljer att sluta köpa företagets produkter. Ledare B2 lägger stor 

vikt på att belysa att medarbetarna som trivs på arbetet gör mycket mer nytta än medarbetarna som 

vantrivs och att arbetet som ledare gör för att motivera sina medarbetare till stor del syftar till att det 

ska gå bra för företaget, men att det dessutom sker av en mänsklig natur - att inte vilja ha folk som mår 

dåligt runt omkring sig. Även Ledare B1 menar att individen måste leverera eftersom företaget 

förväntas leverera. För Ledare A1 leder arbetsmotivationen till glädje och menar att glädjen är det 

centrala i arbetsuppgifterna. Det blir automatiskt att de levererar ett bättre arbete och med det blir 

produktiviteten högre och företaget uppnår därmed bättre resultat. (Personlig kommunikation, Ledare 

A1, 14 april, 2016; Ledare A2, 12 april, 2016; Ledare A3, 20 april, 2016; Ledare B1, 19 april, 2016; 

Ledare B2, 19 april, 2016) 

 

Man ska kunna gå till jobbet varje måndagsmorgon och känna ‘Gud vad kul, det är måndag igen’. 

(Personlig kommunikation, Ledare A1, 14 april, 2016) 

 

Ledare A1 tror genuint på att medarbetare kan leverera bättre om de är motiverade. Är det glädjefyllt 

på arbetsplatsen är medarbetarna villiga att stanna och arbeta längre och det är något positivt för en 

arbetsgivare då företagets output ökar. (Personlig kommunikation, Ledare A1, 14 april, 2016) 

 

Samtliga ledare anser att arbetsmiljön på företaget har inverkan på medarbetarnas arbetsmotivation och 

Ledare B2 hävdar att medarbetare som är stressade eller mår dåligt presterar sämre. Ledare A1 anser 

att företag ska arbeta för att skapa en god arbetsmiljö på arbetsplatsen då en god arbetsmiljö krävs för 

att förverkliga sig själv och nå ett gott företagsresultat. Ledare B1 menar att medarbetarnas hälsa och 

mående har inverkan på hur motiverade de är och Företag B arbetar därför med att få medarbetarna att 

må bra, vilket då indirekt leder till att medarbetarna presterar bättre. Även Ledare A3 anser att 

medarbetarnas hälsa inverkar på medarbetarnas upplevda motivation, friska människor är ofta mer 

motiverade än de som är sjuka. Vidare menar Ledare A3 att de som exempelvis är sjukskrivna inte bara 

är mer omotiverade, utan att de även har fokus på annat som inte är direkt relaterat till arbetet. Ledare 

A3 menar även att det är väsentligt att Företag A arbetar för att skapa en gemenskap på arbetsplatsen, 

i syfte till att öka motivationen som i sin tur leder till ökad produktivitet, då en medarbetare som trivs 

på arbetsplatsen och känner en gemenskap till sina kolleger presterar bättre än en som inte gör det. 

(Personlig kommunikation, Ledare A1, 14 april, 2016; Ledare A2, 12 april, 2016; Ledare A3, 20 april, 

2016; Ledare B1, 19 april, 2016, Ledare B2, 19 april, 2016) 
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Ledare B1 hävdar att: 

Människor mår bra av att ha mål.   

(Personlig kommunikation, Ledare B1, 19 april, 2016) 

 

Vidare påpekar Ledare B1 att medarbetarna har svårt att förstå syftet med att arbeta mot mål eller 

nyckeltal. Det har tidigare rådigt en oförståelse bland medarbetarna på Företag B kring varför de ska 

arbeta mot mål och hur medarbetares arbetsbidrag har en inverkan på företagets övergripande mål. Då 

Ledare B1 har ambitionen att få medarbetarna att tänka annorlunda gällande mål menar Ledare B1 att 

den ihållande mentaliteten behöver försvinna. Det genom att få medarbetarna att bli mottagliga för mål 

och överlag bli mer mottagliga för förändringar. Även Ledare A1 arbetar för att förändra den ihållande 

mentaliteten på Företag A. Nästintill samtliga ledare anser att medarbetare i produktionen har 

förutsättningar till att nå måluppfyllelse, men att det föreligger en distans mellan deras dagliga mål och 

företagens övergripande mål. Ledare A2 berättar om förekomsten av övergripande mål på Företag A 

men också om svårigheten att kommunicera ut de dagliga målens betydelse till medarbetarna, vilket 

om de lyckades skulle vara motivationshöjande då medarbetarna själva skulle komma till insikt i hur 

deras prestation inverkar på företagens övergripande mål.  

 

Om vi skulle lyckas skapa denna målbrytning ända ner till produktionen  

så skulle detta leda till något väldigt bra för företaget och dess resultat.  

(Personlig kommunikation, Ledare A2, 12 april, 2016) 

 

Ledare A1 håller med Ledare A2 och säger att tydliga mål ger medarbetare en känsla av att vara en del 

av något större. Ledare A3 och Ledare B2 påpekar att det på respektive företag finns befintliga mål, i 

form av dagliga mål och övergripande mål men att det inte läggs någon större tankegång kring syftet 

med målsättningen och sambandet mellan målsättning och medarbetares upplevda arbetsmotivation. 

(Personlig kommunikation, Ledare B1, 19 april, 2016; Ledare A1, 14 april, 2016; Ledare A2, 12 april, 

2016; Ledare A3, 20 april, 2016; Ledare B2, 19 april, 2016) 

 

På grund av den teknologiska utvecklingen upplever Ledare A1 och Ledare A3 att medarbetarna kan 

känna sig mindre motiverade på grund av en rädsla för att förlora sina arbeten. Ledare A1 menar att 

medarbetare undrar vad det innebär för dem när företaget exempelvis införskaffat en ny maskin till 

produktionen. Ledare A3 hävdar att medarbetarna är positivt inställda till automation och robotar om 

inte deras egna arbeten riskeras. Vidare påpekar Ledare A3 att en ny maskin kan lyfta bort de tråkiga 

arbetsuppgifterna som ingen egentligen vill göra och att det i sin tur leder till att medarbetarna blir mer 

motiverade eftersom de inte längre behöver göra de tråkiga arbetsuppgifterna längre. Ledare A2, Ledare 

B1 och Ledare B2 menar däremot att arbetet som sker i produktionen på företagen mestadels är 

manuellt styrda och att teknologins utveckling därmed inte har någon påverkan på dessa arbeten. Vidare 
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hävdar Ledare B2 att det inte påverkar medarbetarnas arbetsmotivation utan att det kan bidra till att 

effektiviteten ökar på företaget. (Personlig kommunikation, Ledare A1, 14 april, 2016; Ledare A3, 20 

april, 2016; Ledare A2, 12 april, 2016; Ledare B1, 19 april, 2016; Ledare B2, 19 april, 2016) 

4.5 De faktorer medarbetare motiveras av  

Svarsfrekvensen för Företag A var acceptabel (64 av 120, cirka 53 procent) medan den för Företag B 

var bra (9 av 12, 75 procent) (Bryman & Bell, 2013). Därmed anses respondenterna för både Företag 

A och Företag B kunna representera hela populationen inom produktionen på respektive företag.  

4.5.1 Motivationsfaktorer 

Respondenterna svarade först på hur väsentliga Herzbergs motivationsfaktorer var för deras 

arbetsmotivation och vilja att prestera. De valde mellan 1 till 5, där 1 stod för inte alls viktigt och 5 för 

mycket viktigt. 

 

Medelvärde - rangordning för Företag A Medelvärde - rangordning för Företag B 

4,4219 - Arbetet i sig 

4,3594 - Prestation 

4,3125 - Möjlighet till personlig utveckling 

4,2344 - Erkännande 

3,7969 - Ansvar 

3,5781 - Karriärutveckling 

4,5556 - Prestation 

4,3333 - Erkännande 

4,2222 - Möjlighet till personlig utveckling 

4,0000 - Arbetet i sig 

3,4444 - Karriärutveckling 

3,2222 - Ansvar 

Tabell 2. Medelvärde för enkäter - motivationsfaktorer. 

Samtliga faktorer hamnade på ett medelvärde över 3 och anses därmed vara ganska viktiga, viktiga 

eller mycket viktiga. Medarbetarna anser prestation, att få se resultatet av ett väl slutfört arbete, vara 

mest betydelsefullt för deras motivation. Ansvar och karriärutveckling ansågs vara mindre viktigt än 

resterande faktorer på båda företagen. 
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4.5.2 Hygienfaktorer 

Respondenterna svarade sedan på i vilken utsträckning Herzbergs hygienfaktorer påverkade deras 

trivsel och vilja att prestera. De valde på en femgradig skala från instämmer ej till instämmer helt. 

 

Medelvärde - rangordning för Företag A Medelvärde - rangordning för Företag B 

4,5410 - Org. administration och policy 

4,3226 - Anställningstrygghet  

4,3065 - Relationer 

4,2581 - Privatlivet  

4,1935 - Chefen  

4,1452 - Arbetsförhållanden  

3,9677 - Lön och andra förmåner 

2,6885 - Status  

4,4444 - Anställningstrygghet  

4,4444 - Privatlivet  

4,4444 - Relationer  

4,2222 - Chefen  

4,1111 - Arbetsförhållanden  

4,1111 - Lön och andra förmåner 

3,8889 - Org. administration och policy 

2,5556 - Status  

Tabell 3. Medelvärde för enkäter - hygienfaktorer. 

 

Statusförmåner var den enda hygienfaktor respondenterna knappt ansåg bidra till deras trivsel och 

prestationsvilja. Resterande faktorer fick ett högt värde, från cirka 4 till 4,5. Den största skiljaktigheten 

mellan de båda företagen var att respondenterna för Företag A ansåg att ett väl organiserat företag med 

tydliga roller var av störst vikt, medan samma faktor var näst lägst för respondenterna på Företag B. I 

övrigt gavs relativt lika svar från respektive företag. 

 

Slutligen fick respondenterna svara om de känner sig motiverad i sitt dagliga arbete och om de anser 

att deras chef tar hänsyn till deras specifika behov i arbetet med att motivera dem. Av medarbetarna i 

produktionen på Företag A ansåg drygt 60 procent sig vara motiverade, men knappt 40 procent ansåg 

att deras chefer tog hänsyn till deras behov. I Företag B kände sig knappt 45 procent vara motiverade 

och endast 33 procent ansåg att deras chef tog hänsyn till deras behov i motivationsarbetet. (Se Bilaga 

5 - Enkätsvar) 
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5. Analys 

I följande kapitel presenteras studiens analys där ledares syn på motivation samt hur och varför de 

arbetar med motivation analyseras gemensamt genom att tillämpa den teoretiska referensramens 

begrepp på den insamlade empirin. Tillsammans med detta integreras kvantitativ data från 

enkätresultaten för att analysera de faktorer medarbetarna i produktionen upplever vara motiverande. 

Analysen ligger till grund för studiens slutsats.  

 

Fyra av fem deltagande ledare i studien menar att motivation kommer från en inre drivkraft som enligt 

några kan komma ur personligheten. Den femte, Ledare A1, menar att det kommer från att hitta en 

arbetsglädje i det som görs. Även Ledare A3 och Ledare B2 nämner att motivation kommer genom att 

hitta en glädje i arbetsuppgiften och med det en vilja att utföra den. Forskare har genom åren givit sin 

tolkning av motivation och trots att svaren är omstridda är flera överens om att dela de faktorer som 

påverkar individens motivation i två kategorier. Deci och Ryan (2008) skapade teorin SDT, vilken 

består i indelning av självständig motivation och kontrollerad motivation där den förstnämnde anses ge 

mer positiva resultat och är relaterad till inre motivation och en vilja att utföra arbetsuppgiften. I 

McGregors (1960/2006) Teori Y anses inre motivationsfaktorer driva de ambitiösa och självmotiverade 

och Herzbergs (1959/1993) motivationsfaktorer är även de kopplade till en inre känsla och vilja att 

prestera. Enkätsvaren visade att alla de motivationsfaktorer Herzbergs tvåfaktorteori presenterar var 

mer eller mindre relevanta för deras arbetsmotivation. Därmed har deras ledare en bild av varifrån 

motivation kommer som överensstämmer med medarbetarnas behov. Trots ledarnas syn på motivation 

tycks de dock inte lyckas förmedla den till majoriteten av sina medarbetare i produktionen. Knappt 40 

procent av medarbetarna på Företag A och cirka 33 procent av medarbetarna på Företag B anser att 

deras chef tar hänsyn till deras behov för att motivera dem. På Företag A ser dock cirka 61 procent av 

medarbetarna sig själva som motiverade medan endast drygt 44 procent gör det i Företag B. Ledarna 

har därmed möjlighet att fördubbla medarbetarnas prestation. Det är dock mycket möjligt att 

medarbetarna finner arbetsmotivation i andra faktorer än de som undersökts.  

 

Att medarbetarna är företagens mest väsentliga resurs och att produktiviteten är högre när medarbetarna 

känner sig motiverade är samtliga ledare överens om. Ledare för Företag A menar att utan motiverade 

medarbetare skulle deras företag inte fungera. Alla fem ledare arbetar med att motivera sina 

medarbetare men på olika sätt. Att samtliga ledare arbetar med att motivera medarbetare tyder på att 

motivationsarbetet är väsentligt för företagen. Ledare A1, Ledare B1 och Ledare B2 arbetar inte med 

några specifika metoder för att motivera sina medarbetare på respektive företag. Vilket skulle kunna 

bero på att ledare ser medarbetare som enskilda individer som inte eftersöker samma metod. Ledare A2 

och Ledare A3 menar att en motivationsmetod exempelvis skulle vara att bjuda medarbetarna på en 

måltid när de lämnat förbättringsförslag för företaget. Att efter ett utfört arbete få belöning kan härledas 

till Herzberg et al. (1959/1993) motivationsfaktor erkännande som handlar om att någon 
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uppmärksammar det utförda arbete som genomförts. Erkännande behöver dock inte innebära en 

belöning utan Herzberg menar att det är motiverande att någon lägger märke till utfört arbete oavsett 

om det är beröm eller kritik. Belöning och erkännande är även en av de sex grundpelarna inom HR 

enligt Flynn (2014). Samtliga ledare ger medarbetarna erkännande genom muntlig feedback. Ledare 

A1 ser feedback som nödvändigt för att få medarbetarna att känna sig sedda och flera anser att det är 

väsentligt att den är konstruktiv. Ledare på båda företagen ger dock intrycket av att de inte ger den 

mängd feedback de skulle vilja ge. Enkätresultaten visar att Erkännande, liksom de flesta 

motivationsfaktorer, är mycket betydelsefullt för medarbetarna för deras arbetsmotivation. Belöning 

och bestraffning som motivationsmetod ses som kontrollerad motivation enligt SDT och anses vara en 

mindre effektiv motiverande metod än självständig motivation (Deci & Ryan, 2008; Gagné, 2010). Att 

engagemang är kopplat till belöning av bedriften är ett av de sex antaganden McGregor (1960/2006) 

gör i sin Teori Y. Skillnaden mellan ledares intryck av den mängd feedback som ges och medarbetares 

behov av erkännande kan vara en bidragande faktor till varför i genomsnitt endast hälften av 

medarbetarna känner sig motiverade. 

 

Medarbetarsamtal används av samtliga ledare för att ta reda på medarbetarnas inställning till deras 

arbetsuppgifter och vad som driver dem. Att få möjlighet att påverka sin karriärmässiga och personliga 

utveckling är enligt Herzberg et al. (1959/1993) motiverande. Även Flynn (2014) hävdar att 

medarbetarnas prestation ökar när de ges möjlighet till personlig utveckling och karriärmöjligheter. 

Denna utveckling bidrar till uppfyllandet av det sista steget i Maslows (1987) behovspyramid  

självförverkligande som går ut på att förverkliga sin potential. Utmanande arbetsuppgifter är 

motiverande (Deci & Ryan, 2008; Herzberg et al., 1959/1993), men trots medarbetarsamtalen och att 

företagen vill få medarbetarna att söka tjänster internt, är det inte många medarbetare i produktionen 

som vill ändra sin arbetssituation. Det kan eventuellt tyda på att ledarna syn på hur de motiverar 

medarbetare genom intern rekrytering inte stämmer överens med det medarbetare själva upplever sig 

ha behov av. Enligt enkäterna anser medarbetarna att Möjlighet till personlig utveckling är mer än 

viktigt för deras arbetsmotivation. Karriärutveckling är ganska viktigt för medarbetarna men är 

samtidigt bland de minst viktiga motivationsfaktorerna för arbetsmotivationen.  

 

Ledarna tillfrågades hur de ser på teknologisk utveckling och dess påverkan på medarbetarnas 

prestation. Ledare på båda företagen berättade att då arbetet i produktionen mestadels är manuellt styrt 

påverkas inte medarbetarna avsevärt. Ledare A3 menar att automation kan medföra högre 

arbetsmotivation då simpla och monotona arbetsuppgifter tas över av maskiner. På Företag A tror dock 

ledare att medarbetarna kan känna sig mindre motiverade om deras anställningstrygghet är hotad. 

Anställningstrygghet är en hygienfaktor enligt Herzberg et al. (1959/1993) och således inte direkt 

motivationshöjande men enkäterna visar att Anställningstrygghet är en av de mest betydelsefulla 

faktorerna för deras trivsel och vilja att utföra ett bra arbete. Paralleller kan dras till McGregors 

(1960/2006) Teori X vars människosyn påstår att de mest av allt vill ha trygghet. Vilket skulle kunna 
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relateras till den icke existerande förändringsbenägenheten som ledarna beskriver att medarbetarna 

besitter då de inte vill förändra sin nuvarande arbetssituation till förmån för nya tjänster internt.  

 

Medarbetarna i produktionen har mer eller mindre monotona arbetsuppgifter enligt ledarna i båda 

företagen. Rutinmässiga arbetsuppgifter brukar vara kopplade till låg arbetsmotivation (Moynihan & 

Pandey, 2007). För att ge medarbetarna variation arbetar ledarna på båda företagen med att skapa 

rotation på arbetsuppgifterna. Rotering av arbetsuppgifter kan leda till självständig motivation (Stynen 

et al., 2014), men precis som de har svårigheter med att få medarbetarna att söka interna tjänster 

upplever fyra av fem ledare att medarbetarna ofta motsätter sig dessa rotationer. Även här förekommer 

en delad mening om vad som är motiverande för medarbetarna där ledarna arbetar med förändring i 

form av rotering och medarbetarna svarar med låg förändringsbenägenhet till följande. Syftet med 

rotationen är dock inte bara för att motivera utan även, kanske främst, av hälsomässiga skäl. 

Hälsofrämjande aktiviteter används i båda företagen och ses som bidragande till medarbetarnas positiva 

inställning, då fokus flyttas från att må dåligt till att må bra. Medarbetare som mår bra är mer motiverade 

och presterar bättre menar ledare på båda företagen. Tangen och Conrad (2009) har sett en stark 

koppling mellan medarbetares hälsa, produktivitet och motivation. Herzbergs (1959/1993) 

tvåfaktorteori grundade sig i frågan om vad som fick medarbetarna på industriföretag att må bra, att 

motivationsfaktorer fanns, visar även på en koppling mellan att må bra och vara motiverad även enligt 

Herzberg. På Företag B anser ledare att medarbetare som mår bra på arbetet är till betydligt större nytta 

för företaget och att då företaget förväntas leverera måste den enskilde individen leverera. Ledare från 

båda företagen har sett att medarbetare som inte mår bra, exempelvis på grund av stress, presterar sämre 

och har mindre fokus på arbetsuppgifterna. Prestation som motivationsfaktor handlar enligt Herzberg 

et al. (1959/1993) om att framgångsrikt slutföra arbetsuppgifter och se resultatet av dem, och det var 

den motivationsfaktor som medarbetarna sammanslaget ansåg som viktigast enligt enkätresultaten. Det 

är tydligt att prestationen i sig är en drivkraft till mer prestation genom arbetsmotivation så länge 

medarbetarna får slutföra sina arbetsuppgifter och även ta del av resultatet.  

 

De sammankomster och fester som arrangeras främjar gemenskap och glädje men få ledare anser det 

vara direkt bidragande till arbetsmotivationen. Herzberg et al. (1959/1993) menar att relationer är en 

hygienfaktor och därmed inte bidrar till motivation utan endast motverkar vantrivsel. Gagné (2010) 

påstår dock att social tillhörighet är ett av de mänskliga psykologiska behoven vilket är kopplat till 

självständig motivation. I enkäterna får hygienfaktorn Relationer ett medelvärde på 4,3065 på Företag 

B och 4,4444 på Företag A, på en skala mellan 1 och 5 gällande dess betydelse för viljan att utföra ett 

bra arbete. Vilket är ett bevis på att de sammankomster som arrangeras är något medarbetare uppskattar 

då det bidrar till att relationer med kolleger skapas.  I Företag B arbetar ledare med att få en större 

delaktighet genom större ansvarstagande från medarbetarna, men de motsätter sig ofta ansvar som går 

utöver deras aktuella arbetsuppgifter. Genom att skapa delaktighet och därmed öka medarbetares 

engagemang kan arbetstillfredsställelse skapas (Flynn, 2014). Vad som framkommit är att medarbetare 
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i produktionen motsätter sig delvis delaktighet samt att deras engagemang för annat än sitt eget är 

bristfälligt, vilket skulle kunna ge en negativ effekt på hur tillfreds de känner sig på arbetet. Ledare på 

båda företagen beskriver att medarbetarna i produktionen har stort ansvar för sina arbetsuppgifter, att 

de ska bli utförda och vara av god kvalitet, samt att de har gruppledare med lite extra ansvar. De skulle 

båda vilja att medarbetarna hade mer ansvar och ledare på Företag A menar att det skulle underlätta 

verksamheten. Nya ansvarsområden är motiverande enligt Herzberg et al. (1959/1993), men Ansvar är 

bland de motivationsfaktorer som hamnat längst ner i rangordningen enligt enkäten och anses därmed 

vara ganska viktiga för medarbetarnas arbetsmotivation enligt dem själva. Här kan paralleller dras igen 

till McGregors (1960/2006) Teori X som innebär att människor undviker ansvar, har låga ambitioner 

och föredrar att bli styrda. Medarbetares ovilja till förändring tycks försvåra ledares arbete med flertalet 

motivationsfaktorer i denna bransch. 

 

Ledare från båda företagen arbetar med målsättning av dagliga- och övergripande mål mot 

medarbetarna, men företagens övergripande mål når dessvärre inte ner till medarbetarna i produktionen. 

För att uppnå effektivitet i organisationer behöver ledare tydliggöra värdet av medarbetarnas arbete 

(Flynn, 2014). Att ledarna inte fullt ut förmår få med medarbetarna i företagens övergripande 

målsättning tyder på att medarbetarna inte givits förutsättningar till att få insikt i deras värde för 

företaget. Ledarna ser ett problem med en ihållande mentalitet som behöver hanteras, exempelvis 

genom tydlig kommunikation, för att få medarbetarna att tänka annorlunda kring mål och för att få 

medarbetare att även känna delaktighet i företagets övergripande mål och hur deras prestationer leder 

till att målen blir uppfyllda. Ledare B1 är övertygad om att människor mår bra av att arbeta mot mål 

och ledare på Företag A anser att en förändring av mentaliteten skulle bidra till att medarbetare blir mer 

motiverade och därmed prestera bättre. Tillhörighet är ett mänskligt behov enligt Maslow (1987) som 

skulle kunna uppfyllas genom målsättning och känslan av delaktighet. Latham och Lockes (2006) 

målsättningsteori säger att uppsatta mål bidrar till en känsla av meningsfullhet, fokus, motivation och 

ett driv att nå målen. McGregors (1960/2006) menar i sin Teori Y att människor som är engagerade i 

företagens mål utövar självkontroll och självständighet. När målen sedan uppnås skapas en inre 

tillfredsställelse hos individen (Latham & Locke, 2006). Inre tillfredsställelse leder i sin tur till 

självständig motivation som ger mer positiva resultat än kontrollerad motivation enligt SDT. 

Självständig motivation uppstår även till följd av utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter. (Ankli 

& Palliam, 2012; Deci & Ryan, 2008; Gagné et al., 2010) Med hjälp av mål blir arbetsprestationen 

tydligt mätbar och ger ledare möjligheten att erkänna medarbetarnas ansträngning. Enkäten visar att 

lagom utmanande och intressanta arbetsuppgifter (Arbetet i sig) samt Erkännande är viktiga för 

medarbetarna, och med hjälp av tydliga mål har ledare en möjlighet att få medarbetarna i en positiv 

motivationsspiral där de motiveras av sina egna prestationer, måluppfyllelse och erkännande av deras 

ledare. Det kan dock krävas att medarbetarna själva är beredda att ta sig ur sin bekväma mentalitet och 

omfamna förändring.   
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser där frågeställningarna besvaras med hänsyn till det 

fenomen som beskrivs i inledningskapitlet.  

 

Syftet med studien är att ur ett ledarskaps- och medarbetarperspektiv beskriva arbetsmotivation i 

tillverkningsföretag där studiens empiri ligger till grund för att besvara studiens frågeställningar. 

 

Utifrån analysen kan ledarnas syn på motivation urskiljas och det framkom att de hade delade 

uppfattningar. Vissa ledare ansåg att motivation skapas av en inre drivkraft och en annan syn på 

motivation var att den kommer från att hitta en arbetsglädje i det som görs vilket då skulle framkalla en 

vilja att utföra arbetsuppgiften. 

 

Nedan presenteras hur ledare motiverar medarbetare i produktionen. De metoder de använder listas 

utan inbördes ordning:  

 

- Feedback - Ledare på båda företagen arbetar med muntlig feedback och anser att det är 

väsentligt att den är konstruktiv. De tycker att feedback mot medarbetarna bör ske mer 

kontinuerligt än vad det gör i dagsläget. 

- Medarbetarsamtal - Ledare arbetar med samtal som ett verktyg för att motivera medarbetarna, 

där medarbetarna kan samtala om sin inställning till arbetet och vad som motiverar dem. 

- Möjlighet till utveckling - Båda företagen ger möjlighet till personlig utveckling och 

karriärutveckling genom att utannonsera tjänster i företagen internt.  

- Rotation - Ledare arbetar med rotation i försök att minska det monotona arbetet genom att 

skapa variation av arbetsuppgifterna under arbetsdagen, där syftet främst är att förbättra 

medarbetarnas hälsa och därigenom medarbetarnas arbetsmotivation. 

- Aktiviteter - Ledare arbetar med att motivera medarbetarna genom aktiviteter för att öka 

gemenskapen samt att bevara en god hälsa på arbetsplatsen.  

- Ansvar - Ledare arbetar med att ge medarbetarna ansvar, vilket ledare anser vara 

motivationshöjande. 

- Målsättning - Ledare använder sig av målsättningsmetoder för att skapa delaktighet och 

motivera medarbetarna.   
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Ledare arbetar med olika metoder för att motivera medarbetare i produktionen och det förekommer 

även olika anledningar till varför ledare lägger resurser på att motivera medarbetare. Även dessa 

presenteras utan inbördes ordning:  

 

- För att säkerställa företagets framtid - Ledare anser att medarbetarna är företagens mest 

betydelsefulla resurs och måste därför aktivt arbeta med att motivera medarbetarna då företaget 

inte överlever om medarbetarna inte är motiverade.  

- För medarbetarnas hälsa - Ledare arbetar med att motivera medarbetarna i syfte att få 

medarbetarna att trivas och må bra på arbetet, vilket resulterar i bättre prestationer. 

- För prestation - Ledare motiverar medarbetarna för att öka företagets produktivitet.  

- För måluppfyllelsen - Ledare motiverar för att få medarbetarnas prestationer att leda till 

måluppfyllelse.  

 

Utifrån enkätsvaren framkom vilka faktorer medarbetare ansåg vara främst motiverande och ansågs 

vara mer än viktiga (över 4 på en skala på 5). Den främst motiverande faktorn för medarbetare i 

produktionen var Prestation – att få se resultatet av ett väl utfört arbete. Nästan lika viktigt som 

Prestation anses Erkännande, Möjligheten till personlig utveckling och Arbetet i sig vara. En tydlig 

skillnad syns mellan dessa fyra och de resterande två, Ansvar och Karriärutveckling, som anses vara 

ganska viktiga. Samtliga faktorer anses således vara åtminstone ganska viktiga (över 3 på en skala på 

5) för medarbetare i produktionen.  

 

Ledare tar i sitt motivationsarbetehänsyn till medarbetare i produktionens monotona arbetsuppgifter 

genom att tillämpa arbetsrotation trots det att ledare anser att de monotona arbetsuppgifterna inte är 

något problem för alla medarbetare. Ledare använder sig av flertalet andra metoder för att skapa 

arbetsmotivation. De saknar dock direkt koppling till att förändra situationen med monotonitet. Ledare 

ser inte den teknologiska utvecklingen som ett problem för medarbetarnas arbetsmotivation om det inte 

direkt påverkar deras anställning, och då de flesta arbetsuppgifter i produktionen är manuellt styrda 

utgör maskiner inget större hot. Den teknologiska utvecklingen och införandet av maskiner kan dock 

vara positivt och bidra till högre arbetsmotivation hos medarbetarna då de tråkiga och monotona 

arbetsuppgifterna kan försvinna.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel redogörs för de diskussioner som förts om studiens slutsatser, samt avslutas med förslag 

till vidare forskning. 

 

Åsikter och teorier om hur ledare ska motivera sina anställda för bästa resultat tycks ständigt vara under 

förändring, och så kanske det alltid kommer att förbli i och med samhällets oupphörliga omvandling. 

Mullins (1985) hävdade att ledare behöver välja vilka teorier de vill använda i arbetet med att motivera 

sina medarbetare och motivationsarbete bör ske med ett högst subjektivt perspektiv för att kunna 

motivera medarbetarna på ett effektivt sätt. Kulturer på olika nivåer – länder, branscher och företag 

exempelvis – har stor påverkan på individer och behöver beaktas av ledare. I mångkulturella länder 

som Sverige är det dessutom vanligt med en bred kulturell representation i företagen. Därför behöver 

ledare ta sig tid att se till varje individs behov för att motivera dem. Vår respondent med HR-

chefsposition nämner att alla vill bli sedda och det tycks finnas ett värde i att ge alla ett motiverande 

stöd. Det är väsentligt att hålla den motivationslåga som redan finns vid liv och inte endast spendera 

tid och resurser på att få fart på en tynande glöd.  

 

Ledare i tillverkningsbranschen arbetar med att motivera medarbetare genom olika metoder utan att 

lägga särskild vikt vid någon specifik sådan. Kommunikation, särskilt återkoppling är något både ledare 

och medarbetare tycks önska bli bättre. Medarbetarsamtal är en metod där medarbetare får uttrycka sig 

om sin situation, hur de känner för sina arbetsuppgifter och hur de ser på framtiden, men endast två av 

fem medarbetare på Företag A och en av tre medarbetare på Företag B anser att deras chefer tar hänsyn 

till deras behov för att motivera dem. Ledarna är övertygade om att motiverade medarbetare presterar 

bättre och att de är företagens mest betydelsefulla resurs. Trots det uppmärksammas inte medarbetarnas 

behov som inte tycks nå fram till ledarna. En förbättring av denna bristfälliga kommunikation kan 

gynna både företag och medarbetare. Företagen vinner i prestation och därmed den drivkraft som får 

företagen att nå sina mål, medan medarbetarna vinner arbetsglädje och inre tillfredsställelse. 

Enkätresultaten visar att bland medarbetarna på företagen som undersökts i studien anser i genomsnitt 

hälften sig vara motiverade i sitt dagliga arbete. Företagen har därmed stora möjligheter att förbättras.  

 

Teknikens utveckling och dess betydelse för medarbetare i produktionen på tillverkningsföretag var 

studiens grund till genomförandet. Trots det faktum att många industriföretag flyttar 

produktionsverksamheten utomlands och att maskiner effektiviserar tillverkningsprocessen i svenska 

fabriker ser ledarna ingen negativ effekt på medarbetarnas arbetsmotivation så länge deras anställning 

inte hotas. Arbetsmotivationens påverkan på behållandet av medarbetare undersöks inte i denna studie, 

men för tillverkningsbranschen tycks den inte ha en avgörande effekt. Industribranschen präglas av låg 

personalomsättning trots monotona arbetsuppgifter, vilket var studiens andra utgångspunkt, som inte 
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utan större ansträngning kan anses bidra till uppfyllandet av medarbetares behov av 

självförverkligande. Att många stannar kvar kan dock relateras till det som påträffades gällande en 

ihållande mentalitet som försvårar motivationsarbetet.  

 

Ledare på båda företagen upplever att det finns en ihållande mentalitet där medarbetarna tycks vara 

trygga i sina roller och ofta motsätter sig förändringar och nya ansvarsområden. Slutsatsen var att 

arbetsrotationer är den motiverande metoden företagen använder för att motverka negativa effekter av 

den monotonitet många arbetsuppgifter i produktionen kännetecknas av – däribland hälsoproblem. 

Genom varierande arbetsuppgifter och en bättre hälsa kan denna relativt enkla metod leda till högre 

produktivitet via arbetsmotivation. Därför anses det vara en av de mer effektiva motivationshöjande 

metoderna för ledare. Företagen använder även hälsofrämjande och sociala aktiviteter för att skapa en 

god hälsa och gemenskap på arbetsplatserna. Det är högst troligt att medarbetarnas fysiska hälsa 

förbättras genom olika former av motion och att deras psykiska hälsa förbättras när de trivs i 

gemenskapen på arbetsplatsen. Medarbetare som mår bra presterar bättre enligt både teori och de ledare 

som intervjuats och därför anses dessa aktiviteter vara en god investering. Ledarna visar en önskan att 

fördela mer ansvar på medarbetarna för att få dem att känna större delaktighet. Av samma anledning 

vill ledarna att medarbetarna ska ta till sig företagens övergripande mål. De teorier studien tar upp ger 

stöd till att det leder till ökad motivation. Enkätsvaren visar dock att ansvar och karriärutveckling är 

bland de faktorer medarbetarna efterfrågar minst, även om de fortfarande anser dem vara ganska viktiga 

för deras motivation. Att medarbetarna tycks värdera personlig utveckling högre än ansvar och 

karriärutveckling kan te sig motsägande då de senare två kan tänkas vara medel med vilka personlig 

utveckling uppnås. Kanske är det så att medarbetarna i produktionens ihållande mentalitet värderar sin 

förmåga att utföra de redan ålagda arbetsuppgifterna bättre. Troligtvis kan ledarna få medarbetarna att 

vilja prova på nya arbetsuppgifter om ledarna ser till att de upplevs som mer intressanta och 

meningsfulla. Genom att tydliggöra företagens övergripande mål och få medarbetare att känna 

delaktighet kan de få medarbetarna att gå från en stereotypisk Teori X-människa till en mer engagerad, 

ansvarstagande och lösningsorienterad Teori Y-människa. 

 

Inga större skillnader tycks finnas i hur, eller varför ledarna arbetar med att motivera medarbetare 

företagen emellan. Resultaten visar dock att medarbetare på det större företaget (Företag A) är mer 

motiverade än medarbetare på det mindre företaget (Företag B). Varför det är så går det endast att 

spekulera i. Större företag tenderar att ha mer resurser medan mindre företag tenderar att ha en bättre 

sammanhållning. Det mindre företaget bör ha bättre möjlighet att förstå medarbetarnas behov, men de 

kan å andra sidan ha betydligt svårare att uppfylla dem på grund av begränsade resurser.  

 

Vad har då tillverkningsföretag att tjäna på motivationsarbete? Det tycks inte behövas för att behålla 

personal vilket kan vara ett betydande argument i andra branscher. De får ökad produktivitet, men hur 
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mycket den ökar är svårt att mäta. Att få en bättre hälsa hos medarbetarna kan vara den största 

anledningen särskilt då det i sig bidrar till prestation. Även här är det dock svårt att mäta om det är en 

lönsam investering. Studier mellan 60- och 90-talet visade att lön var den största motivationsfaktorn 

(Wiley, 1997). Våra resultat visar att lön fortfarande är betydelsefullt men att många andra faktorer är 

mer betydelsefulla för medarbetarnas vilja att göra ett bra arbete. Kommer det i framtiden räcka med 

att tillgodose det som Herzberg (1959/1993) kallar hygienfaktorer, eller innebär kommande 

generationsskiften att HR och behovet av självförverkligande blir en allt större del av 

tillverkningsbranschen? Troligen rör vi oss mot en framtid där medarbetare ställer allt högre krav på 

ledare som behöver se till varje individs behov och där maskiner tar över de monotona och tråkiga 

arbetsuppgifterna. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning  

Då ämnesområdet arbetsmotivation är brett finns det många möjligheter att utforska ämnet och öppnar 

upp för många intressanta infallsvinklar. En intressant aspekt hade varit att jämföra om upplevd 

motivation hos medarbetare med monotona arbetsuppgifter skiljer sig beroende på 

ålder/kön/anställningsform. Det skulle även vara intressant att skifta fokus från ledare till medarbetare 

och genomföra intervjuer med dem för att på så sätt skapa en djupare inblick i vad som motiverar dem 

och varför.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Operationalisering, intervjuguide 

 

Teoretisk bakgrund Begrepp Intervjufrågor 

Bryman & Bell (2013) 

- presenterar att det är bra att börja 

en intervju med inledande frågor. 

Inledande fråga 

(Kontext) 

Berätta kort om din roll här på…. Och 

hur många medarbetare du är ”chef” 

över. 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för 

medarbetarna i produktionen? 

Hedegaard, (2012), Revstedt, (2002) 

och Wiberg & Stemma, (1988)  

- dessa författare förklarar sin 

tolkning av vad motivation är. 

Inledande fråga 

(Kontext) 

Vad är motivation för er/hur 

definierar ni det? 

Katzenberg & Santamaria, (1999) 

- menar att monotona arbetsuppgifter 

kan skapa ett oengagemang 

gentemot företaget. 

Inledande fråga 

(Kontext) 

Anser ni att medarbetarna i 

produktionen har ett monotont 

arbete? Om ja, skapar detta mindre 

engagemang? 

Gareth English, (2005) och Jacobsen & 

Thorsvik, (2014) 

- dessa författare menar att 

motiverade medarbetare presterar 

extra. 

Inledande fråga 

(Kontext) 

Får medarbetarna utrymme till att 

göra något extra utöver sina vanliga 

arbetsuppgifter? 

Deci & Ryan, (2008), Jacobsen & 

Thorsvik, (2014) 

- menar att medarbetarnas 

individuella behov behöver tillgodoses 

på en arbetsplats. 

Behov, SDT Medarbetare kan ha olika 

inställningar inför olika 

arbetsuppgifter, hur försöker ni ta 

reda på dessa inställningar? 

Vissa dagar kan det kännas mer 

motigt än andra att dagar att utföra 

sitt arbete, hur bemöter och hanterar 

ni medarbetare som upplevs som 

omotiverade? 

Deci & Ryan, (2008)  

- skriver att motivationen kan minska 

om man inte får uppleva 

självbestämmande. 

Behov, SDT Självbestämmande är en viktig del för 

människan, hur tar ni hänsyn till detta 

gällande medarbetarna i 

produktionen? Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför inte? 



II 
 

Maslow, (1987)  

- menar att människor har olika behov 

som måste tillfredsställas. 

Behov Tror ni att medarbetarna känner sig 

trygga på arbetsplatsen? 

Maslow, (1987), Deci & Ryan (2008)  

- menar att människor har olika (här: 

psykologiska) behov som måste 

tillfredsställas. 

Behov, SDT Arbetar ni för att skapa gemenskap på 

arbetsplatsen? Hur? 

Tangen & Conrad, (2009) 

-  beskriver att motivationen på 

arbetet har en stark koppling till 

medarbetares hälsa. 

Behov Kan ni se ett samband mellan 

medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen 

och hur motiverade de är på 

arbetsplatsen? 

Eriksson-Zetterquist, et al., (2012) 

- menar att det finns olika 

människosyn som en ledare utgår från 

i sitt arbete med att säkerhetsställa 

medarbetares behov. 

Behov Hur hanterar ni en anställd som visar 

motstånd till förändring? 

Hur hanterar ni lata och oengagerade 

medarbetare? 

Bolman & Deal, (2015)  

- menar att forskning kring denna 

fråga är flertydig. 

Behov Varför tror ni att vissa arbetar hårdare 

än andra? 

Augner, (2009), Deci & Ryan (2008) 

och Herzberg, (1959/1993)  

- menar att det finns faktorer som 

leder till högre motivation. 

Faktorer, SDT Finns det några specifika faktorer eller 

medel som ni använder för att 

motivera medarbetarna i 

produktionen? 

Deci & Ryan, (2008), Eriksson-

Zetterquist, et al., (2012) 

- presenterar att motivation kan leda 

till högre produktivitet. 

Faktorer, SDT Tar ni reda på vad medarbetarna 

anser som motiverande? 

Brynjolfsson & McAffe, (2014) 

- menar att teknikens utveckling 

kommer att leda till att vissa 

medarbetare riskerar att förlora sina 

arbeten. 

Faktorer Hur ser ni på att maskiner och robotar 

tar över mer och mer? Hur förhåller ni 

er till det i det motivationsarbetet ni 

utför idag? 

Deci & Ryan, (2008), Herzberg, 

(1959/1993) 

- menar att det finns vissa faktorer 

som ledare kan använda i sitt arbete 

Faktorer, SDT Vilka möjligheter finns det till att 

utvecklas; personligt- och 

karriärmässigt? 
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med att motivera och öka trivseln för 

medarbetarna, genom detta ökar 

prestationen. 
Hur ser ni till att era medarbetare har 

intressanta och lagom utmanande 

arbetsuppgifter? 

Till vilken grad lämnas ansvar över på 

medarbetarna i produktionen? 

Använder ni er av lön och andra 

förmåner för att motivera 

medarbetarna? 

Ser ni någon skillnad i upplevd 

motivation mellan de som är 

fastmedarbetare och de som inte är 

det? 

Vad är en god arbetsmiljö för er? 

Anser ni att arbetsmiljön påverkar 

medarbetarnas motivation? Om ja, 

varför/på vilket sätt? 

Märker ni att en anställd får högre 

arbetsmotivation om vederbörande 

känner sig omtyckt och uppskattad? 

Ja/Nej, varför tror ni att det är så? 

Hageman, (1990), Deci & Ryan, (2008)  

- menar att om man arbetar med 

motivation så skapar man en vilja hos 

medarbetare, vilket ökar 

prestationen. 

Prestation, SDT Arbetar ni aktivt med att motivera era 

medarbetare? – I det dagliga arbetet 

eller mer sällan?  

Latham & Locke, (1979) 

- menar att skapandet av 

målsättningar är en effektiv teknik för 

ledare att skapa motivation. 

Målsättning Varför arbetar ni (aktivt) med att 

motivera medarbetarna i 

produktionen? Är det mot några mål? 

Latham & Locke, (2006) 

- målsättningsteorin presenterar att 

bland annat motivationen ökar om 

det finns mål att arbeta efter. 

Målsättning Har medarbetarna mål som ska 

uppfyllas? 

Bryman & Bell, (2013) 

-för ett bra avslut på en intervju 

måste säkerställs att respondenten 

fått berätta så utförligt som möjligt 

eller komma med egna synpunkter. 

Avslutande fråga Är det något mer ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 - Operationalisering, enkät-frågor/påståenden 

 

Teoretisk bakgrund Begrepp Enkätfrågor/påståenden 

Herzberg, (1959/1993) 
-Är de faktorer som ledare kan 

tillgodose för att motivera sina 

medarbetare på arbetsplatsen. 

Motivationsfaktorer Vänligen ringa in….. (Faktorer) 

Herzberg, (1959/1993) 
-Dessa faktorer motverkar 

vantrivsel, ledare kan genom att 

tillgodose dessa faktorer se till att  

medarbetare trivs på arbetsplatsen. 

Dessa faktorer uppfyller 

människans grundläggande behov 

och är viktiga i alla organisationer. 

Hygienfaktorer Hur väl instämmer du på följande 

påståenden? (sätt ett kryss) 

Jacobsen & Thorsvik, (2014) 
 - tillgodoser de mänskliga behov 

som finns, vilket motiverar enskilda 

individer till handlingskraft. 

 Behov Känner du dig motiverad i ditt dagliga 

arbete? 

Bolman & Deal, (2015)  
-grundar sig således på uppfattning 

om att människor drivs av många 

olika behov. 

Behov Anser du att din chef tar hänsyn till 

dina specifika behov i arbetet med att 

få dig motiverad? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide - om motivationsarbete 

De frågor Vi ställer vill Vi gärna att Ni besvarar med att ha medarbetare som arbetar med direkt 

koppling till tillverkningen i åtanke. 

 

 

Inledande frågor 
● Berätta kort om din roll här på ..... och hur många medarbetare du är ”chef över”  

 
● Hur ser en vanlig arbetsdag ut för medarbetarna i produktionen? 

 
● Vad är motivation för er/hur definierar ni det? 

 
● Anser ni att medarbetarna i produktionen har ett monotont arbete? Om ja, skapar detta mindre 

engagemang? 

 
● Får medarbetarna utrymme till att göra något extra utöver sina vanliga arbetsuppgifter? 

 
 
Behov och SDT 

● Medarbetare kan ha olika inställningar inför olika arbetsuppgifter, hur försöker ni ta reda på 

dessa inställningar? 

 
● Vissa dagar kan det kännas mer motigt än andra dagar att utföra sitt arbete, hur bemöter och 

hanterar ni medarbetare som upplevs som omotiverade? 

 
● Självbestämmande är en viktig del för människan, hur tar ni hänsyn till detta gällande 

medarbetarna i produktionen? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 
● Tror ni att medarbetarna känner sig trygga på arbetsplatsen? 

 
● Arbetar ni för att skapa gemenskap på arbetsplatsen? Hur? 

 
● Kan ni se ett samband mellan medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen och hur motiverade de är 

på arbetsplatsen? 

 
● Hur hanterar ni en medarbetare som visar motstånd till förändring? 

 
● Hur hanterar ni lata och oengagerade medarbetare? 

 
● Varför tror ni att vissa arbetar hårdare än andra? 

 
 
Faktorer och SDT 
 

● Finns det några specifika faktorer eller medel som ni använder för att motivera medarbetarna i 

produktionen? 

 
● Tar ni reda på vad medarbetarna anser som motiverande? 

 
● Hur ser ni på att maskiner och robotar tar över mer och mer? Hur förhåller ni er till det i det 

motivationsarbete ni utför idag? 

 
● Vilka möjligheter ges medarbetarna att utvecklas; personligt- och karriärmässigt? 
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● Hur ser ni till att era medarbetare har intressanta och lagom utmanande arbetsuppgifter? 

 
● Till vilken grad lämnas ansvar över på medarbetarna? Hur ofta ses denna fördelning över? 

 
● Använder ni er av lön och andra förmåner för att motivera medarbetarna? 

  
● Ser ni någon skillnad i upplevd motivation mellan de som är fastanställd och de som inte är det? 

  
● Vad är en god arbetsmiljö för er? 

  
● Anser ni att arbetsmiljön påverkar medarbetarnas motivation? Om ja, varför/på vilket sätt? 

  
  

● Märker ni att medarbetare får högre arbetsmotivation om vederbörande känner sig omtyckt 

och uppskattad? Ja/nej, varför tror ni det är så? 
  
  
Prestation och SDT 
  

● Arbetar ni aktivt med att motivera era medarbetare? I det dagliga arbetet? Mer sällan? 

 

 
Måluppfyllelse 
 

● Varför arbetar ni (aktivt) med att motivera medarbetarna? Mot några mål? 

  
● Har medarbetarna mål som ska uppfyllas? 
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Bilaga 4 - Enkät 

Arbetsmotivation 
Denna enkät syftar till att ta reda på vad ni anser bidrar till er arbetsmotivation - viljan att prestera för 

att nå de mål som måste bli uppfyllda.  

 

Enkäten är anonym. Tack! 

 

Vänligen ringa in det svar som stämmer överens.  

 

Kön:  Man  Kvinna           Vill ej ange  

 

Ålder:  Under 25 26-35    36-45    46-55    Över 55    Vill ej ange  

 

 

Nedan följer ett antal faktorer. Vänligen ringa in det alternativ  (1, 2, 3, 4, 5) som motsvarar de olika 

faktorernas betydelse för din upplevda arbetsmotivation - som får dig att vilja göra ett bra jobb.  

 

1 = Inte alls viktigt 

2 = Lite viktigt 

3 = Ganska viktigt 

4 = Viktigt  

5 = Mycket viktigt 

 

Faktorer                     Betydelse för dig 

 

 

1) Erkännande - att någon (chef eller kollega) lägger märke till det du gjort     1   2   3   4   5 

 

2) Prestation - att få se resultatet av ett väl slutfört arbete       1   2   3   4   5 

 

3) Möjlighet till personlig utveckling -          1   2   3   4   5  

    att ha möjlighet till att få utvecklas på arbetet   

 

4) Karriärutveckling – att bli befordrad, få en ny roll        1   2   3   4   5  

 

5) Ansvar - att få nya ansvarsområden, över egna eller andras arbete                  1   2   3   4   5 

 

6) Arbetet i sig - att ha intressanta och lagom utmanande arbetsuppgifter                  1   2   3   4   5  

 

 

Vänd sida      

 
  

 



VIII 
 

Hur väl instämmer du på följande påståenden? (sätt ett kryss) 
 

Jag trivs och vill göra ett bra jobb på en arbetsplats… 
 

… som är väl organiserad (tydliga roller, klar policy): 
Instämmer ej         Instämmer helt 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

… som ger en bra lön och andra förmåner: 
Instämmer ej         Instämmer helt 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

… där relationer med din över- och underordnande och andra kollegor är bra:  
Instämmer ej         Instämmer helt 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

… där din chef är kompetent och rättvis: 
Instämmer ej         Instämmer helt 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

… med bra arbetsförhållanden (arbetsmiljö och mängden arbete): 
Instämmer ej         Instämmer helt 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

… som inte påverkar mitt privatliv: 
Instämmer ej         Instämmer helt 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

… där det finns en stabil anställningstrygghet: 
Instämmer ej         Instämmer helt 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

…erbjuder statusförmåner (ex. tjänstebil, telefon) :  
Instämmer ej         Instämmer helt 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  
 

Känner du dig motiverad i ditt dagliga arbete?     

 

Anser du att din chef tar hänsyn till dina specifika  

behov i arbetet med att få dig motiverad?  

TACK för din medverkan!   

❏ Ja ❏ Nej 

❏ Ja ❏ Nej 



IX 
 

Bilaga 5 - Enkätsvar 

 

Motivationsfaktorer Företag A 

 

 

  



X 
 

Motivationsfaktorer Företag B 

 

 

  



XI 
 

Motivationsfaktorer 
 

Medelvärde - rangordning för Företag A Medelvärde - rangordning för Företag B 

4,4219 - Arbetet i sig 

4,3594 - Prestation 

4,3125 - Möjlighet till personlig utveckling 

4,2344 - Erkännande 

3,7969 - Ansvar 

3,5781 - Karriärutveckling 

4,5556 - Prestation 

4,3333 - Erkännande 

4,2222 - Möjlighet till personlig utveckling 

4,0000 - Arbetet i sig 

3,4444 - Karriärutveckling 

3,2222 - Ansvar 

 

 

Kombinerat medelvärde - rangordning för båda företagen 

4,45750  - Prestation 

4,28385 - Erkännande  

4,26735 - Möjlighet till personlig utveckling  

4,21095 - Arbetet i sig 

3,50955 - Ansvar  

3,40015 - Karriärutveckling  

 

 

 

Hygienfaktorer 
 

Medelvärde - rangordning för Företag A Medelvärde - rangordning för Företag B 

4,5410 - Org. administration och policy 

4,3226 - Anställningstrygghet  

4,3065 - Relationer 

4,2581 - Privatlivet  

4,1935 - Chefen  

4,1452 - Arbetsförhållanden  

3,9677 - Lön och andra förmåner 

2,6885 - Status  

4,4444 - Anställningstrygghet  

4,4444 - Privatlivet  

4,4444 - Relationer  

4,2222 - Chefen  

4,1111 - Arbetsförhållanden  

4,1111 - Lön och andra förmåner 

3,8889 - Org. administration och policy 

2,5556 - Status  

 

 

  



XII 
 

Företag A 

Känner du dig motiverad? 

  Andel  

Ja  60,9 %  

Nej  35,9 %  

Saknas 3,1 %  

_______________________  

Totalt  100,0 %  

Tar din chef hänsyn till dina behov för motivation? 

Andel  

Ja  39,1 %  

Nej  57,8 %  

Saknas 3,1 %  

_______________________  

Totalt  100,0 %  

 

 

Företag B 

Känner du dig motiverad? 

  Andel  

Ja  44,4 %  

Nej  55,6 %  

_______________________ 

Totalt  100,0 %  

Tar din chef hänsyn till dina behov för motivation? 

  Andel 

Ja  33,3 %  

Nej  66,7 % 

_______________________  

Totalt  100,0 %  

 

 


