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Sammanfattning 
 

Tidigare forskning visar på att motivation i dess allmänhet utgår från ett behov som behöver 

tillfredställas, vilket utifrån det behovet motiverar till ett visst handlande (Maslow). Vidare 

har andra forskare fokuserat på motivation inom arbetslivet. En vanlig förekommande teori 

om just arbetsmotivation är tvåfaktor-teorin som utgår från maslows behovshierarki. 

Herzberg, som har utvecklat tvåfaktor-teorin, menar att vissa faktorer (hygienfaktorer) utgör 

grunden, och således är kritiska, för att motivation överhuvudtaget ska kunna uppstå. Vidare 

är det dock helt andra faktorer (motivationsfaktorer) som i sig fungerar motiverande för 

individen (Herzberg). Herzberg menar att arbetsmotivation inte nödvändigtvis innebär motiv 

till att arbeta, utan enbart handlar om faktorer som får en arbetare att känna arbetsglädje och 

utifrån det vill prestera. 

 

Problemformuleringen som legat till grund för denna uppsats var att utgå från de anställdas 

perspektiv i ett framgångsrikt företag med en låg personalomsättning, för att se hur de själva 

resonerar kring begrepp som motivation och trivsel. Författarna har således utifrån de 

anställdas egna erfarenheter och åsikter, avsett urskilja vad som faktiskt motiverar dem till 

arbete. Det kommer följaktligen bli en subjektiv bedömning av vad just de anställda som varit 

med i undersökningen tyckt och tänkt. Det innebär att slutsatserna i den här uppsatsen ej kan 

ses som allmängiltiga slutsatser. Vidare så har försök gjorts till att reda ut om det går att göra 

någon åtskillnad på just motivation och trivsel. Avslutningsvis har det, med utgångspunkt i 

Herzbergs teorier, undersökts huruvida motivation hänger ihop med arbetsuppgifterna. 

 

Resultatet som framkom visade sig att arbetsmotivation är ett stort och komplext område. Det 

finns ingen universell lösning för vad som skapar motivation utan det varierar från individ till 

individ. Människor är olika och drivs således av olika faktorer i arbetet. Respondenterna i 

studien har kommit att beskriva arbetsmotivation som ”det som gör det roligt att gå till 

jobbet”. ”Det” kan således stämma in på en rad faktorer som skulle kunna utgöra en källa till 

arbetsmotivation. Faktorerna kan beskrivas enligt följande: Sociala aspekter, 

utvecklingsmöjligheter, feedback, förmåner, delaktighet, lön och arbetsuppgifter. Motivation 

och trivsel är delvis två olika saker. Arbetskollegor gör inte att man presterar bättre på arbetet 

men det gör det istället roligare att gå till jobbet om det finns bra sociala relationer på 

arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna ger respondenterna en möjlighet att få utlopp för sina 

säljegenskaper. Arbetet i sig är av den karaktären att mål ska uppnås, och att det ska finnas ett 

driv och möjlighet till att utmana sig själv till att bli bättre. Arbetsuppgifterna ger de 

intervjuade en kick som gör det roligare att arbeta.   

 

 

Nyckelord: Motivation, Arbetsmotivation, Motivationsfaktorer, Hygienfaktorer, 

                   Säljare, Banksektorn,  
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1. INLEDNING 

 

I det inledande kapitlet kommer du som läsare få en presentation och bakgrunden till det 

valda ämnet arbetsmotivation. Här återfinns också syftet med uppsatsen samt slutligen 

dispositionen över arbetet.  

 
1.1 Bakgrund 

 
Människan har sedan urminnes tider utfört olika former av aktiviteter för att överleva. Man 

har gått från att ha varit helt självförsörjande till att idag byta sina olika förmågor och 

egenskaper mot betalning.  Det kanske största exemplet på det här är att människan idag säljer 

sin arbetskraft och i gengäld får en lön för det utförda arbetet. Att arbeta i dagens samhälle 

kan kännas som en självklarhet, men vilka är de egentliga motiven? Är det för överlevnads 

skull eller är det kanske för att man ska kunna finansiera det liv man har utanför arbetet eller 

är det helt andra saker som motiverar? Denna fråga tycks till en början ha ett grundläggande 

svar, det vill säga att vi arbetar för att kunna överleva. Om man ser det från perspektivet att 

man redan hade allt man behövde för att överleva, skulle man då likväl bedriva någon form av 

arbete? Svaret på den frågan tycks vid första anblick vara ja. Framförallt menar vi att det finns 

personer som idag har enorma tillgångar, men som ändå väljer att arbeta. Varför? (Zetterberg 

1977) 

 

Arbete är ett mycket stort och intressant område som de flesta har en relation till. För de flesta 

är arbete något som upptar en stor del av livet, kanske är det till och med så att man spenderar 

mer tid på arbetet än i hemmet.  För en del individer är arbetet en stor källa till glädje medan 

det för andra mer ger en känsla av ångest och missmod (Herzberg et al.1993:3). 

Författarna hade i uppsatsens början ett grundläggande antagande om att människor idag inte 

bara arbetar för att överleva. Kan det vara så enkelt att man idag arbetar enbart för lönen, är 

det den ekonomiska kompensationen som motiverar till att arbeta? Fredrick W. Taylor 

menade att det var den ekonomiska kompensationen som var avgörande för arbetarnas 

motivation till att arbeta och även att denna kompensation styrde arbetsprestationen 

(Gustavsson 1998:10). Idag kan denna teori anses vara något förlegad, men ändå viktig då 

Taylor fann resultat på att om lönen ökade innebar det också att arbetsprestationen ökade. 

Frågan som dock Taylor inte tycks ha besvarat är om en människa kan bli mer motiverad av 

en högre lön? Det blir således intressant att ta reda på vad motivation egentligen är. Medan en 

del motivationsforskare menar på att arbetsmotivation finns i alla delar av arbetet, så menar 

andra att arbetsmotivation enbart har med arbetsglädje och arbetsprestationen att göra. Det 

sistnämnda argumentet är framför allt förknippat med Herzbergs två-faktorteori. Han menar 

att vissa faktorer som andra ser som motiv till arbete inte är arbetsmotivation utan enbart 

något som reglerar huruvida man vantrivs eller inte. Det här är fenomen som är intressant att 

undersöka, dels vad arbetsmotivation egentligen är för något och om det bör skiljas från något 

annat som till exempelvis trivsel. 

      

Oavsett om motivation utgår från ett behov som leder till ett handlande eller om det bara är att 

betrakta som något som får en anställd att prestera utöver det vanliga, så är det intressant att 

utgå från de anställda själva och låta dessa ge sin individuella syn på saken.  
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1.2  Syfte 

 
Som utgångspunkt i denna uppsats, så är syftet att ta reda på vad det är de anställda inom ett 

framgångsrikt företag (SBAB) upplever vara arbetsmotivation. Anledningen till att ett 

framgångsrikt företag väljs framför ett mindre framgångsrikt är av den enkla anledningen att 

det allmänt anses viktigt med motiverad personal för ett företags välbefinnande och 

konkurrenskraftighet. Det blir på det sättet viktigt att ta reda på och beskriva vad det är för 

känslor den anställde känner när denne anses vara arbetsmotiverad. Vidare så syftar denna 

uppsats, mot bakgrund av Herzbergs teori, att ta reda på om det är någon skillnad på 

arbetsmotivation och trivsel. Är arbetsmotivation och trivsel samma sak, eller är det två olika 

saker som påverkas av olika faktorer? I samma kontext som det inledande syftet, så blir det 

naturligt att här försöka ta reda på vilka faktorer som framkallar, om det nu finns en skillnad, 

de olika tillstånden hos de anställda. 

      

Slutligen så finns ambitionen att redogöra för om det finns något samband mellan 

arbetsmotivation och de arbetsuppgifter man utför. Vilket är något som dagens 

arbetslivsforskning valt att sätta åt sidan. 

 

För att kunna uppfylla de olika syftena med uppsatsen, så är avsikten att utgå från de relevanta 

och de mest uppmärksammade teorierna om motivation i dess allmänhet för att sedan komma 

in på de teorier som inriktar sig på arbetslivet. 

 
1.3 Problemformulering 

 
Motivation är ett väldigt brett begrepp med många olika teorier om dess definition och dess 

användningsområde. En sak är dock relativt säkert, att motivationen hos de anställda är viktigt 

för att människorna och organisationen ska lyckas i arbetslivet. Det blir således viktigt att man 

som ledare ser till att sin personal är motiverad och engagerad att faktiskt gå till arbetet och 

där utföra arbetet på ett bra sätt. Vad är det då som motiverar anställda och hur bibehålls 

denna motivation? De övergripande frågor som således kommer besvaras i uppsatsen lyder 

enligt följande: 

 

 Vad innebär begreppet arbetsmotivation utifrån en anställds perspektiv, och vad 

påverkar denna? 

 Går det att särskilja motivation från trivsel?  

 Hur hänger arbetsmotivation ihop med arbetsuppgifterna? 

 
1.3  Disposition 

 
Inledningsvis har läsaren introduceras till ämnet arbetsmotivation där syftet samt 

frågeställningarna har presenteras. Vidare följer en genomgång av de teorier som behandlar 

arbetsmotivation. Teorierna följer till stor del en kronologisk ordning med de klassiska 

teorierna först, för att sedan följas upp med nyare teorier. I det följande metodavsnittet finns 
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den aktuella forskningsprocessen att tillgå samt de val som gjorts under studiens gång. Efter 

metodavsnittet följer ett kapitel om resultat och analys där en koppling sker mellan teorier och 

den utförda studien. Dock ligger tyngdpunkten på en analys och det aktuella resultat som 

utgått från det empiriska materialet, här ingår också ett mer konkret besvarande av 

frågeställningarna. I det sista kapitlet förs en sammanfattande diskussion och resonemang om 

slutsatser samt uppsatsprocessen i stort. Det avslutande kapitlet innehåller även förslag till 

vidare forskning inom ämnesområdet. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

Det finns många olika teorier som behandlar ämnet motivation, vilket gör det 

svårt för oss författare att behandla alla. Det kommer inledningsvis i detta 

avsnitt redogöras för de mest uppmärksammade teorierna, såsom Maslows 

behovstrappa och Herzbergs Två-faktorteori, för begreppet motivation i 

allmänhet. Avsikten är även att kortfattat beskriva andra, kanske inte fullt lika 

kända, tankegångar och teorier som anses vara betydelsefulla för begreppet 

motivation i uppsatsens kontext. Detta stycke kommer även redogöra för delar 

av organisationsteorier som är relevant för uppsatsens utformande. 

 
2.1 ORGANISATIONSTEORI 

 
Det tycks idag vara en självklarhet med en personal som är motiverad och trivs på sitt arbete. 

Så har det inte alltid sett ut, för omkring hundra år sedan låg fokus till stor del på de anställdas 

arbetsprestation. Man resonerade med utgångspunkt från organisationens behov för att kunna 

få ut så mycket som möjligt av de arbetande. Det fanns under den här tiden inga direkta 

uttalade teorier om arbetsmotivation. För att få förståelse för vad det var för faktorer som fick 

de anställda att prestera mer, så inleds teorikapitlet med en redogörelse med avstamp i början 

av 1900-talets arbetsliv. 

 

Klassiska skolbildningar – Scientific management och Human relations  
 

Fredrick Winslow Taylor grundade i början av 1900-talet teorin Scientific management. Inom 

denna klassiska skolbildning låg vikten på hur man skulle kunna få ut så mycket som möjligt 

från varje enskild arbetare. Utifrån denna grundläggande tanke så lade man fokus på 

framförallt tre områden, närmare bestämt var dessa områden produktivitet, effektivitet och 

rationalitet. Anhängare av denna teori utgick från ett visst antal antaganden, nämligen att 

människors intelligens markant skiljer sig åt, och att arbetsuppgifter skulle vara så enkla som 

möjligt. Taylor menade också att människan i grund och botten är lat och att denne egentligen 

inte vill arbeta. I arbetsmiljön utfördes mätningar och beräkningar för att arbetet skulle kunna 

organiseras så effektivt och rationellt som möjligt (Gustavsson 1998:8).  

 

I frågan om vad som motiverar de anställda till att arbeta och vara produktiva, så ansåg Taylor 

att den ekonomiska ersättningen var direkt kopplad till arbetsinsatsen. Således innebär detta 

synsätt att lönen är den enda drivkraften/motivationsfaktorn som får de anställda att arbeta. 

Taylor ansåg också att genom en reglering av lönen kunde prestationen kontrolleras 
(Granberg 2003:529). Dock bör tilläggas att arbetslivet och arbetsvillkoren såg helt 

annorlunda ut på Taylors tid i jämförelse med dagens arbeten. 

 

För att sammanfatta teorin Scientific Management, så kan den ses som en idé vars syfte är att 

analysera och bryta ner arbetsprocesser och arbetsmiljön i mindre beståndsdelar. Människans 

prestation och arbetsmotivation som skall leda till företagets framgång styrs enbart genom 

ekonomisk kompensation (Granberg 2003:529).   

 

Elton Mayo anses vara stiftare till den klassiska teoribildningen Human relations. Grunden till 

denna teori kommer ur resultaten av den så kallade Hawthorne-studien som utfördes under 

1920-talet. Syftet med studien var att man i Hawthorne-fabriken, som hade haft problem med 
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produktiviteten, enligt Scientific Managements principer skulle beräkna och mäta vilken 

belysning som var mest fördelaktig för själva produktiviteten. Studien gick ut på att man 

valde ut två arbetslokaler med liknande ljussättning, varav man i den ena lokalen förbättrade 

belysningen medan den andra lokalen förblev oförändrad. Följaktligen mätte man sedan 

arbetstempot, vilket kom att resultera i att tempot steg i båda lokalerna. Inledningsvis 

förmodade man att belysningen redan var tillräcklig från början, men att problemet låg någon 

annanstans. För att undersöka saken ytterligare så togs på nytt ut två likartade arbetslokaler i 

avseendet belysning. Istället för att förbättra belysningen som tidigare, så försämrade man 

belysningen i det ena rummet och lät det andra rummet vara oförändrat. Även här kom man 

fram till att arbetstakten ökade i de båda arbetslokalerna, trots att man försämrade belysningen 

(Granberg 2003:532). 

      

Forskarna vid dessa studier drog slutsatsen att det var själva uppmärksamheten som ägnades 

åt de anställda som påverkade prestationerna. Denna effekt på de anställda kallas idag för 

Hawthorne-effekten. Vidare hävdade Elton Mayo att bra relationer mellan arbetsgivare och 

arbetstagare skulle leda till en rad positiva saker såsom arbetstrivsel, låg sjukfrånvaro, låg 

personalomsättning och hög produktivitet (Gustavsson 1998:9).  

 

I jämförelsen mellan de två skolorna Scientific Management och Human Relations kom Elton 

Mayo lite av slump att förkasta Taylorismen. Då i den bemärkelsen att det inte enbart är den 

ekonomiska ersättningen som motiverar anställda till att arbeta, och således få en ökad 

produktivitet. Det visade sig att det fanns andra saker än just ekonomisk kompensation som 

kunde relateras till arbetsprestationen.  

 
2.2 MOTIVATIONSTEORIER  

 
Det finns idag flera olika teorier som behandlar ämnet motivation, både ur ett allmänt 

perspektiv samt motivation relaterad till arbetet. Även om denna uppsats inriktar sig på att 

klargöra för begreppet arbetsmotivation, så härstammar många av de arbetsanpassade 

motivationsteorierna från början ur allmänna motivationsteorier. Det blir således viktigt att 

först redogöra för de allmänna teorierna för att få en djupare förståelse för de teorier som 

sedan inriktar sig på arbetslivet. 

  

2.2.1 Maslows Behovshierarki 
 

Abraham Maslow var en amerikansk psykolog som i allmän utsträckning studerade 

människans motivation. Maslow kom att presentera en motivationsmodell där människan på 

individnivå har olika behov som kan placeras i en hierarkisk ordning. Dessa behov står i 

direkt relation till människans motivation. Behovshierarkin, även känd som behovstrappan, är 

uppdelad i framförallt fem olika nivåer med olika behov där de lägre nivåerna måste vara 

tillgodosedda innan nya behov kan uppstå (Gustavsson 1998:13). 

      

Maslow har i sin motivationsteori utgått från ett holistiskt förhållningsätt, det vill säga att det 

är individen som känner ett behov och inte en specifik del av individen. Som exempel är det 

inte munnen eller magen som känner hunger, utan det är individen själv (Maslow 1987:3). 
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Figur 1: Maslows Behovshierarki  

 

 

Med utgångspunkt i denna behovshierarki, återfinns de så kallade fysiologiska behoven som 

kännetecknas av behov som mat, sömn, sexualitet etcetera. När de fysiologiska behoven är 

uppfyllda, så uppstår följaktligen nya behov (Maslow 1987:15ff). 

 

Den nivå av behov som uppstår sedan kallas för trygghets- och säkerhetsbehovet och utmärks 

av behovet att känna sig skyddad, att vara fri från rädsla och hot som kan innebära en 

kroppslig fara. I detta trappsteg strävar individen efter att nå säkerhet från exempelvis vilda 

djur, extrema temperaturer och våld etcetera (Maslow 1987:15ff). 

 

Nästa nivå karaktäriseras av att man vill känna social tillhörighet, och om att både kunna ge 

och få kärlek. När denna nivås behov inte är tillfredställda, så känner människan en stark 

saknad av vänner, maka/make och eller barn. En person på denna nivå motiveras starkt av att 

uppfylla detta behov mer än något annat, och samtidigt tänkas glömma bort att när den befann 

sig på första nivån ansåg att kärlek och social gemenskap var något onödigt och överflödigt 

(Maslow 1987:15ff). 

      

När nivå tre är tillfredställt, så blir behovet av att känna uppskattning viktigt. Den tredje nivån 

delar Maslow upp i två olika kategorier, det vill säga i en primär och en sekundär kategori. I 

den primära kategorin är det viktigt att individen känner sig stark, att den har utfört en 

prestation, känslan av att vara individuell och obunden. I den sekundära kategorin är det 

viktigt att vinna andra individers respekt, ha en hög status, bli igenkänd och vara allmänt 

uppmärksammad. Vid tillfredställelse av behoven i nivå fyra, så känner sig individen stark 

och självsäker, värdefull och behövd av andra (Maslow 1987:15ff). 
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Den femte och sista nivån i Maslows behovshierarki är behovet om självförverkligande. 

Maslow menar att när de tidigare nivåerna är uppfyllda, så kommer individen snart att 

utveckla en rastlöshet om denne inte gör det den är menad till att göra. Undantaget i denna 

nivå kan vara att individen redan gör det den är ämnad till att göra, exempelvis musiker måste 

skapa musik, konstnärer måste skapa konst och författare måste få skriva. Behovet av att 

känna sig självförverkligad uppstår i denna nivå, och det kan skilja kraftigt från individ till 

individ vad detta självförverkligande består av. En individ kan känna sig självförverkligad 

genom att vara en bra förälder medan en annan känner ett måste av att utrycka sig genom 

idrotten. Det är i och med det sagda i denna nivå som våra individuella skillnader är som 

störst. De generaliseringar som dock går att göra i denna nivå innebär att för att behovet om 

självförverkligande ska uppstå måste först behoven i de tidigare nivåerna i hierarkin vara 

uppfyllda (Maslow 1987:15ff). 

 

Med andra ord uttryckt så definierar Maslow begreppet motivation som något som utgår ifrån 

ett behov. Alla människor känner olika behov som vi sedan handlar efter, det vill säga att 

människans beteende förklaras utifrån de behov denne anser vara viktigast. När behoven 

växer så ökar även motivationen, behoven fungerar således som ett styrmedel för människans 

beteende. Syftet med behovstrappan kan beskrivas som ett system för hur vi ska kunna förstå 

vårt agerande och våra behov (Maslow 1987:15ff). 

 

De olika behoven i behovshierarkin beskriver Maslow som låga och höga behov i stigande 

ordning, där de högsta behoven är de av självförverkligande karaktär och där de låga tar sin 

början i de fysiologiska behoven. Denna distinktion mellan höga och låga behov görs 

framförallt i syfte av deras olika egenskaper. Maslow menar att skillnaden inte har någon 

betydelse för människan som helhet, det vill säga att det inte är viktigt för beskrivningen av 

människans natur, utan menar istället att det är viktigt att särskilja de höga och låga behoven i 

psykologisk och filosofisk mening. Tidigare har man i de flesta samhällen och civilisationer 

med dess kulturella skillnader inte gjort någon åtskillnad på högre och lägre behov. Istället har 

man ansett att de högre behoven såsom kärlek och uppskattning skall ha varit olikartade och 

integrerade i de fysiologiska behoven. Den stora skillnaden i den stigande ordningen från låga 

till höga behov är att när ett lägre behov står i konflikt med ett högre behov, så vinner alltid 

det lägre då det är starkare och viktigare (Maslow1987:56). 

 
Maslow i arbetslivet 
 

Maslow kom även att bli intresserad av affärsvärlden. I början av 1960-talet blev Maslow en 

återkommande besökare av företaget Non-Linear Systems som är ett innovativt högteknologi-

företag. Utan någon direkt anknytning till behovshierarkin så upptäckte Maslow att 

arbetsledare som behandlade medarbetarna med respekt och förtroende skapade en mer 

stöttande, kreativ och produktiv arbetsplats (Maslow 1987: XXXIX). 

 

Maslows behovshierarki har i arbetslivet använts för att lägga fram skäl till varför människor 

arbetar, eller bör arbeta, för att uppnå andra mål än de ekonomiska. Att människor arbetar ska 

inte enbart eller i första hand ses som något som skapar resurser för att tillfredställa behov, 

utan snarare som en sysselsättning som i sig skall tillfredställa behov. Arbetet skall alltså 

skapa unika möjligheter till behovstillfredsställelse (Sjöberg 1999). 

 

Som tidigare nämnt, så inriktar sig inte Maslows behovstrappa ursprungligen på 

arbetslivsforskningen utan snarare mot mänskliga individer i allmänhet. Det nyss sagda 

innebär dock inte att Maslows teorier har visat sig vara användbara inom arbetslivet. 
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Professor Sigvard Rubenowitz anser att Maslows behovsteorier inte är fullt ut bevisade, men 

att de kan ses som en bra förklaringsmodell för många av de frågor som rör 

arbetsförhållandena. Han menar vidare att många andra forskare har varit inne på liknande 

teorier, som i slutändan bara kunnat påvisa skillnad på detaljer (Höög 1985:79). 

      

Övergripligt beskrivet så hävdar en del forskare att människans behov till största del är 

formade utifrån samhället, det vill säga att de påverkas utifrån uppväxtvillkor, tidigare 

erfarenheter och nuvarande levnadsbetingelser. Som motsats till denna syn, så driver andra 

forskare idén om att individen istället har flera grundläggande behov som är relativt stabila 

över tid oavsett hur samhället utvecklas och förändras. Trots att dessa motstridigheter har 

visat sig vara problematiska, så menar Jonas Höög att det finns ett samband mellan 

människans grundläggande behov och biologiska, sociala och intellektuella villkor (Höög 

1985:75). 

 

Med Maslows behovshierarki som bakgrund, beskrivs i detta stycke ett alternativ om hur 

koppling kan ske till arbetslivet. Höög gör denna jämförelse utifrån tre stycken olika grupper 

av faktorer som påverkar vissa behov. Den första gruppen av faktorer kallas för ”Fysiska 

arbetsmiljöfaktorer” och skall motsvara de fysiologiska behoven samt trygghetsbehoven i 

Maslows behovstrappa. De fysiologiska behoven inom denna arbetsrelaterade grupp benämns 

fysiska behov och påverkas av sådana faktorer som är direkt kopplade till den fysiska 

arbetsmiljöns egenskaper. Exempel på egenskaper som påverkar inom det sistnämnda behovet 

är belysning, klimat, ljud och ventilation. Det så kallade trygghetsbehovet jämförs här med de 

olika anställningsvillkor ett arbete har. Anställningsvillkoren i sig kan påverkas av exempelvis 

lön, arbetstider samt trygghet i anställningen (Höög 1985:75f). 

 

Nästa grupp av faktorer tituleras ”Sociala arbetsmiljöfaktorer” och den är kopplad till de 

teorier som Maslow lägger fram angående en människas behov av sociala relationer. Som 

exempel, så har individer på denna nivå inom arbetslivet ett behov av sammanhållning på 

individ, grupp och kollektivnivå. Den sista gruppen av faktorer, ”Intellektuella 

arbetsmiljöfaktorer”, skiljer sig åt från de två tidigare nämnda grupperna i den mån att den 

inte lika distinkt kan kopplas till Maslows behovstrappa. Inom denna grupp delas behoven 

upp i två kategorier, varav den ena är döpt till arbetets art och den andra till inflytande. Den 

förstnämnda kategorin går fortfarande att knyta an till Maslows behovshierarki medan den 

andra kategorin tycks bryta ut från Maslows idéer (Höög 1985:75f). 

 

De behov som uppstår inom kategorin arbetets art, det vill säga kvalifikation, variation och 

stimulans, är liknande de behov som människan har i ”uppskattnings- och självrespektsnivån” 

och även ”självförverkligandenivån”. Att känna sig kvalificerad, att man har ett varierande 

och stimulerande arbete kan liknas vid att känna sig stark och ha presterat något, att man äger 

viss frihet och till viss del att man har uppnått självförverkligande. Behovet av inflytande 

påverkas av möjligheter till att påverka arbetsuppgifter, arbetsorganisation och företagsbeslut, 

socioteknisk och politisk delaktighet som exempel. Behovet för politisk delaktighet 

kännetecknas av inflytande över en organisations långsiktiga mål och dess viktiga beslut. Den 

sociotekniska delaktigheten kännetecknas av att de anställda får ett utökat ansvar och mer att 

säga till om i den direkta produktionen (Höög 1985:75f). 

      

Höög menar att detta behovssteg gör det svårt att koppla till Maslows hierarki av behov på 

grund av framförallt två anledningar. Den första anledningen för att behovet av inflytande 

innehåller både självförverkligande- och trygghetsbehovet som Maslow nämner. Att kunna 
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använda inflytande/makt för att planera och fatta beslut anses vara stimulerande och 

intellektuellt utmanande. Samtidigt tycks de beslut människor fattar i arbetet vara formulerade 

utifrån det som skapar trygghet och säkerhet för individen själv. För det andra är behovet av 

delaktighet något som måste sättas i ett kollektivt sammanhang i samma grad som i ett 

individsammanhang. Detta avser framförallt behovet om politisk delaktighet då viktiga beslut 

som påverkar hela organisationer sällan tas av enskilda individer, utan snarare i olika 

gruppsammansättningar. Själva tillfredställandet av dessa behov kan många gånger upplevas 

genom informella gruppkonstellationer. Med det faktum att Maslows behovshierarki är 

inriktad mot individer, så medför detta en begränsning i den mån att den inte kan ta tillvara på 

de olika kollektiva påverkningar och behov som uppstår i arbetslivet (Höög 1985:75f). 

      

Professor Lennart Sjöberg menar att Maslows teori har en stor brist i att den inte 

uppmärksammar hur djupgående skillnaderna i själva verket är mellan människor. Maslow 

försöker fånga alla i samma ram. Han tänker sig också en hierarkisk utveckling av likartat 

slag som något som ska passa alla och att de således har ett gemensamt mål. I själva verket 

strävar alla individer efter olika mål (Sjöberg 1999). 

 
2.2.2 Herzbergs Tvåfaktor-teori 

 
Frederick Herzberg är en av de mest framstående personer som har studerat fenomenet om 

arbetsmotivation. Till skillnad från Abraham Maslow som intresserade sig för motivation i 

allmänhet, riktade Herzberg in sig på att hitta källorna till motivation i syftet att utföra ett 

effektivt arbete. Frederick Herzbergs Tvåfaktor-teori handlar nästan uteslutande om 

motivations- och hygienfaktorer. Resultat från Herzbergs studie bygger på arbetares attityder 

till sina arbeten. De svar som framkom i studien om när arbetare var som lyckligast i sina 

arbeten var ofta förknippat med de arbetsuppgifter de utförde.  Det var i arbetsuppgifterna 

man sades upplevda framgång och personlig utveckling (Herzberg et al.1993:5).  

      

Vid de tillfällen som arbetaren kände missnöje i sitt arbete berodde det inte på arbetet i sig, 

utan av händelser som fanns runt omkring själva arbetsuppgiften. Just missnöjet kan ge en 

antydan om en rad olika saker. Exempelvis kan det finnas brister i arbetsmiljön, som att 

arbetsmiljön är orättvis, eller att arbetsplatsen är oorganiserad vilket representerar en 

ohälsosam arbetsmiljö. Herzberg placerade in faktorer utanför arbetsuppgiften som rörde till 

exempel arbetsmiljöfrågor och kategoriserade dessa som hygienfaktorer. Dessa faktorer kan 

inte höja arbetsmotivationen i sig, utan innebär endast att grundläggande behov hos arbetarna 

ska fungera tillfredsställande. Exempel på sådana grundläggande faktorer är bra arbetsvillkor, 

arbetsmiljö, lön och belöningar. Man kan även säga att faktorerna verkar förebyggande i syfte 

att minska missnöjsamhet. För att tydliggöra begreppet hygienfaktorers innebörd, så kan de 

jämföras med att man tvättar sig för att undvika infektioner, men att detta inte automatiskt 

innebär att man blir friskare. När man tillämpar denna idé på arbetslivet, så reglerar 

hygienfaktorerna endast ett missnöje men kan aldrig höja arbetsmotivationen (Herzberg et al. 

1993:13). 

 
Hygienfaktorer och Maslow 
 

De lägre stegen i Maslows behovstrappa kom Herzberg att kalla hygienfaktorer. De innefattar 

de fysiologiska behoven, trygghetsbehoven och delvis behoven om social gemenskap (Hall 

2004:17). Som tidigare nämnt, så kan Hygienfaktorerna orsaka missnöje om de inte fungerar 

tillfredsställande, men de leder aldrig till någon högre form av arbetsmotivation. I 
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hygienfaktorerna ingår administration, övervakning, relation till arbetsledare, relation till 

arbetskamrater, relation till underordnade, privatliv, arbetsförhållanden, lön, status och 

säkerhet (Gustavsson 1998:15). 

 

Många organisationer försöker idag att tillgodose de lägre faktorerna i hopp om att motivera 

sin personal men utan framgång. Personer som befinner sig inom de högre nivåerna, kan om 

de inte får sina behov tillgodosedda sjunka ner till en lägre nivå. Det är enbart när individen 

kan säkerställa sina högre nivåers behov som arbetstillfredsställelse kan uppnås. Det ska 

finnas utrymme och möjlighet för arbetaren att visa upp sin kompetens, kreativitet och 

innovationsförmåga för att på så vis nå välbehag (Hall 2004:19f).         

 
Herzbergs hygienfaktorer och dess innebörd: 

 

 Företagets politik  På företaget ska det finnas tydliga mål, strategier och visioner som

  är väl förankrade hos de anställda. 
 

 Arbetsledning  Chefens förmåga att se behov hos personalen. 
 

 Arbetsvillkor  Den faktiska arbetsplatsen och dess arbetsmiljö. Arbetstider etc. 
 

 Mellanmänskliga  Bra relationer ska finnas mellan samtliga på arbetsplatsen. 

relationer 
 

 Lön  Den ekonomiska kompensationen ska vara rimlig till utfört arbete. 
 

 Status  Att ha en hög position i företaget som andra kan se upp till. 
 

 Anställningstrygghet  Arbetstagaren känner trygghet med sin anställningsform. 
 

 Privatlivet  Privatlivets olika inverkan på arbetsprestationen. 
 

 Företagets  Informationen ska fungera tillfredsställande inom hela 

administration           organisationen. 

 

(Herzberg 1966) 

 
Motivationsfaktorer och Maslow 
 

De undersökningar Herzberg lät genomföra visade att arbetsmotivation i en arbetssituation 

påverkades av faktorer som var snarlika de som Maslow kommit fram till tidigare. De faktorer 

som gav upphov till motivation i arbetet motsvarade Maslows övre steg i behovstrappan. 

Maslows toppskikt består av stegen jag- känslan och självförverkligande. Dessa kom 

Herzberg att klassificera som motivationsfaktorer och det var enligt honom endast de som 

kunde göra en anställd motiverad i sitt arbete. Viktiga motivationsfaktorer är bland annat 

givande relationer med andra människor på arbetet samt möjligheter till personlig utveckling.  

Steget som innefattar social gemenskap påverkade bara i viss grad motivationen. Speciellt 

påverkade den relationen mellan över - och underordnad och företeelser som egentligen inte 

rörde själva arbetet. (Hall 2004:17) Motivationsfaktorerna innefattar prestation, erkännande, 

arbetsinnehåll, ansvar, utveckling och befordran (Gustavsson 1998:15).  

 

Herzbergs motivationsfaktorer och dess innebörd: 
 

 Prestation  Att ha utfört ett bra arbete och nått ett uppsatt mål. 
 

 Erkännande   Uppskattning från någon för ett bra utfört arbete. 
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 Arbetet i sig  Arbetsuppgifterna ska vara tillfredsställande. 
 

 Ansvar   Att känna ansvar i sitt dagliga arbete. 
 

 Avancemang  Möjlighet till att klättra inom företaget. 
 

 Utveckling  Möjlighet till nya eller förändrade uppgifter.  

 

(Herzberg 1966) 

 

Herzberg (1966) fann i sina studier att de faktorer som är direkt kopplade till arbetet i sig 

(motivationsfaktorerna) påverkar medarbetarna på ett helt annat sätt än de så kallade 

hygienfaktorerna. Om inte hygienfaktorerna finns, kan de resultera i ett missnöje hos de 

anställda. Följaktligen klassificeras de faktorer som ger mer tillfredsställda och nöjda 

medarbetare som motivationsfaktorer. Med detta menar (Herzberg 1966) alltså att när 

exempelvis ledningen vidtar åtgärder mot de förhållanden som ger upphov till medarbetarnas 

missnöje är det inte synonymt med att de då blir motiverade och nöjda. Enligt (Herzberg 

1966) är därför avsaknad av hygienfaktorer något som kan ge upphov till missnöje och 

vantrivsel, men enbart förekomsten av dem är inte något som leder till tillfredsställelse 

(motivation). Dock måste hygienfaktorerna vara förhållandevis väl uppfyllda för att en 

godtagbar arbetstillfredsställelse ska infinna sig, det vill säga att medarbetarna inte vantrivs på 

arbetet. Emellertid räcker det alltså inte endast med att hygienfaktorerna infrias utan 

motivationsfaktorerna måste till för att arbetaren ska kunna känna engagemang och 

motivation i arbetet menar (Herzberg 1966). Följaktligen måste hygienfaktorerna vara 

uppfyllda innan motivation uppstår. Dock ar det viktigt att poängtera att både motivations- 

och hygienfaktorer krävs for att skapa motivation i arbetet menar (Herzberg 1966). 

 

Hög Hygien 

 

Hög Hygien och Låg Motivation  

De anställda är inte missnöjda och har få 

klagomål. Dock så har de inget brinnande 

intresse av att prestera på arbete, vilket gör 

att motivationen uteblir. 

Hög Hygien och Hög Motivation 

Den ideala situationen där de anställda är 

motiverade att utföra sina arbetsuppgifter och 

få är missnöjda med exempelvis arbetsvillkor 

eller arbetsmiljö. 

Låg Hygien och Låg Motivation 

Det sämsta tänkbara scenariot. De anställda 

tycker arbetsuppgifterna är tråkiga, det vill 

säga att de är omotiverade. De upplever även 

en hög grad av missnöjdhet och har klagomål 

på till exempel saker rörande arbetsmiljön. 

Låg Hygien och Hög motivation 

De anställda har ett brinnande intresse för sitt 

arbete, de tycker det är kul att gå till arbetet 

och vill prestera. Dock är de missnöjda med 

exempelvis lön och eller arbetsvillkor vilket 

gör att fokus flyttas från de faktorer som 

skapar motivationen till hygienfaktorerna. 

         
                   Låg motivation                                                                                 Hög Motivation   

     

 Låg hygien   Figur 2: Arbetstillfredsställelse utifrån Herzbergs motivatorer 
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2.2.3 Inre och yttre motivation 

 
Tidigare i detta avsnitt har motivation tagits upp i dess allmänhet för att sedan presentera 

teorin om hygien- och motivationsfaktorer i arbetet. Det finns alltså olika teorier om vad 

motivation är och vad det är som driver oss till att arbeta. Ett annat sätt att se på motivation 

kan vara att man delar upp den i yttre och inre motivation.  

 

Arbetsmotivation kan ses som krafter som finns dels inuti individen men också 

utanförliggande faktorer som innebär en yttre påverkan. Det hela kan ses som ett psykologiskt 

samspel mellan individen och dess omgivning. Det kan ha inverkan på individens olika val 

och grad av ansträngning och uthållighet inom arbetet. (Latham & Ernst 2006). 

 

Den yttre motivationen grundar sig på yttre faktorer som ligger utanför själva uppgiften, 

exempelvis olika typer av belöningar och uppskattning från andra. Denna typ av motivation 

uteblir när vi uppnått själva belöningen. Den kan således bara ge en kortvarig känsla av 

motivation som sedan avtar. Den inre motivationen finns inneboende i själva individen, och 

ger belöning i sig självt. Vilka faktorer som skapar hög inre motivation är individuellt, men 

det finns dock några generella likheter människor emellan. Ett sätt för att uppnå hög inre 

motivation kan vara att sätta upp personliga mål och utmaningar i sitt arbete. När individen 

känner en hög grad av inre motivation, skapar det glädje, energi och en känsla av 

meningsfullhet. Först när man upplever meningsfullhet i sitt arbete kan man ge ett helhjärtat 

engagemang. Speciellt tre faktorer bidrar till känslan av meningsfullhet. För det första ska det 

finnas någon som erhåller resultatet av arbetet. Även känslan av stolthet över det som 

presterats ska infinna sig. Även en samhörighetskänsla ska uppstå då man tillsammans med 

andra löser en gemensam uppgift. Meningsfullhet ger en insikt till varför man utför en viss 

arbetsuppgift, vilket i sin tur sporrar till arbete (Augner 2009:5ff). 

 

Inre och yttre motivation kan jämföras med Herzbergs Tvåfaktor- teori, där yttre motivation 

kan liknas vid hygienfaktorena och den inre motivationen kan likställas med 

motivationsfaktorerna.  

 
2.2.4 Vroom 

 
Victor H. Vroom sökte efter motivet till varför människor egentligen arbetar. De slutsatser 

han kom fram till var att en individ väljer att arbeta när de positiva konsekvenserna är större 

än om denne skulle låtit bli att utföra arbete. Vroom fann fem olika ting som svarade på 

frågan om varför människor arbetar, dock menade han på att dessa fem faktorer inte gick att 

rangordna. Dessa var ekonomisk kompensation, utlopp för sina fysiska och mentala förmågor, 

att man bidrog till den produktionen av varor och tjänster, social kontakt samt social status 

(Vroom 1964:29ff).  

 

En omtvistad källa till att vilja arbeta var för att få en ekonomisk kompensation. Dock kan inte 

faktorer som erhåller trygghet eller som är viktiga för överlevnaden ersättas med en hög lön. 

Utöver lönen finns även andra typer av förmåner som företaget står för som till exempel fria 

måltider, hälsoprogram och utbildningar, som alla i sig är olika typer av förmåner för den 

anställde. En annan viktig sak som spelar in är att arbetaren får utlopp för sina fysiska och 

eller mentala förmågor. På vilket sätt arbetaren får utlopp för sina skickligheter kunde skilja 

sig åt beroende på vilken typ av arbetsplats det handlade om. I många yrken används de båda 
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förmågorna parallellt, medan det i andra yrken där andra arbetsuppgifter utförs kan finnas 

övervikt på antingen den ena eller den andra förmågan. Känslan av att man bidrar till 

produktionen av varor eller tjänster var också viktig, och det var också i produktionen som 

arbetaren fick utlopp för sina fysiska och mentala förmågor. Nästa viktiga punkt bestod av 

möjligheter till social kontakt. En arbetsplats är en social aktivitet, och i de flesta arbeten 

krävs någon form av social interaktion. Till exempel en lärare integrerar med sina elever och 

en servitris har en social interaktion med sina kunder. De sociala relationerna har ofta påvisats 

vara ett tänkbart motiv till varför människor väljer att arbeta. Den sistnämnda faktorn innebär 

att man har känslan av social status i arbetet. Vad man har för typ av arbete kan också ses 

som en statusmarkör gentemot omvärlden. Arbetarens sociala status påverkar förutom på 

arbetet även arbetarens fritid. Denne ges en större acceptans och har därmed en större frihet 

till att välja fritidsintressen än de med en låg status (Vroom 1964:29ff).  

 

Ett viktigt påpekande var att individer är olika och att de på så vis inte drivs av samma saker. 

Vilken typ av arbete spelar också roll, då vissa arbeten innehåller mer eller mindre av de fem 

faktorerna. Han klargjorde också att arbeten med exempelvis en hög lön ofta är mer 

varierande och stimulerande och att det på så vis medför en högre status (Vroom 1964:29ff)  

 

För att ett arbete ska ge arbetstillfredsställelse och motivation har Vrooms forskning lett till 

följande resultat: det ska på arbetsplatsen finnas karriärmöjligheter, medbestämmande, social 

interaktion, varierande arbetsuppgifter, hög lön samt en hög grad av kontroll av 

arbetsuppgifternas utformning och arbetstakt. Än en gång framhåller Vroom att forskningen 

förbisett individers skillnader i avseende motiv, värderingar och förmågor. För att kunna 

besvara den komplexa frågan om vad det är som egentligen skapar arbetstillfredsställelse 

måste arbetares olika personligheter och de faktiska förhållandena granskas närmare. För att 

få förståelse för vad i arbetsförhållandet det är som gör en individ effektiv kan man hitta två 

möjliga förklaringar. Den första handlar om individens förmåga till att utföra en arbetsuppgift. 

Den andra handlar om hur motiverad en individ är till att utföra en arbetsuppgift. Vroom 

menar att båda förklaringarna är sanna men det är först när de sammanförs som ett effektivt 

arbete kan utföras. Något som också tas upp är inre och yttre belöningar. Han hävdar således 

att till exempel lön och bra kamratskap är exempel på yttre belöningar. Inre belöningar kan 

symboliseras av en uppgift som kräver egenskaper som den anställde upplever sig ha eller 

som den sätter värde på. Ett annat exempel som också rör arbetsuppgiften är att den bedöms 

som utmanande eller till och med lite svår. Det ska också ske ett erkännande av det utförda 

arbetet och det sistnämnda innebär ett direkt medbestämmande på arbetsplatsen som rör det 

egna arbetet (Vroom 1964:29ff).  

 

Arbetsprestation och motivation har anknytningar till varandra, men situationen är mer 

komplex än att ju mer motiverad individen är desto bättre presterar den. Istället menar Vroom 

att det förekommer en låg prestation vid en låg motivation. När individen känner sig måttligt 

motiverad skjuter prestationen i höjden, för att sedan dala när individen upplever en hög grad 

av motivation. Orsaken till att prestationen sänks vid en hög nivå av motivation sägs vara för 

att arbetaren då är fullt fokuserad på att nå målet och att andra relevanta saker i arbetet lätt 

glöms av. En måluppfyllelse med en hög motivation kan också vara förknippat med ångest 

eller andra olustkänslor som gör att arbetaren försämrar sin prestation. En måttligt motiverad 

person är således inte lika rädd för ett misslyckande som en högt motiverad person troligtvis 

är, då viljan är mycket större att nå det uppsatta målet. (Vroom 1964:29ff)  
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Yttre belöningar anses vara något som är motiverande enligt Vroom. Vrooms åsikter särskiljer 

på så vis från till exempelvis Herzberg som menar att yttre belöningar, eller hygienfaktorer 

som han valt att klassificera dem inte kan vara motiverande (Gustavsson 1998:17ff). 

 
2.3 Chefens roll och arbetsmotivation 

 
Att vara arbetsledare innebär en komplex arbetsroll, speciellt om arbetet omfattar flera 

hierarkiska nivåer där varje nivå har sitt ansvar. Chefen är bland annat ansvarig för att 

företaget ska nå ett visst resultat, men oftast utan att själv genomföra det aktuella arbetet. Det 

är medarbetarnas uppgift att nå det resultat och de mål som ledningen sätter upp. De ska på 

lång sikt både fysiskt och mentalt klara av att utföra arbete. Det går inte att tvinga 

medarbetarna att göra bra ifrån sig på arbetet, utan det är individen själv som måste drivas av 

sin egen inre motivation. Som chef blir rollen att stötta och skapa bra förutsättningar för att 

medarbetarna ska känna en högre grad av motivation. Magnus Augner menar att man ska 

anpassa arbetet och dess uppgifter utifrån medarbetarens behov och inte tvärtom. (Augner 

2009:44f)  

      

Om medarbetaren trivs i sitt arbete och får utföra de uppgifter som ger glädje och positiv 

energi genererar det i att arbetaren troligtvis kommer göra bra ifrån sig vilket kommer att 

gynna hela organisationen. Sannolikheten för att behålla kompetent personal inom 

organisationen ökar också vilket leder till låg personalomsättning. Ju starkare motivation en 

medarbetare har desto bättre presterar denne. Innanför ramen för verksamheten går det att 

påverka och göra motivationen så stor som möjligt hos de anställda. För att kunna utveckla en 

medarbetare som person, är det viktigt att man har ett bra kunskapsunderlag om personen. 

Vad hon har för kompetens, erfarenhet, vilka målsättningar som finns samt på vilket sätt hon 

vill utvecklas i sitt arbete. Tankesättet om att medarbetaren presterar bättre då denne är mer 

motiverad har kommit att skilja sig från Vrooms tanke om att motivationen sjunker då den 

anställde blir alltför motiverad.  

 

Som chef är det också viktigt att hitta rätt nivå på arbetsuppgifterna som varken är för lätta 

eller för komplicerade. Det kan framförallt ha ett samband med att personlig utveckling har 

kommit att bli allt mer viktigt och efterfrågat i vår samtid (Augner 2009:45f).  

      

Chefer motiverar inte sin personal i ett direkt sammanhang, utan ses snarare som att de ibland 

har indirekt kontakt med de individuella behov som ger arbetsmotivation. Chefer kan istället 

kontrollera de mål som är viktigt för att kunna få ett ”motiverat” handlande av sina anställda. I 

de lägen då en motivationssökare kan tillfredsställa sina höga behov själv inom 

organisationen kommer de känna en arbetstillfredsställelse.  Chefer som lägger fokus på de 

högre nivåerna bidrar till att skapa motivationssökare inom organisationen, samtidigt som de 

fokuserar på en nivå som redan är självgående och fungerar. Chris Argyris är en känd 

organisationsforskare som menar att många organisationer ofta skapar hinder mot individens 

naturliga utveckling som Maslow talar om. Hindren medför att människor rasar ner till en 

lägre nivå än de själva vill i organisationen, och att de då kan hämmas till en såpass låg nivå 

att de lär sig att fungera ändå (Hall 2004:19f).      

 

Om personalens arbetsprestation ska präglas av hög motivation måste arbetets styrning utgå 

från en behovsanalys av individens förmågor och behov. Till exempel så har chefen överblick 

över om arbetet har en stel struktur och endast ser till slutprodukten, eller om den också 
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skapar potential för de anställda att ge uttryck för sina behov. Det finns en risk i att fokusera 

allt för mycket på hygienfaktorerna då de kan leda till besvikelse för både anställda och 

chefer. De anställda befinner sig i ett mellanläge där det inte finns något missnöje men heller 

ingen tillfredsställelse. Chefen förväntar sig att de anställda ska känna sig mer motiverade och 

har ofta lagt ner stora resurser i form av engagemang och pengar, men utan att ha nått ett 

resultat.  Det finns två avgörande faktorer som ligger till grund för en chefs motivationsarbete. 

Det ena är chefens personliga teorier om vad som motiverar. Det andra är arbetets upplägg 

och vilka möjligheter som finns för att tillfredsställa behoven. Dessa två faktorer beslutar i 

vilken grad personalen handlar på ett moget sätt i utförandet av arbetsuppgifterna. Alla har vi 

idéer och tankar om vad som kan tänkas motivera andra, varje chef har även sina metoder för 

att försöka få de anställda motiverade och att följa organisationens mål. Om chefen lyckas 

med att avläsa arbetarnas behov på rätt sätt kommer det troligtvis bli ett positivt utfall med 

hög produktivitet och tillfredställelse. Med ett positivt ledarskap är det större chans att de 

anställda ägnar sig åt ett motiverat beteende. Om det istället skulle visa sig att chefen inte alls 

tolkat personalen rätt och inriktar sig på onödiga eller irrelevanta behov, uteblir målet. Viktigt 

är också att tänka på alla de olika nivåerna i behovshierarkin. Som chef bör man undanröja de 

problem som uppstår med hygienfaktorerna för att sedan huvudsakligen fokusera på 

arbetsinnehållet och arbetsuppgifterna istället (Hall 2004:19f).      

 
Sammanfattning 
 
För att summera den teoretiska referensramen, så har mycket hänt det senaste seklet vad gäller 

arbetets utformning och hur man arbetar med att skapa arbetsmotivation bland sina anställda. 

Det bör sägas att arbetsmotivation eller motivation inte har en entydig definition att utgå från.  

      

Maslows behovshierarki menar att motivation är något som utgår från människans behov. 

Motivationen ligger i att man har ett behov som behöver uppfyllas. Denna teori har visat sig 

vara en viktig utgångspunkt för de mest uppmärksammade teorierna om arbetsmotivation. 

Även om Herzberg utgår från Maslows behovshierarki, så finns tydliga skillnader i sättet att 

se på motivation. Då Maslow menar att motivation återfinns i varje steg, menar Herzberg 

istället att motivation är förknippat med att känna arbetstillfredsställelse, och att den endast 

återfinns i de högre stegen av behovshierarkin. Det som enligt Herzberg återfinns i de lägre 

stegen, har inte med arbetstillfredsställelse (motivation) att göra. Avsaknaden av 

hygienfaktorer är istället något som kan ge upphov till missnöje och vantrivsel, men enbart 

förekomsten av dem är inte något som leder till tillfredsställelse (motivation). Vrooms teori 

kan på vissa sätt sammankopplas med Herzberg och Maslow. Vrooms beskrivning av inre och 

yttre belöningar kan matchas med Herzbergs hygien - och motivationsfaktorer. Med 

undantaget att Herzbergs hygienfaktorer ansåg att lön och sociala relationer inte kunde utgöra 

en motivation som Vroom menade på. Teorin om inre och yttre motivation kan också anses 

som snarlik den teori Vroom uttrycker, dock finns den skillnad att Augner menar att ju mer 

motiverad en arbetare desto mer kommer denne att prestera. Vroom menar istället att det är 

när den anställde är ”lagom” motiverad som den kan fokusera fullt ut på arbetet utan att få 

ångest eller vara rädd för ett misslyckande. Likheten de två emellan innebär att inre 

motivation uppnås genom liknande faktorer som de båda nämner. Hall å sin sida resonerar att 

motivation uppstår när individens belöningar känns rättvisa och när de uppfyller dennes 

förväntningar.     
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3. METOD 
 

Detta kapitel syftar till att deskriptivt gå igenom tillvägagångssättet för uppsatsens 

utformande. Inledningsvis kommer det att återges hur författarna har gått tillväga i 

uppbyggnaden av den teoretiska referensramen. Därefter så följer en beskrivning av 

vilken metod som har valts för den empiriska undersökningen som ligger till grund för 

uppsatsens resultat, samt även en motivering till varför just den här 

undersökningsmetoden har använts. Vidare så kommer en redogörelse för 

urvalsarbetet. Precis som delrubriken ”Undersökningens genomförande och 

bearbetning” antyder, så kommer detta avsnitt att redogöra för hur undersökningen 

genomförts från insamlandet av data till bearbetning och tolkning av data. 

 
3.1 Utformning av den teoretiska referensramen 

 
Först efter det att den preliminära och övergripande problemformuleringen samt syftet var 

färdigställt, så inleddes insamlingen av det teoretiska materialet. Insamlingen för den 

teoretiska referensramen har till stor del grundat sig i sökningar via en rad olika sökmotorer 

och i bibliotekskataloger. Genom dessa verktyg söktes det vidsträckt efter relevant litteratur 

och artiklar inom uppsatsämnet. Syftet med att göra en bred sökning var att få en 

bakgrundsbild av vad tidigare forskning kommit fram till.  

      

Insamlingen av det teoretiska materialet har efter noga överväganden sållats och teorier och 

intressanta resonemang har valts ut då de ansågs passa uppsatsens syfte. Dessa valda teorier 

och intressanta resonemang har lagt grunden för utformandet av uppsatsens teoretiska 

referensram. Efter denna sammanställning av teorier så inleddes arbetet med att utforma en 

intervjuguide, där frågor formulerades utifrån frågeställningarna och det valda området. 

Utformandet av intervjuguiden har gjorts utifrån relevant metodlitteratur och tidigare 

forskning inom ämnet arbetsmotivation.  

 
3.2 Val av undersökningsmetod 

 
Övergripande så har en hypotetisk-deduktiv ansats satt sin prägel på utformandet av denna 

uppsats. Det innebär att uppsatsen tar sin grund i påståenden och tankar tagna ur teorier för att 

därefter testas empiriskt i verkligheten (Patel & Davidson 2008). 

 

Det har efter noggranna överväganden och överläggningar diskuterats fram att det mest 

lämpliga är att välja en kvalitativ metod. Valet för undersökningsmetod föll på att utföra 

kvalitativa intervjuer där en personlig träff med våra intervjupersoner kommer ske. Syftet var 

att fånga intervjupersonernas känslor och tankar kring ämnet arbetsmotivation. En kvalitativ 

metod är passande när man har för avsikt att förstå människors resonemang och reaktioner. 

Den är även passande att använda när man vill hitta olika mönster av människors handlingar, 

upplevelser och erfarenheter (Trost 2005:14).   

 

En personlig träff med en person ger bra förutsättningar för att kunna ta reda på hur denne 

känner och tänker. Att det även finns möjlighet till att kunna ställa följdfrågor blir ett viktigt 

verktyg i den mån att man verkligen har förstått vad det är den intervjuade vill få fram. Till 

skillnad från kvantitativa enkäter, har kvalitativa intervjuer som metod visat sig bra att välja 
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när man vill vara säker på ett litet bortfall. För att tydliggöra skillnaden så kan det visa sig att 

vid utskickande av enkäter på en arbetsplats, så kan svarsfrekvensen tänkas ligga på 50-60 % 

medan den vid ett personligt möte kan vara uppe i 90 % (Kylén 2004:9). 

 

I fråga om vilken typ av intervju man ska använda sig av, så brukar man skilja på öppen och 

styrd intervju. Styrda intervjuer kännetecknas av att man har ett visst antal färdiga frågor som 

skall besvaras, medan öppna intervjuer innebär att man har ett visst antal frågeområden som 

skall täckas av (Kylén 2004:19).  

 

I denna uppsats föll valet på att låta genomföra öppna intervjuer enligt trattmodellen. 

Intervjuer enligt trattmodellen kännetecknas av sex olika steg, där man till en början öppnar 

intervjun med att övergripande beskriva syftet med intervjun och dess övriga upplägg. Vidare 

låter man respondenten fritt resonera utifrån det aktuella frågeområdet för att sedan få 

respondenten att precisera och ge exempel på sina svar. Om det behövs kan man i nästa steg 

kontrollera svaren närmare genom att begära mer exakta svar eller om man vill pröva 

motstridiga uppgifter som respondenten lämnat. I slutet av intervjun sammanfattas vad som är 

sagt och det kommer också berättas lite mer om den aktuella undersökningen. Avslutningsvis 

tackar man respondenten för att ha tagit sig tid och ber om att få återkomma om något saknas 

eller är oklart (Kylén 2004:31ff).  

 

Vidare bör det nämnas att intervjuerna är utförda i ett format där en respondent åt gången 

intervjuats av de två författarna till denna uppsats. Det är brukligt att man i öppna intervjuer 

använder sig av en så kallad intervjuguide, vilket även är fallet i denna undersökning. Denna 

guide är tänkt att fungera som ett underlag för intervjuarna och respondenterna i den mån att 

den talar om vilka områden som intervjun ska täcka av (Kylén 2004:20).  

 
3.3 Urval 

 
I valet av fallföretag, så var vår ambition att studera ett företag som befinner sig i en 

tillväxtfas.  Författarna till denna uppsats var båda av den uppfattningen att ett framgångsrikt 

företag bör ha motiverad personal och ville således ta reda på vad denna motivation berodde 

på.  
 

I uppsatsens första skede bestämdes ämne och det utgicks därifrån till att kontakta det aktuella 

fallföretaget. SBAB är ett bolåneinstitut som befinner sig i en positiv tillväxtfas, vilket gjorde 

att valet föll på just dem. Att en av uppsatsens författare själv är anställd på SBAB och 

således redan hade god kontakt med företaget, är ytterligare en anledning till att det blev just 

dem.  

 

SBAB är ett bolåneinstitut som är statligt ägt. SBAB är en förkortning för Sveriges 

Bostadsfinansieringsaktiebolag. De inledde sin operativa verksamhet den 1 juli 1985 då de 

statliga bostadslånen började finansieras av SBAB. Företaget är ett bolåneinstitut som 

erbjuder olika typer av lån och spartjänster. Antalet anställda är omkring 365 medarbetare, 

varav 60 procent är kvinnor. Medelåldern på företaget är i dagsläget 43 år. SBAB har en 

utlåning på runt 234 miljarder kronor, privatmarknaden (villor, fritidshus och bostadsrätter) 

står för 140 mdkr och företagsmarknad (flerbostadshus och bostadsrättsföreningar) 94 mdkr. 

(www.sbab.se)  

 

http://www.sbab.se/
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Till en början skedde kommunikationen genom att en av författarna tog personlig kontakt med 

HR-chefen på SBAB:s privata marknad. Författarnas intresse och syfte var att studera 

arbetsmotivationen bland SBAB:s anställda. Intresset från SBAB:s sida visade sig vara 

ömsesidigt, vilket ledde till ytterligare ett möte med privatmarknadschefen och även tidigare 

nämnda HR-chefen. I mötet som följde, beslutades det gemensamt av de inblandade parterna 

att en avgränsning gällande uppsatsens urval skulle ske. Närmare bestämt så togs det 

enhälliga beslutet om att bara behandla anställda inom SBAB:s privatmarknad. Vidare togs 

beslut om ytterligare en avgränsning som kom att fokusera enbart på säljarna som har direkt 

kundkontakt.  

 

Det fanns vid tiden för uppsatsens utformande fyra olika säljgrupper med varsin 

säljchef/säljcoach. Tre av dessa grupper hade som arbetsuppgift att ta emot samtal och kallas 

fortsättningsvis för inkommande säljare. Den fjärde säljgruppen ringde istället ut till kunder 

och kallas fortsättningsvis för utgående säljare. I frågan om hur många säljare som bör 

intervjuas kom de berörda fram till att intervjua två stycken säljare från varje grupp och två 

säljchefer/säljcoacher. Det totala antalet intervjuer uppgick dock till 7 stycken säljare 

inklusive testintervjun. Det gjordes också en avvägning att inte intervjua de tilltänkta 

sälcoacherna, då det ansågs som ett för stort område i förhållande till den tid som stod till 

förfogande. Syftet med att intervjua säljcoacherna var att få en uppfattning om hur de som 

coacher arbetar med att motivera säljarna. Antalet respondenter grundar sig på att resurserna 

är begränsade i den mån att det ofta råder en hög arbetsbelastning och således att det är svårt 

för säljarna att avvara tid till intervjuer.  

 

Den tid som är tillägnat uppsatsarbetet är begränsad vilket gör att sammanställning och analys 

av ett större materialomfång skulle ta allt för mycket tid i anspråk. När det gäller urvalet av de 

specifika säljarna så föreslogs att säljcoacherna skulle välja ut två säljare ur sina grupper. Att 

coacherna själva fick välja intervjupersoner beror på att de bäst vet hur behovet av personal 

ser ut i sin grupp. 

 
3.4 Undersökningens genomförande och bearbetning 

 
Datainsamling 
 

Som tidigare nämnt i detta kapitel, så har det utifrån det teoretiska materialet utformats en 

preliminär intervjuguide. Innan undersökningen, så har författarna själva fått möjligheten att 

välja ut en säljare från SBAB för att utföra en så kallad testintervju.  I den mån att den 

insamlade data för denna uppsats är kritisk för kommande analys, så är det av yttersta vikt att 

ha ett konkret och relevant intervjuupplägg för detta insamlande. Det nyss nämnda är den 

främsta anledningen till att det utfördes en testintervju. Det har i slutändan visat sig att 

testintervjuns upplägg är snarlik de äkta intervjuernas upplägg som genomförts, med skillnad 

på små, men viktiga detaljer. Ambitionen är att visa hela händelseförloppet för 

datainsamlingen med start från planering av testintervjun till utförandet av de äkta 

intervjuerna. Det kommer i nästa stycke ges en närmare beskrivning av testintervjun där 

denna även kan betraktas som metoden för de äkta intervjuerna. De väsentliga skillnader som 

finns mellan testintervjun och de skarpa intervjuerna kommer att redogöras i avsnittet för 

metoddiskussion.  

 

Vid en mer detaljerad beskrivning, så syftar testintervjun dels till att testa intervjuguiden, men 

också för att stämma av övriga delar i intervjuupplägget. De övriga delarna av upplägget 
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utgörs av sådana som lämplig plats, tidsaspekter, relevant utrustning och hjälpmedel, 

intervjuarnas och respondentens komfort. Även möjligheten att få direkt feedback från 

respondenten för de kommande intervjuerna var ett viktigt syfte med testintervjun. Urvalet för 

testintervjun bestämdes till att det skulle utgöras av någon av de så kallade 

resurspoolssäljarna. Resurspoolssäljarna utgörs av personer som är visstidsanställda inom 

företaget som inte jobbar heltid och därför inte ingår i ordinarie säljavdelning. Anledningen 

till att valet för testintervjun föll på just denna avdelning, beror främst på att den lättare kan 

tillgodose författarnas behov om att kunna ställa upp med kort varsel och även företagets 

planeringsbehov. Med andra ord så är de ordinarie säljarnas betydelse för sin avdelning 

kritiska i den mån att de olika ordinarie säljavdelningarna har mål som skall uppnås och kan 

oftast inte ställa upp med kort varsel. Resurspoolsavdelningen informerades några dagar innan 

testintervjun om att det fanns ett intresse av att genomföra en intervju i ämnet 

arbetsmotivation. Säljaren för testintervjun valdes slumpmässigt ut cirka en timme innan 

intervjun i den mån att författarna tog kontakt med den närmast tillgängliga resurssäljaren 

som inte satt upptagen i telefonsamtal. Vidare förklarades det för testintervjupersonen vad 

syftet med uppsatsen är och dess ämnesområde. Författarna valde att inte nämna den 

omständigheten att detta var en testintervju förrän efter det att intervjun var färdig. Orsaken 

till detta berodde dels på att försöka låta bli att skapa några förutfattade meningar om 

intervjuupplägget samt att det var viktigt att alla intervjupersoner skulle ha samma 

förutsättningar inför intervjun.  

 

Testintervjun var upplagd som så att den utfördes i ett av SBAB:s temporära men dock 

insynsskyddade arbetsrum. De närvarande vid intervjun var de två författarna och 

respondenten. Arbetsrummet kan beskrivas som ett ganska litet smalt rum med ett skrivbord 

placerat i ett av hörnen. Vad gäller utrustning så hade var och en av författarna en varsin 

intervjuguide, pennor och anteckningsblock. Vidare så användes det en bärbar dator, som 

placerades på skrivbordet i hörnet, med inspelningsfunktion för ljudupptagning av hela 

intervjun.  

 

Själva genomförandet av intervjuupplägget började med en kort presentation av författarna 

och en mer fördjupad redogörelse av syftet med uppsatsen. Innan själva intervjun började, så 

säkerställdes det att intervjupersonen godkände ljudupptagning av hela intervjun med tanke på 

de etiska aspekter som föreligger vid en intervju . Det tydliggjordes även att intervjupersonen 

skulle förbli helt anonym genom hela arbetsprocessen och att det inspelade materialet enbart 

skulle användas för uppsatsens syfte. Under intervjun som varade cirka en timme, hade en av 

författarna huvudansvaret i avseendet att ställa frågor, medan den andra författaren tog 

stödanteckningar och ställde kompletterande frågor.  

      

Som tidigare nämnts gjordes enbart ett fåtal förändring från testintervjun till de äkta 

intervjuerna. Skillnaden mellan dessa olika typer av intervjuer går framförallt att härleda till 

själva arbetsrummet. De skarpa intervjuerna utfördes i ett mötesrum där det istället fanns ett 

konferensbord placerat i mitten. Placering av datorn för ljudupptagningen placerades i mitten 

av konferensbordet istället för på ett skrivbord i ena hörnet som vid testintervjun. I övrigt så 

var intervjuupplägget för de skarpa intervjuerna detsamma som vid testintervjun. De 

förändringar som gjordes motiveras närmare i stycket under metoddiskussion. 
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Bearbetning och tolkning insamlad data 
 

Grounded Theory är en teori som tillämpas på empiriskt material. Teorin grundar sig således 

på data som har samlats in, och genomgått systematisk analys under forskningsprocessens 

gång. Data återkopplas sedan till teorin vilket är karaktäristiskt för det induktiva synsättet. Det 

finns ett nära samband mellan datainsamlingen, analysen och de resultat som kommer fram. 

Teorin lägger fokus på mindre detaljer och begrepp istället för den övergripande helheten. 

Grounded theory eller grundad teori som den heter på svenska är en relativt obunden teori. 

Detta innebär att all data som forskaren anser som viktig är viktig om den stämmer överens 

med den kontext data är hämtat från. Grundtanken i teorin är att konstruera och generera nya 

teorier. Dessa testas inte empiriskt, till skillnad från det deduktiva synsättet där det är vanligt 

förekommande (Patel & Davidson 2003:31f). I vår ansats vad gäller bearbetningen av den 

insamlade data, så har det utgåtts från ett Grounded Theory-perspektiv. Närmare bestämt 

utgör vårt kodningsarbete en viktig del av Grounded Theory. 

 

 Det inspelade materialet har efter bästa förmåga återgetts så exakt som möjligt genom så 

kallad transkription till ett ordbehandlingsprogram. Detta material har sedan skrivits ut på 

vanliga A4-papper för att sedan kodas och analyseras. Det första steget i kodningen innebar 

en öppen kodning där små anteckningar och analyser skrevs ner i marginalen på de utskrivna 

intervjuerna, så kallade memos. Den öppna kodningen har inneburit att intressanta memos 

sammanförts och utgjort mindre, men dock viktiga kategorier. Analysen tar sin utgångspunkt 

ur kodningen, där det har upptäckts kategorier och upprepande mönster som varit centralt i 

sammanställningen av resultatet. Det vill säga att genom kodningen framkom de olika 

faktorerna som presenteras i resultat och analysdelen. Utifrån denna sammanställning har det 

sedan gjorts en jämförelse med relevant litteratur och de anställdas egna åsikter angående vad 

som utgör motivation. 

 
3.5 Metoddiskussion 

 
Uppsatsen har som ändamål att ta reda på hur de anställda säljarna på SBAB resonerar kring 

begreppet arbetsmotivation, och vilka bakomliggande faktorer som bidrar till att de upplever 

sig vara arbetsmotiverande. Vidare var tanken att försöka få fram säljarnas känslor av att vara 

arbetsmotiverade. Bedömningen som gjorts är att denna metod tycks vara helt rätt för 

undersökningens syfte. Det kan i en kvantitativ enkät vara svårt att få fram egentliga känslor 

och tankar. Det finns en överhängande risk att man med enkäter inte får ut ett 

tillfredsställande resultat från respondenterna för att kunna besvara frågeställningen. Det har 

trots bedömningen att valet av metod varit helt rätt, funnits frågetecken och utrymme för 

diskussion om huruvida denna bedömning är korrekt eller inte. 

 

I startskedet var tanken att utföra både kvalitativa och kvantitativa metoder i undersökningen. 

Efter konstaterandet att det skulle bli alldeles för omfattande för en uppsats på C-nivå, så har 

fördelar och nackdelar av de olika metoderna för uppsatsens syfte vägts mot varandra. Utöver 

de motiveringar som tidigare lades fram för valet av metod med hänvisning till Trost, så har 

vissa föredelar tydliggjorts med att välja en kvalitativ metod istället för en kvantitativ sådan. 

Till skillnad från en kvantitativ metod så finns möjligheten med kvalitativ metod att följa upp 

intressanta spår som uppstår vid intervjutillfället, det vill säga att man kan ställa följdfrågor. 

Vidare är det lättare att formulera och förklara vad det är man frågar efter ifall respondenten 

är osäker. Man får även i denna metod möjlighet att återge de data man samlat in, för att 
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bekräfta att man förstått vad respondenten verkligen menar. Kvalitativa data begränsas i den 

mån att det är svårt att använda för generaliseringar då det inte är representativt för en större 

skala människor inom forskningsområdet (Trost 2005:16).  
 

Vad gäller själva datainsamlingen så har intervjuupplägget i detalj beskrivits. Det som visat 

sig vara anmärkningsvärt i datainsamlingen är hur viktigt det är med en bra intervjumiljö. Det 

finns en risk vid en ”två mot en - situation” att den intervjuade kan uppleva situationen som 

obehaglig då det kan liknas vid ett förhör. Vidare är möbleringen viktig i den mån att ett runt 

bord är bättre än ett rektangulärt eller fyrkantigt bord med intervjuare på ena sidan och 

respondenten på andra (Kylén 2004:24).  Ur författarnas synpunkt bedömdes rummet vid 

testintervjun som onaturlig för en intervju i den mån att de tre inblandade satt trångt i en 

triangelformad konstellation. Vidare ansågs det att det hade känts naturligare med ett bord 

mellan de tre inblandade istället för ett outnyttjat skrivbord i hörnet. Det framkom även att 

ljudupptagningen blev lidande på det sätt att det var svårt att tydligt höra respondentens svar, 

när datorn inte kunde placeras på någorlunda lika avstånd från intervjuarna och respondenten. 

Dessa problem löstes därefter enkelt genom ett byte till ett större mötesrum där man istället 

kunde sitta jämnt fördelat vid ett runt bord. Vad gäller ljudupptagningen så blev det betydligt 

bättre ljudkvalité när datorn placerades på bordet närmare respondenten och intervjuarna.  

 
Reliabilitet  
  

Att våra intervjuobjekt har handplockats av säljcoacherna personligen kan göra att 

reliabiliteten har påverkats negativt. Det kan innebära att det finns en risk i att säljcoacherna 

har valt ut intervjupersoner systematiskt och subjektivt. Säljcoacherna kan tänkas välja ut 

personer som har en positiv inställning till SBAB i syftet att man vill skapa en positiv bild av 

företaget. Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka fenomenet arbetsmotivation hos 

anställda och inte SBAB i sig, så bedöms det som så att respondenternas positiva eller 

negativa inställning till företaget är av ringa betydelse. Det innebär att bedömningen gjorts att 

det inte finns en direkt koppling mellan faktorer för arbetsmotivation och inställning till 

företaget. I detta fall anses detta vara en överkomlig kompromiss i den mån att författarna fått 

möjligheten att överhuvudtaget kunna genomföra intervjuer på företaget. 

 

Att det ursprungligen diskuterades att använda en kvantitativ metod bottnar i att värna om 

anonymiteten samt att kunna hitta generella drag och således göra jämförelser. Bristen på 

anonymitet för respondenten har beaktats på det sättet att intervjuobjektet drar sig för att 

berätta den verkliga sanningen, vilket i sin tur kan tänkas påverka reliabiliteten. Att 

intervjuerna spelats in kan också tänkas påverka reliabiliteten i den mån att respondenterna 

blir nervösa och ”rädda” för att säga fel saker. Vidare så finns möjligheten att respondenterna 

drar sig för att säga vad de verkligen tycker då de har vetskap om att cheferna har möjlighet 

att läsa den färdigställda uppsatsen. Med beaktande av de nyss nämnda aspekterna som kan 

tänkas påverka reliabiliteten, så har det vid ett flertal tillfällen tydliggjorts för respondenterna 

att allt som sägs vid intervjun är enbart avsett för uppsatsen och att det inte är aktuellt med 

publicerande av namn. Att en av författarna själv jobbar på SBAB kan i sin tur ha påverkat 

slutresultatet. Det bör nämnas att den aktuella författaren är anställd på SBAB, men att denne 

arbetar på en helt annan avdelning än de intervjuade säljarna. Vidare har det varit viktigt för 

reliabiliteten att respondenterna inte har haft en personlig relation till författarna. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

  
Det är sedvanligt att man vid kvalitativa studier låter presentera analysen först och 

därefter placera resultatet i ett eget avsnitt. Det finns även möjlighet att väva samman 

resultat och analys i ett avsnitt. Författarna till denna uppsats har valt den sistnämnda 

metoden. Inledningsvis kommer det i detta avsnitt ges en sammanställning av vad de 

anställda säljarna på SBAB anser utgöra arbetsmotivation, och faktorerna kommer att 

belysas särskilt. Vidare kommer resultat och analys kopplad till teori att följa. 

Avslutningsvis kommer detta kapitel ge ett konkret besvarande av frågeställning. 

 
4.1 Arbetsmotivation 

 
I syfte att ta reda på vad de anställda anser vara arbetsmotivation, så har respondenterna 

inledningsvis fritt fått berätta hur de ser på arbete i allmänhet. Bland annat så har frågan om 

varför man väljer att arbeta överhuvudtaget fått inleda intervjuerna. Av de svar som 

framkommit så har det varit vanligt förekommande att det i grund och botten handlar om 

överlevnad genom den ekonomiska kompensationen man får. Att kunna ge sin familj ett bra 

liv genom lönen samt den ekonomiska kompensationen i sig har också lagts fram som andra 

möjliga anledningar till att man arbetar. Eftersom det inledningsvis legat mycket fokus på just 

den ekonomiska kompensationen som en anledning till att arbeta, så har ett scenario målats 

upp för de intervjuade om de skulle vara ekonomiskt oberoende. I dessa fall har det visat sig 

att samtliga bestämt påstår att de vill fortsätta att arbeta även om man skulle bli ekonomiskt 

oberoende. Respondenterna menar på att det finns flera anledningar till fortsatt arbete, 

framförallt betonar man de sociala aspekterna. 

 

Anledningen till att ta reda på varför man väljer att arbeta överhuvudtaget, är enkelt. De 

anledningar som anses ligga bakom att man arbetar överhuvudtaget kan synonymt ses som 

motiv till varför man väljer att göra något. I detta fall blir således, till en början, den 

ekonomiska kompensationen ett motiv till att arbeta. Vidare är känslan av social gemenskap 

ett annat motiv till arbete som blir tydligt. Kan det utifrån det nyss sagda vara så enkelt att 

motiv till att arbeta är samma sak som arbetsmotivation? Svaret på den frågan kan nog skilja 

sig åt beroende på vem man frågar. 

 

Taylor menade att den ekonomiska kompensationen var den enda faktorn som får människor 

att vilja arbeta (Granberg 2003:529). Utifrån uppsatsen insamlade data så anses det finns goda 

belägg på att så inte är fallet. Vid de fall som Taylors resonemang stämt överens med 

respondenternas resonemang, har det visat sig att man fortfarande vill arbeta. Således kan man 

på goda grunder dra slutsatsen att det finns andra faktorer som driver människor till att arbeta.  

 

Skulle man däremot fråga Maslow om motiv till att arbeta är samma sak som 

arbetsmotivation, så är det tänkbart att han skulle svarat ja. Maslow menar att motiv att göra 

något utgår från ett visst behov, har man behov av att skaffa sig resurser genom arbete för att 

överleva, då känner man säkerligen arbetsmotivation i det sammanhanget. I de fall man till en 

början kopplat arbetsmotivation till den ekonomiska kompensationen i sig och dess 

möjligheter till att kunna skapa ett bra familjeliv, för att senare ändra svaret i den mån att det 

finns andra saker som driver en, så finns klara samband till Maslows grundläggande idéer om 

behovstrappan (Gustavsson 1998:13). Tolkningen utifrån det nyss sagda blir således att man 
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för stunden har behovet att få pengar för att försörja familjen, men att det uppstår nya behov 

så fort detta tillfredställande är uppfyllt. Som främsta anledning till att man skulle vilja 

fortsätta arbeta var att intervjupersonerna förmodade att de skulle sakna den sociala biten.  

 

I Höögs arbetslivsanpassade version av Maslows behovstrappa så ingår lön i steget för 

trygghetsbehov. När väl behovet gällande lön är uppnått så uppstår behovet av sociala 

relationer i form av sammanhållning på individ, grupp och kollektivnivå, vilket går att 

likställa med de nämnda respondenternas åsikter.  

      

Skulle man istället välja att fråga Herzberg om motiv till att arbeta är samma sak som 

arbetsmotivation, så skulle svaret med stor sannolikhet bli nej. Herzberg anser att 

arbetsmotivation är att känna arbetstillfredsställelse. Enligt Tvåfaktor-teorin är det 

motivationsfaktorerna, inte hygienfaktorerna, som medför motivation till höjd prestation 

Herzberg (1966). Högre lön och bättre arbetsförhållanden motiverar därför inte till förhöjda 

prestationer Herzberg (1966). Faktorer som exempelvis ekonomisk kompensation skapar 

ingen tillfredställelse i arbetet, utan anses vara grundläggande saker som enbart påverkar 

huruvida man vantrivs eller inte. Dessa grundläggande faktorer måste vara någorlunda 

uppfyllda för att man ska kunna påverkas av faktorer som är förknippade med 

arbetsmotivation. I den mån ekonomisk kompensation utgör ett motiv till att arbeta, så är det i 

och med Herzbergs definition inget som har att göra med arbetsmotivation. Utan det har 

enbart med huruvida man trivs eller inte. 

 

Försöket att komma fram till en klar och tydlig definition av vad det innebär att vara 

arbetsmotiverad ur den anställdes synvinkel, har således visat sig vara invecklat. Vid 

sammanställningen av de olika intervjuerna, så har det i denna fråga tydliggjorts att det inte 

finns någon enhetligt definition trots att man utför liknande arbetsuppgifter. Bland de svar 

som inhämtats i undersökningen, har syftet varit att ta reda på vad de anställda anser vara 

arbetsmotivation, så är den generella uppfattningen bland de intervjuade att det är ”det” som 

anses göra arbetet kul. En av säljarna uttrycker det enligt följande: 

 

Det är att vilja gå till jobbet och tycka att det är kul.  

 

Att arbetsmotivation skulle vara viljan att gå till jobbet och tycka det är kul kan egentligen 

tolkas som två olika saker. Antingen kan man se det som att det är att ha ”viljan att gå till 

jobbet” som kan tänkas utgöra arbetsmotivation, eller så kan man se det som att 

arbetsmotivation är att man tycker ”det” är kul. Går det att ha ”viljan att gå till jobbet” och 

tycka ”det” är tråkigt eller går det att tycka ”det” är kul men inte ha ”viljan att gå till jobbet”? 

I detta fall har tolkningen gjorts att så länge man tycker ”det” är kul så finns även viljan, då 

det anses vara naturligt att människor vill göra det som är kul. Vidare kan man ställa sig 

frågan om vad som skulle utgöra ”det” i sammanhanget ”det som anses göra arbetet kul”. 

Utifrån de anställdas uppfattning, så kan man dra slutsatsen att detta ”det” är något väldigt 

viktigt för arbetsmotivationen. Då svaren inledningsvis inte avslöjar så mycket om vad som 

ryms i detta ”det”, så har det lagts fokus på att ta reda på vilka faktorer som kan tänkas ligga 

bakom detta intetsägande begrepp ”det”. I fråga om vad som här menas med ”jobbet”, så har 

det kommit fram att man tänker på arbetet i sin helhet utan någon koppling till någon specifik 

del. Med andra ord uttryckt är ”jobbet” allt som förknippas med den anställning man har, både 

formella aspekter som arbetsuppgifter och informella saker som sociala aspekter. I 

nästföljande avsnitt kommer en sammanställning på de, utifrån undersökningen, mest 

återkommande dragen av vad som kan tänkas utgöra arbetsmotivation. 
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4.2 Faktorerna - Arbetsmotivation eller trivsel? 

 
I detta avsnitt är ambitionen att utifrån de anställdas åsikter och tankegångar sammanställa de 

mest vanligt förekommande faktorerna i syftet om vad som är arbetsmotivation och vad som 

inte är det. Det sagda innebär inte att de olika faktorerna som nämns i kommande rubriker inte 

är att direkt betrakta som faktorer för arbetsmotivation eller trivsel, utan de är till en början att 

betrakta som övergripande faktorer som framhållits eller upprepade gånger lyfts fram som 

viktiga av de intervjuade. Det kommer under varje rubrik inledningsvis redogöras för vad som 

menas med de nämnda faktorerna för att sedan bemötas med relevant litteratur. Det kommer 

även diskuteras huruvida det är arbetsmotivation, trivsel eller något annat som de anställda 

talat om i samband med de olika faktorerna.  

 
4.2.1 Sociala aspekter 

 
 

Som det har nämnts i avsnittet för ”Arbetsmotivation”, så kunde vissa sociala aspekter på 

arbetsplatsen utgöra ett motiv till att man väljer att arbeta. Majoriteten av de som intervjuats, 

har på frågan om vad som utgör arbetsmotivation svarat att det är ”det” som gör det kul att 

arbeta. På frågan om varför man i grund och botten väljer att arbeta överhuvudtaget, så har i 

princip alla respondenter valt att svara att det är för att kunna överleva på den lön man får i 

utbyte av att arbeta. Denna åsikt har emellertid utgjort ett ganska ytligt resonemang, vilket 

framkom vid närmare granskning då ett scenario beskrivits för respondenten om ekonomiskt 

oberoende. Det framkom i undersökningen att alla av de tillfrågade mer eller mindre skulle 

fortsätta att arbeta. Det som är anmärkningsvärt med dessa svar är att samtliga respondenter 

betonar de sociala aspekterna som den främsta anledningen till fortsatt arbete. Svaren har 

dock skiljt sig åt i den mån att en del av respondenterna skulle vilja gå ner i arbetstid och en 

annan hade en idé om att kanske starta ett eget företag. Följande citat har hämtats utifrån en 

av intervjuerna och anses beskriva den sociala aspektens betydelsefullhet: 

 

Hade jag varit miljonär sedan innan hade jag kanske inte jobbat lika mycket, 

men jag skulle säkert jobba ändå för den sociala biten. Det är en sådan stor 

faktor att jag vill jobba överhuvudtaget. Visst kan du ju gå ner i arbetstid om 

man fick så pass mycket pengar, men att sluta jobba helt tror jag blir svårt. Jag 

tror inte att man får den sociala biten på samma sätt. 

 

Precis som Höög nämner i sin omarbetade version av Maslows behovstrappa, så understryker 

samtliga intervjuade säljare inledningsvis lönen som en grundläggande förutsättning för att 

arbeta. Att samtliga vid närmare eftertanke beskriver den sociala biten som ett behov som de 

kan tänkas behöva tillfredställa efter lönen, är även det något som ligger helt i linje med 

behovstrappan (Höög 1985:75ff). 

      

Att samtliga av de säljare som tillfrågats betonar vikten av de sociala aspekterna på 

arbetsplatsen som något avgörande för att vilja fortsätta arbeta, är något som även har dykt 

upp i andra sammanhang under intervjuernas förlopp. Begreppet sociala aspekter är en 

tämligen övergripande kategori i vilken det har visat sig rymma flera intressanta företeelser 

för uppsatsens syfte. Att döma utifrån stora delar av intervjuerna, så beskrivs de sociala 

aspekterna vara främst i form av relationen till kollegor. Alla av de tillfrågade verkar ha ett 

socialt liv utanför arbetets ramar i form av vänner, familj, släkt eller barn. Generellt beskrivs 

de sociala aspekterna som en känsla av att man tillhör en viss grupp. De privata sociala 
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aspekterna verkar till en början skilja sig åt från de sociala aspekterna som utgör anledning till 

att vilja arbeta. I försök att ta reda på denna skillnad, har det visat sig svårt för respondenterna 

att tydliggöra skillnaden mellan dessa två typer av sociala sammanhang. Detta kan tolkas som 

att skillnaden mellan dessa två olika sociala forum kanske inte är så stor trots allt.  

 

För att få ytterligare perspektiv på vad som faller under kategorin ”Sociala aspekter”, har 

respondenterna blivit ombedda att jämföra sina nuvarande sociala relationer med relationerna 

på eventuella tidigare arbetsplatser. En av respondenterna har arbetat i en konkurrerande 

bankverksamhet där arbetsuppgifterna beskrivs som liknande de nuvarande hos SBAB. Det 

har dock funnits tydliga skillnader gällande de sociala aspekterna. Bland annat så innebar det 

tidigare arbetet att denne inte hade en fast arbetsplats. Det här ansåg respondenten gjorde att 

man inte fick den fasta relationen till kollegorna som denne upplever sig ha idag när denne 

slipper flytta runt. I de fall man blev kvar en längre tid på arbetsplatsen fanns det även brister i 

att skapa en fast relation till kollegorna med anledning av brist på ålderspridning. Med brist på 

åldersspridning menas att en större del av de anställda var i ungefär samma ålder, men att det 

finns några få anställda på arbetsplatsen som utgjorde ett undantag. Respondenten upplevde 

känslan av att ”stå utanför gruppen” som i det fallet utgjordes av väldigt mycket äldre 

människor med vilka respondenten hade föga gemensamt med. 

 

Vikten av sociala relationer beskrivs av en annan respondent som en möjlig anledning till att 

man stannar kvar på en arbetsplats trots att man inte trivs av andra anledningar. Respondenten 

nämner det i sammanhang som att om man är en bra grupp, så kan man hållas kvar på en 

arbetsplats avsevärt längre än vad man från början hade tänkt.      

 

I syftet att ta reda på om sociala aspekter är en ”det”-faktor, det vill säga att det kan inrymmas 

i ”det” som respondenterna anser göra jobbet kul, så har det kommit fram en del intressanta 

resonemang som skiljer sig åt. Många av de intervjuade hade en tendens att koppla sociala 

relationer till själva arbetsuppgifterna. Man menar att där arbetsuppgifterna varit ”tråkiga” har 

det varit lättare att genomföra dem när man har bra kollegor, att det kan göra dagen lättare. De 

som förde resonemang av den här typen, var då inte särskilt motiverade till att prestera mer än 

vad som var nödvändigt. Man var av uppfattningen att man generellt sett tyckte det var tråkigt 

att gå till arbetet, men att bra sociala relationer fungerade som ett slags ”plåster på såren”. 

Utgår man ifrån de anställdas uppfattning om arbetsmotivation, så kan man föra argumentet 

att de sociala aspekterna inte bidrar något vidare till detta ”det” som gör arbetet kul. Man kan 

tyda det som så att arbetsuppgifterna i sig, kopplat till arbetsmotivation, är överordnad de 

sociala aspekterna. Med andra ord kan utifrån den nyss nämnda uppfattningen, dras slutsatsen 

att sociala relationer inte alls eller endast har liten betydelse för faktorer som gör arbetet kul.  

 

Andra respondenter däremot, menade i samma jämförelse att arbetsuppgifterna inte var det 

viktigaste. De som var av denna uppfattning menade på att arbetsuppgifterna visserligen var 

en viktig aspekt i fråga om att tycka det är kul att gå till jobbet och där vilja utföra ett bra 

arbete, men väljer att betona bra kollegor som viktigare. Bland annat så förklarar en av 

respondenterna hur denne trivts mycket väl med sina tidigare arbetsuppgifter, men att andra 

delar som den sociala, inte fungerat. Detta skall i sin tur ha påverkat arbetsprestationen och att 

man i förlängningen sett sig om efter ett nytt arbete. I detta fall har helt enkelt det sociala 

ansetts vara viktigare än själva arbetsuppgifterna. En annan av de intervjuade beskriver 

fenomenet enligt följande: 
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Jag tror att väldigt många jobb som tillhör tråkiga jobb, själva 

arbetsuppgifterna kan man nog trivas ganska bra med, om man bara har bra 

kollegor. Det tror jag. Just den sociala biten är nog en jättestor del i att man 

trivs på jobbet. 

 

Även om vissa av respondenterna uttrycker det som så att de sociala aspekterna är viktigare 

än själva arbetsuppgifterna, så går det inte att se några förbindelser till att sociala aspekter 

innebär en sådan faktor som inryms i ”det” som gör arbetet kul. Resultat från Herzberg studie 

visar på att när arbetare var som lyckligast i sina arbeten, var det förknippat med själva 

arbetsuppgiften. De sociala aspekterna menar Herzberg tillhöra sådana faktorer som bara kan 

reglera vantrivsel och trivsel (Herzberg et al. 1993:5). Med det faktum att de sociala 

aspekterna är viktigare än arbetsuppgifterna, anses detta ligga helt i linje med Herzbergs idéer. 

Det vill säga på det sätt att hygienfaktorer först måste vara någorlunda tillfredställda innan 

man kan ansluta till sig motivationsfaktorerna. I detta fall kan de sociala aspekterna anses 

viktigare med anledningen att behovet av dessa uppkommer innan behov av betydelsefulla 

arbetsuppgifter uppstår. 

 

På frågan om det går att särskilja på motivation och trivsel, så har det under intervjuernas 

förlopp blivit tydligt att man, utifrån Herzbergs idéer om motivation kopplat till prestation, 

kan göra så. I flera av svaren, bland annat i citatet ovan, så pratar man ofta om sociala 

aspekter i termer om att just trivas. I undersökningen har det inte på något sätt antytts eller 

framkommit att trivsel med sociala aspekter skulle höja prestationen. Det har däremot av flera 

respondenter antytts att om man vantrivs så kan det sänka lusten att vilja prestera. Det skapas 

inom denna faktor, utifrån säljarna, möjligheten att dra slutsatsen att de sociala aspekterna inte 

påverkar arbetsmotivationen, i den mån då arbetsmotivation utgörs av höjd arbetsprestation. 

Skulle man välja att inte utgå från Herzberg som skiljer på motivation och trivsel, så skapas 

möjligheten att trivsel och arbetsmotivation kanske är samma sak. Om man tänker att 

människor går till arbetet, även om de inte behöver, bara för att få social kontakt, så är trivsel 

att betrakta som något som gör det kul med arbetet. Utgår man från de anställdas egen 

uppfattning om arbetsmotivation, vilken innefattar arbetet i större omfattning än just bara 

prestationsdelen, så kan det mycket väl tänkas bidra till ”det” som gör arbetet kul. 

 

I övrigt kan man utifrån undersökningens resultat med ganska goda grunder säga att de 

sociala aspekterna på en arbetsplats är viktiga. Det har emellertid försökts ta reda på vad det 

är som utgör en bra respektive dålig arbetsplats med fokus på just de sociala aspekterna. Med 

utgångspunkt från SBAB, där de intervjuade var väldigt nöjda med de sociala aspekterna, har 

några saker tydligtgjorts. Framförallt lyfter man fram att det är väldigt ”högt i tak”, det vill 

säga att man upplever sig kunna prata och skoja om det mesta med de flesta. Att det på senare 

år även kommit in en yngre generation medverkar till att skapa en bra ålderspridning, vilket i 

sin tur gör att det är lättare att hitta ett ”gäng” man trivs med. Vidare så menar respondenterna 

att det allmänt råder bra stämning och att de flesta är glada och positiva. Vad som utgör 

bakgrunden till denna sociala stämning har i sin tur visat sig bero på andra faktorer såsom att 

det även sker olika icke arbetsrelaterade aktiviteter såsom personalfester och resor med mera. 

Vad som ligger till grund till den rådande sociala framgången på SBAB kommer det att 

återkommas till i andra faktorer, bland annat under avsnittet om personalpolitikiska faktorer. 
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4.2.2 Utvecklingsmöjligheter  

 
 

SBAB är ett företag som för tillfället befinner sig i en expanderingsfas. Nya produkter 

kommer kontinuerligt vilket gör att säljarna ständigt får chansen att utveckla ny kunskap. 

SBAB beskrivs av respondenterna i studien som en god arbetsplats där möjligheterna till 

utveckling och utbildning är goda. Vad gäller själva begreppet utvecklingsmöjligheter, så har 

det olika betydelser beroende på vem man frågar. I denna uppsats har möjligheter till 

avancemang, byte av arbetsuppgifter och personlig utveckling sammanfattats under faktorn 

utvecklingsmöjligheter. Många av de intervjuade uttrycker att de personligen inte har varit i 

den situationen att de efterfrågat utvecklingsmöjligheter specifikt. Dock har vetskapen varit 

viktig om att dessa möjligheter finns, om de skulle vilja prova på något annat i framtiden. En 

person i undersökningen var övertygad om att känslan av instängdhet skulle infinna sig om 

möjligheten till att avancera eller byta arbetsuppgifter inom företaget inte fanns.  
 

För att få en uppfattning om hur viktigt det kan vara, så har flera av respondenterna fått ta 

ställning till utvecklingsmöjligheter kontra något annat som anses vara centralt. Eftersom 

majoriteten initialt menar att lönen är en fundamental anledning till arbete, så fick de resonera 

kring att få en löneökning med 30 procent eller att det skulle finns utvecklingsmöjligheter på 

arbetsplatsen. Ett av svaren löd enligt följande: 

  

Det hade varit lättare och gå till arbetet om jag vet att det finns 

utvecklingsmöjligheter. Det här med löneökning hade bara underlättat hemma. 

 

Detta citat anses ge en gemensam bild av hur respondenterna resonerat kring detta 

ställningstagande. De intervjuade förde resonemang som förr eller senare ledde till att de 

antagligen skulle välja utvecklingsmöjligheter framför en löneökning. 

 

Generellt sett kan man ur undersökningen få en ganska tydlig bild av SBAB:s 

utvecklingsmöjligheter. Företaget beskrivs som ett kunskapsintensivt företag som gått från att 

bara förvalta kundens gamla bolån till att erbjuda egna bolån och ständigt utveckla nya 

affärsområden och andra produkter. Med denna övergång följer en intensiv 

kunskapsutveckling hos medarbetarna då de måste lära sig de nya tjänsterna. I och med 

företagets utveckling låter man medarbetarna få ta del av mycket internutbildningar och de 

har ofta möjlighet att anmäla sig till utbildningar för att lära sig nya områden. Nedanstående 

citat tycks beskriva hur utvecklingsmöjligheter ser ut på SBAB. 
 

Det känns som det är stort område som SBAB håller på med, så det känns ju 

som att först och främst om jag sitter kvar och gör det jag gör så kommer jag 

ändå kunna utvecklas och lära mig saker, genom att vi har väldigt mycket 

utbildningar och sådant. Men sen om skulle jag vilja gå vidare inom företaget, 

så tror jag också att dem möjligheterna är ganska stora.  
 

De resultat som framkom i studien antyder på att goda utvecklingsmöjligheter är viktigt, 

speciellt då man har en långsiktig syn och målet att vara kvar på arbetsplatsen en längre tid. 

En intervjuperson jämför med sitt tidigare jobb som säsongsarbetare. Att jobba som 

säsongsarbetare innebar för denne att man arbetade en begränsad tid beroende på efterfrågan. 

Den begränsade anställningstiden kan tänkas medföra att möjligheter till utveckling blir 

överflödiga till skillnad från vissa andra typer av arbeten. Intervjupersonen upplevde ingen 

direkt glädje i arbetet dels för att man såg slutet på anställningen och dels för att det inte fanns 
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några konkreta möjligheter till att få prova på något annat. Man ansågs sitta fast i det man 

gjorde under den tid man kommit överrens att göra det. 

 

I Maslows behovstrappa återfinns det högsta steget som är självförverkligande. Det är 

självförverkligande som är det som efter strävas. Eftersom tillgången på utbildningar är stor 

kan medarbetare på SBAB som drivs av och har som mål att lära sig nya saker, känna en viss 

grad av självförverkligande i och med att medarbetaren själv har möjlighet att hitta just det 

som passar medarbetaren bäst själv.  

 

Herzberg tar i sin Tvåfaktor-teori upp just avancemangs och utvecklingsmöjligheter som 

faktorer som kan höja motivationen hos de anställda. Personlig utveckling är en viktig del för 

att personalen ska tycka det är kul att arbeta kvar. Flera av intervjupersonerna tror att de 

skulle känna sig trängda eller instängda om inte chansen till utveckling fanns i så stor grad 

som den faktiskt gör. De betonar även att känslan av att man utvecklas personligen i sällskap 

av att det finns tydliga möjligheter till avancemang, gör att man vill prestera. Självklart blir 

det i denna undersökning svårt att testa hur det skulle se ut vid ett scenario där begränsade 

utvecklingsmöjligheter råder då alla intervjuade anser dessa vara möjligheter vara goda.  

 

I fråga om utvecklingsmöjligheter är något som bör ingå i ”det” som gör arbetet kul, så är det 

inte helt tydligt. I jämförelse med hur respondenterna resonerar kring faktorer som sociala 

aspekter, så har respondenterna varit betydligt mer överens i synen på utvecklingsmöjligheter. 

Man menar att själva vetskapen om att det finns sådana möjligheter, gör det värt besväret att 

prestera. Termer som ”värt besväret” går att härleda till Taylorismen i den mån att det gick att 

höja prestationen hos en anställd genom ekonomisk stimuli (Granberg 2003:529). 

 

Det går också att jämföra med andra saker som kan tyckas vara värt besväret och utifrån det 

diskutera huruvida denna kompensation är att betrakta som något som bidrar till att arbetet 

blir roligt. För att förklara detta lite närmare har ett illustrerande exempel valts ut: Låt oss 

säga att du ska köpa en ny bil. Du hittar den hos din lokala bilhandlare A för ett betydligt 

dyrare pris än vad du hittar motsvarande bil i en helt annan del av landet hos bilhandlare B. 

Det är krångligare att köpa bilen hos bilhandlare B, men priset blir billigare. Du köper bilen 

hos bilhandlare B. Det lägre pris du fick till slut är betrakta som ”värt besväret” för att ta sig 

till bilhandlare B. I detta fall kan man fråga sig, blev det roligare ta sig till bilhandlare B mot 

kompensationen av ett lägre pris? Svaret blir av allt att döma nej. Istället fungerar det som en 

slags buffert mot något som uppfattas som tråkigt, det vill säga ett besvär. Detta går tydligt att 

jämföra med de faktorer som Herzberg benämner som hygienfaktorer. 

 

I den mån det inledningsvis fogas samman flera delar under faktorn utvecklingsmöjligheter, 

så har det under intervjuernas förlopp märkts av att en uppdelning av denna faktor kan vara 

nödvändig. Framför allt ligger fokus på den del där det finns behov av att känna personlig 

utveckling. Det kan vara att man fått ta del av en utbildning eller att man kommit på något 

självmant som tycks fungera. Många av de intervjuade beskriver det som en tillfredställande 

känsla av att man lärt sig eller att man behärskar något nytt. Vidare beskrivs det som en 

inomboende känsla av stolthet. Återgår man till de intervjuades generella beskrivning av vad 

arbetsmotivation är, det vill säga att arbetsmotivation är ”det” som gör arbetet kul, så anses 

det inte vara helt orimligt att dra slutsatsen att personlig utveckling är en faktor som gör 

arbetet kul. Det ter sig dock vara en faktor som utgår från varje individ. Precis som Augner 

beskriver, så är denna känsla något som finns inneboende i själva individen och som i sig 

självt ger en belöning. Vad som bidrar till denna känsla är något individuellt (Augner 
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2009:5ff). Att känna personlig utveckling tycks bidra till ett tillfredställande i arbetet, vilket är 

något som Herzberg anser vara en faktor för arbetsmotivation (Hall 2004:17).  

 

Sammanfattningsvis så tyder det mesta på att personlig utveckling som faktor, är något som 

går att beteckna som arbetsmotivation, både ur ledande teorier och utifrån de anställdas egna 

upplevelser. I den mån det varit nödvändigt att bryta ut personlig utveckling från kategorin 

utvecklingsmöjligheter, så finns det anledning att fortfarande ha den kvar där. I den mån man 

kan se utvecklingsmöjligheter som en övergripande faktor, så har det visat sig oavsett om man 

pratar om möjligheter till att avancera eller känna personlig utveckling, så har dessa två även 

visat sig fungera som något som måste finnas för att man ska trivas. Det sagda innebär att där 

utvecklingsmöjligheter inrymmer både avancemangsmöjligheter och personlig utveckling, så 

är det viktigt att de anställda känner att arbetsplatsen utgör ett sådant forum där dessa 

möjligheter finns för att man inte skall vantrivas. Mot bakgrunden av att man kan känna sig 

trängd, kan utvecklingsmöjligheter ses som något som skapar trygghet. Denna trygghet tåls att 

jämföras med Herzbergs idé om hygienfaktorer. Att man som anställd har vetskap om att man 

får prova andra arbetsuppgifter ifall man tröttnar på de nuvarande, är något som gör att man 

trivs istället för att vantrivas. Det är tänkvärt att om dessa möjligheter togs bort, och man 

skulle börja känna sig trängd att man då skulle börja vantrivas i arbetet.   

 
4.3 Personalpolitik 

 
Under intervjuernas förlopp har många intressanta tankegångar kring ämnet arbetsmotivation 

dykt upp. Många av de återkommande resonemangen har fått bilda olika kategorier, eller 

faktorer som de emellanåt benämns. Många av dessa faktorer är sådana som utgår från 

individen själv medan andra anses vara en del av arbetsprocessen. Andra faktorer som 

framkommit tycks utgöra det som företaget i stort satsar på för att visa att man bryr sig om 

sina anställda. Sådana åtgärder har placerats under kategorin Personalpolitik. 

 
4.3.1 Feedback 

 
 

En annan viktig faktor som återkom i många intervjuer var feedback från chefer. Många av de 

anställda som intervjuats fick feedback i någon form så gott som dagligen. Statistik kommer 

varje dag på mejl med uppgifter om till exempel antal sålda bolån och hur många 

telefonsamtal som tagits under dagen. En gång i månaden har den anställde ett möte där mer 

personliga saker tas upp av både positiv och negativ karaktär. Varje gång stäms det av hur 

säljaren arbetat och vanligtvis sätts personliga mål upp eller så får säljaren en uppgift den ska 

utföra tills nästa gång. Det är således en blandning av både skriftlig och muntlig feedback. En 

av intervjupersonerna menar att båda sätten behövs, och att den skriftliga således fyller syftet 

att svart på vitt kunna se vad det är man har presterat och statistiken kan användas som ett 

underlag i sammanhang som rekrytering eller lönesamtal. Samtidigt menar densamme att det 

känns mer uppskattat att få feedback muntligt. Detta citat beskriver en tidigare arbetsplats och 

hur feedbacken såg ut där:   

 

Den fanns ju inte alls på samma sätt. Eftersom det inte fanns några specifika 

mål så fanns det på så sätt ingen riktig feedback heller. I vissa lägen fick man 

feedback, det kanske var mer totalt och inte personligt. Feedback på vart vi 
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ligger idag, det vi hunnit med, men kanske inte just, det här har du gjort bra 

eller det här ska du göra bättre.  

 

De erfarenheter de intervjuade hade från tidigare jobb var att feedbacken inte 

alls var lika omfattande som den de fick nu. De kunde tidigare bara ha fått 

övergripande feedback och verksamhetsresultat men att den personaliga 

feedbacken saknades eller inte hanns med. Anledningarna var att det inte 

varken fanns tid eller resurser.       

 

Sådan form av feedback som man får här har jag ju inte fått på något tidigare 

ställe.  

 

Många av intervjupersonerna menar att det är viktigt med återkopplande feedback i arbetet. 

Det är generellt viktigare att få feedback överhuvudtaget än vilken typ av feedback det är. Det 

framkommer också i svaren att många tycker att SBAB:s chefer är bra på att ge feedback 

oavsett om den är positiv eller negativ. En del i feedbacken kan också vara att ledningen 

uppmärksammar de anställda, de vet vad de presterar och om de gör något som är bra eller 

dåligt. Det kan leda till att de anställda känner sig uppmärksammade och att de 

arbetsuppgifter de utför faktiskt betyder något.    

 

I Elton Mayos Hawthorne experiment kom forskarna fram till att det var uppmärksamheten de 

anställda tillägnades och inte till exempel variationer i arbetsbelysningen som gjorde att de 

presterade bättre. Den uppmärksamhet SBAB idag lägger på sina medarbetare i form av 

omfattande feedback kan bidra till Hawthorne-effekten och således påverka prestationen hos 

medarbetarna. (Gustavsson 1998:9).  

 

SBAB har idag en låg sjukfrånvaro med endast 3,6 procent (www.sbab.se). Elton Mayo 

hävdade att bra relationer mellan arbetsgivare skulle ge en rad positiva följder såsom 

arbetstrivsel, låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning och hög produktivitet. (Gustavsson 

1998:9).   

 

Att känna meningsfullhet i arbetet är viktigt. Genom feedback får man ett erkännande att 

någon har uppmärksammat det man presterat. Augner menar att det finns tre faktorer som 

bidrar till meningsfullhet. Två av dessa faktorer går att koppla samman till ämnet feedback. 

Först och främst ska det finnas någon som tar del av resultatet av arbetsprestationen. I 

SBAB:s fall blir det den säljcoach som ska framföra feedbacken. Den andra faktorn innebär 

att man ska känna stolthet över det man presterar (Augner 2009:5ff). Här spelar 

framförandesättet av feedbacken in. Om feedbacken presenteras på ett negativt och inte 

konstruktivt sätt kan det skada medarbetaren och prestationen kan till och med sänkas under 

en period. Att ge negativ kritik är ibland nödvändigt men kan vara svår och jobbig som 

medarbetare och ta. Det är därmed sagt att sättet kritiken framförs på är av yttersta vikt för det 

fortsatta arbetet.  

 

I fråga om feedback går att relatera till ”det” som gör arbetet roligt, så går det att föra olika 

resonemang. Utgår man från Mayos idéer så är det lätt att se ett mönster av att han utgår från 

ett organisatoriskt perspektiv. Han relaterar de flesta positiva effekterna av en fungerande 

feedback till saker som gynnar organisationen utan att fokusera allt för mycket på personalens 

egna upplevelser. I den mån Mayos teorier utgår från personalen, så nämns det i sammanhang 

av trivsel, vilket i sin tur går att jämföra med Herzbergs idéer om hygienfaktorer. Det bör 

http://www.sbab.se/
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förtydligas att Mayos studier lades fram före Herzbergs studier, vilket innebär att Mayo med 

stor sannolikhet inte resonerade i termer av trivsel och arbetsmotivation.  

 

Utifrån undersökningen att döma, så kan man kortfattat säga att feedback både kan tänkas 

vara en ”det” faktor som gör arbetet kul samtidigt som det kan vara en faktor som måste 

finnas där för att man inte ska vantrivas. I de fall feedback är att betrakta som ”det”, är det 

synonymt med det som Herzberg kallar för erkännande, och det Augner kallar för beröm och 

uppskattning från andra. Detta erkännande handlar framför allt om positiv feedback, att man 

får beröm för något bra man gjort. I de fall där de intervjuade upplever sig ha fått beröm, 

beskrivs ofta känslan av glädje. Man får ett erkännande som gör att man blir tillfredställd för 

stunden, men som ganska snart leder till att säljaren vill försöka prestera ännu mer för att få 

ytterligare beröm. Att få denna positiva feedback kan enligt Augner beskrivas som en slags 

yttre motivation. Augner menar att det är en typ av motivation som ligger utanför själva 

uppgiften och som ger en kortvarig känsla av motivation (Augner 2009:5ff). Ser man till 

Maslows behovshierarki så kan detta ses som ett behov som placerar sig i det nästa högsta 

steget. Ska man tro Maslow, så är detta ett behov som först uppenbarar sig när tidigare 

viktigare behov är tillfredställda. Utifrån den positiva feedbacken, kan slutsatsen dras att det 

bidrar till att göra arbetet roligare och till en höjd prestation. 

 

Vidare finns det en annan sida av feedback, närmare bestämt den som är av negativ karaktär. 

Utifrån respondenternas upplevelser att döma gällande negativ feedback, så beskrivs den som 

något som i viss mån motiverar den anställde till att prestera. Denna känsla av att vilja 

prestera är dock inget som upplevs som kul, utan beskrivs mer likt ett stressmoment. Det 

skapas här möjligheten att dra slutsatsen att feedback som helhet är något som kan motivera 

en till att arbeta och vilja prestera. Men i den mån man avser att undersöka arbetsmotivation 

ur en anställds perspektiv, så är det enbart den positiva feedbacken som visar sig tillföra 

arbetsmotivation.    

 

I övrigt så kan man sammanfatta feedback som en faktor som bör delas upp beroende på vad 

syftet är. Herzberg fokuserar på positiv feedback i form av erkännande, men gör ingen direkt 

redogörelse för den negativa feedbacken. I syftet arbetsmotivation, tycks Herzberg i förening 

med andra motivationsteorier ha rätt i att positiv feedback är en faktor för arbetsmotivation. 

 
4.3.2 Arbetsledning/Chefsrollen 

 
 

Det har i samband med diskussionen om feedback, även diskuterats om chefernas sätt att 

handskas med sina anställda. De intervjuade säljarna har en närmaste chef som går under 

beteckningen säljcoach. Det är från säljcoachen som säljarna får personlig feedback och 

statistik. Generellt sett, så upplever sig intervjuade säljare på SBAB vara väldigt nöjda med 

sin arbetsledning. I den mån det försökts att ta reda på vilken roll som chefen spelar för de 

intervjuade, så har flera saker av intresse framkommit. Framförallt har det i detta avsnitt 

jämförts mycket med respondenternas tidigare anställningar och chefer.  

 

Bland de brister som respondenterna upplever sig ha haft vid tidigare anställningar med 

dåvarande chefer, så återfinns bland annat chefernas brist på tillgänglighet och att man 

upplevde sig vara i vägen när man behövde ta kontakt med sin chef. Vidare har det visat sig 

att flera av respondenterna har haft anställningar där chefen i liten utsträckning eller inte alls 

lämnat feedback. Det har även framkommit att andra har haft anställningar där man får 



32 

 

feedback och statistik övergripande för själva företaget, men saknat just den personliga 

feedbacken. Denna personliga feedback har jämförts med känslan av att bli uppmärksammad. 

Det beskrivs som att denna feedback inte ger så mycket personligen då det inte 

uppmärksammar vad deras prestation ligger i det hela. En av respondenten uttrycker sig enligt 

följande när denne jämför nuvarande chef med en tidigare chef där denne varit anställd under 

en tre års period. 

 

Där hade vi inte den typen av feedback, det var att komma till jobbet och utföra 

sina arbetsuppgifter. Sen kanske man hade lönesamtal och gruppmöten någon 

gång i månaden, men inte på det personliga planet. Dessa möten visade bara 

hur det gått för butiken, övergripande saker. Det kan ha gått skitbra för 

butiken en månad, men ändå vet jag om att jag inte gjort ett skit. Man har inget 

ansvar, man kan gömma sig lätt, ingen som märker det. Detta driver en mindre 

att anstränga sig för ingen märker det ändå. 

 

En intressant aspekt i citatet utgörs av termer av att man anstränger sig mindre om ingen 

märker det. Resonemanget i citatet ovan får även stöd från andra respondenter, där det bland 

annat uttrycks att om chefen inte uppmärksammar det man gör i form av någon sorts 

feedback, bra eller dålig, så kan intresset till att arbeta och prestera sjunka. Som tidigare 

nämnt så är samtliga av de intervjuade säljarna nöjda med sin nuvarande chef och dennes roll. 

Vad är det då cheferna, eller säljcoacherna lyckas med på SBAB som tidigare chefer inte 

lyckats med? Det som framgått som den väsentligaste skillnaden är att säljarna får 

kontinuerlig feedback i olika former. Man får dels se sin försäljningsstatistik dagligen och det 

följs upp med personliga samtal på reguljär basis. Att möjligheten finns att när som helst i 

princip kunna få kontakt med sin chef utan att känna att man stör är också något som uttrycks 

som väldigt positivt.  

 

Herzberg placerar in arbetsledning som en kategori under hygienfaktorer, det vill säga 

faktorer som inte kan tänkas påverka arbetsmotivationen. I kategorin för arbetsledning, så 

definieras det som chefens förmåga att se behov hos personalen (Hall 2004:17).  

 

Resultatet i denna uppsats har visat sig svårtolkat i aspekten huruvida 

arbetsledningens/chefens roll är en motiverande faktor, en hygienfaktor eller en faktor 

överhuvudtaget i detta sammanhang. Det som tydligt framkommit är att 

arbetsledningen/chefen spelar en viss roll för att få anställda till att vilja arbeta och prestera. 

Dock är det svårt att visa på att chefen i sig är en egen sådan faktor, utan beroende av andra 

faktorer, som kan betecknas som ”det”-faktorer. Det som avser det uttryckta 

beroendeförhållandet, så kan man se dessa andra faktorer som verktyg som chefen har till sitt 

förfogande. Det har tidigare nämnts mycket om chefens roll i samband med diskussionen om 

feedback. Med det har även förts ett resonemang om feedback i samband med chefens 

betydelse för att motivera anställda. Arbetsledningen och feedback tycks som tidigare nämnt 

ha ett beroendeförhållande, vilket gör det svårt att skilja dem åt. I den mån Herzberg betonar 

positiv feedback som en faktor för att skapa arbetsmotivation, så finns vissa möjligheter att 

även placera in arbetsledningen/chefen som en möjlig sådan faktor. Respondenterna upplever 

det som att oavsett om det rör sig om negativ eller positiv feedback, så är det avhängigt 

chefen om och på vilket sätt den läggs fram. Förslagsvis så kan arbetsledningen/chefen 

placeras in som en möjlig indirekt motiverande faktor beroende på hur denne använder 

verktygen. I den mån arbetsledningen/chefen har placerats in under hygienfaktorer, så tycks 
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det vara rimligt. Respondenterna upplever att i de fall de har haft en oengagerad chef, så har 

vantrivsel på arbetsplatsen verkat i en högre grad. 

 
4.3.3 Förmåner 

 
Av intervjuerna att döma verkar SBAB satsa mycket på personalen genom bland annat olika 

förmåner. Denna satsning på kringaktiviteter från SBAB:s sida uppskattas mycket av 

personalen. Det talas i intervjuerna bland annat om friskvårdstimmen, då de anställda varje 

vecka har möjlighet att utöva valfri friskvårdsaktivitet. Det ger en möjlighet för de anställda 

att exempelvis träna eller ta en promenad en timme i veckan på arbetstid. Det finns också ett 

friskvårdsbidrag som möjliggör till exempel en lägre kostnad på gymkort. Många av de 

anställda väljer att göra en jämförelse med tidigare arbetsplatser där det inte visade sig finnas 

dessa förmåner i alls samma omfattning. Två av de anställda berättar om hur de ser på 

förmånerna på SBAB:  

 

Vi har en väldigt mycket bättre personalpolitik här, dem värnar om 

personalen. Det känns.  

 

Man ska på något sätt känna sig värd, man tar hand om personalen. Det är 

just det här som SBAB är bra på. Att man har en friskvårdstimme varje vecka, 

man har ett friskvårdsbidrag 

 

En av intervjupersonerna minns tillbaka på en sommar då det stod en frysbox full med glass 

på kontoret som medarbetarna fick fri tillgång till. Många beskriver uppskattningen från 

ledningshåll som positiv, att man får någonting och att dessa små kringaktiviteter bidrar till att 

göra SBAB till en bra arbetsplats. Det upprepas flera gånger i intervjuerna att SBAB är ett 

företag där det hela tiden händer något. De anställda får då och då åka på personalaktiviteter. 

Flera av personerna nämner den stundande resan till Loka brunn, att de går på bio eller 

hockey tillsammans med företaget som exempel på konkreta roliga aktiviteter. Dessa 

aktiviteter ser intervjupersonerna positivt på och att det är en åtgärd som gör att gemenskapen 

ökar mellan de anställda. Speciellt när arbetsuppgiften är av sådan karaktär att de sitter i 

telefon hela dagarna menar en av intervjupersonerna att det gör att dessa aktiviteter blir extra 

viktiga i synnerhet. Också att arbetet är schemalagt på det sätt att det är svårt att ta rast eller 

fika med en person utanför arbetsgruppen gör det viktigt med personalaktiviteter utanför 

arbetet. Några av de tillfrågade var av uppfattningen att dessa kringaktiviteter gör att 

personalen blir mer arbetsmotiverad. Kanske inte att det spelar en avgörande roll, men att det 

gör att man känner att man har ett bra arbete, som ger lite extra förmåner. Den samme menar 

att det gör att man kommer kollegorna närmre.              

 

I Elton Mayos Hawthorne studie kom forskarna fram till att det var uppmärksamheten de 

anställda tillägnades som var det avgörande för att de presterade bättre. SBAB lägger idag stor 

uppmärksamhet på medarbetarna vilket de också känner att företaget gör. Bra relationer 

mellan arbetsgivare och arbetstagare är viktigt menade Mayo, och att det i sin tur genererar i 

arbetstrivsel, låg sjukfrånvaro och en ökad produktivitet. (Gustavsson 1998:9). De 

hälsofrämjande aktiviteter som företaget idag satsar på (friskvårdstimme och 

friskvårdsbidrag) kan vara en förklaring till den låga sjukfrånvaron som SBAB har idag med 

3,6 % (www.sbab.se).    

 

http://www.sbab.se/
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Fjärde steget i Maslows behovstrappa består av uppskattning och självrespekt. När de tre 

underliggande behoven är uppfyllda kommer individen känna ett nytt behov, behovet av att 

vara uppskattad. Uppskattningsbehovet är det näst högsta steget på trappan vilket kan ses som 

ett av de högre rangordnade behoven att tillfredsställa. Dock är det inte förrän de lägre 

behoven har uppfyllts, som behovet av uppskattning blir viktigt. I takt med att behoven växer, 

ökar således också motivationen (Maslow 1987:15ff). 

 

Enligt Herzberg är belöningar ett exempel på en hygienfaktor. Han menar att belöningar inte 

kan höja motivationen i sig utan endast ser till behovet att de anställda ska fungera 

tillfredsställande. Med det nyss sagda så verkar belöningar och förmåner endast i 

förebyggande syfte för att undanröja vantrivsel, men skapar inte motivation att prestera hos de 

anställda. Vilket också delvis framkommer i flera av intervjuerna (Herzberg et al. 1993:13). 

Belöningar och andra förmåner kan ses som yttre motivation som hämtas utanför själva 

arbetsuppgiften. Risken med den här typen av motivation är att den uteblir eller klingar av 

strax efter belöningen erhållits. Med andra ord är det faktorer som skapar yttre motivation och 

endast ger en kortvarig känsla av motivation och prestation som avtar ganska snabbt (Augner 

2009:5ff). Förmåner och belöningar kan göra att personalen upplever att jobbet blir roligare i 

ett kortvarigt perspektiv, speciellt då sammanhållningen och gemenskapen med andra 

kollegor ökar. Utifrån de anställdas sätt att se på arbetsmotivation, finns det utrymme att 

diskutera huruvida förmåner är en faktor som ingår i ”det” som gör arbetet kul. Tolkningen 

som gjorts utifrån respondenterna är att de olika förmånerna och tillställningarna skapar något 

som personalen kan se fram emot. Att som anställd ha vetskapen om att något roligt skall 

komma, kan vara ett motiv till att man arbetar precis som lön kan vara. Det kan beskrivas som 

så att de olika förmånerna och eventen skapar upplevelsen av glädje när de väl inträffar. 

Utifrån de anställdas egen uppfattning, att ”arbetet” utgörs av allt som är förknippat med det, 

så är faktiskt förmåner något som ingår i arbetets helhet även om det kan inträffa utanför 

arbetets ramar. Att förmåner skapar glädje, innebär att man i viss mån kan säga att det är 

arbetsmotivation i sammanhanget ”det”.  Det finns också möjlighet att utifrån två-faktorteorin 

föra argumentet om att det inte är arbetsmotivation i den mån de anställda anser att det inte 

direkt påverkar arbetsprestationen.  

 
4.3.4 Delaktighet 
 

Med delaktighet i det här sammanhanget menas möjligheten att vara delaktig i företaget som 

helhet. Det innebär känslan av att man kan påverka arbetsplatsen och få löpande information 

om hur företaget utvecklas. De intervjuade upplever att möjligheterna till delaktighet är goda 

på SBAB. Mycket tack vare det VU-arbete
1
 som förekommer som en del av det ordinarie 

arbetet hos de ordinarie anställda på SBAB. De har genom verksamhetsutvecklingsarbetet 

möjlighet att påverka genom att lämna egna synpunkter kring det som rör arbetet. Några av 

respondenterna upplever också att det är ganska mycket möten, speciellt hörsalsmöten gör att 

säljarna blir delaktiga i vad som händer på företaget i stort. De upplever att VU-arbetet ger 

ganska mycket inflytande och att det är ett sätt att kunna komma med egna synpunkter och 

idéer gällande hur verksamheten kan förbättras. Det framkommer också i svaren att SBAB är 

bra på att ta till sig dessa synpunkter och faktiskt göra något åt dem i realiteten. En av 

respondenterna tar upp ett exempel på om man skulle sitta väldigt illa på sin arbetsstol så får 

                                                           
1
 VU-arbete är en förkortning av Verksamhetsutvecklingsarbete.  
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man hjälp med att rätta till problemet, istället för att bara sitta kvar och ”gilla läget”. En av de 

intervjuade beskriver delaktigheten på SBAB såhär: 

 

 Det är rätt mycket möten, man blir ju delaktig i vad som händer på hela 

företaget, med hörsalsmötena. Plus att man har ju med VU-arbetet ganska 

mycket inflytande. Man kan komma med egna idéer och tala om att det här inte 

fungerar, kan vi göra på något annat sätt, och så genomför man det också. 

  

En annan av respondenterna pratar om delaktighet i samband med omorganisationen som 

skedde förra våren. Denne menar att det inte spelar någon roll om man fått vara delaktig i 

beslutet eller att långt i förväg fått vänja sig vid det nya arbetssättet. Utan istället menar denne 

att det är något som företaget har bestämt och att det bara är att försöka ”gilla läget”. Det 

påpekas dock att möjligheterna till påverkan varken har blivit bättre eller sämre efter 

omorganisationen.  

 

 Behovet av inflytande påverkas av möjligheterna att påverka bland annat arbetsuppgifter, 

arbetsorganisation, beslut tagna inom företaget och politisk delaktighet. Behovet av politisk 

delaktighet kännetecknas av ett inflytande över organisationens långsiktiga mål och andra 

viktiga beslut som fattas.  

 

Höög menar att behovet av att kunna påverka är svårt att koppla till Maslows behovstrappa. 

Dels för att faktorn inflytande finns inom både steget om självförverkligande och inom 

trygghetsbehovet. Att kunna använda makt eller inflytande för planering och beslutsfattande 

anses vara stimulerande och intellektuellt utmanande. Trots detta tycks de beslut som 

människor fattar inom ramen för arbete vara skapade utifrån ett trygghets – och 

säkerhetsbehov för individen själv. Även det faktum att viktiga beslut sällan tas av enskilda 

individer, utan i en mindre grupp spelar roll, då Maslows behovstrappa endast fokuserar på 

individens behov (Höög 1985:75–78).    

 

I diskussionen om delaktighet är en faktor som ingår i ”det” som gör arbetet roligt, så tyder 

inte mycket på det. I jämförelse med exempelvis faktorn positiv feedback, som skapar en 

glädje hos den anställde samtidigt som den vill prestera mer, så tyder inte faktorn delaktighet 

på att ett liknande resonemang kan föras. Respondenterna beskriver det i stor utsträckning 

som något som är bra i den mån att man kan skapa sin egen välfärd. Det handlar mer om att 

lösa problem än att göra det roligare i arbetet. Det är något som tydligt liknar två-faktorteorins 

hygienfaktorer, det vill säga att delaktighet är något som kan bidra till en högre trivsel. Att det 

skulle finnas ett direkt samband mellan en ökad prestation och delaktighet verkar högst 

osannolikt. 

 
4.4 Lön 

 
Säljarna på SBAB har idag en fast månadslön. Till skillnad från många andra säljare tillämpas 

inga provisionslöner på företaget. Det finns således ingen möjlighet att direkt kunna påverka 

sin egen lön utifrån arbetsinsatsen.  

 

Det nämns i intervjuerna att lön är en av de mer grundläggande bitarna i ett arbete. I 

undersökningen har de svar som behandlat faktorn lön kommit att skilja sig åt i viss mån. Det 

finns individuella skillnader, då vissa av säljarna är mer drivna av ekonomisk ersättning än 
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andra. I de fall där lönen inte ses som motiverande i sig är det istället andra faktorer som 

motiverar, som exempelvis utvecklingsmöjligheter. Ett illustrerande citat kommer från en av 

säljarna som i första hand inte drivs av lön:   

 

           Jag har aldrig varit en sådan som drivits av att jag ska tjäna mycket pengar. 

Då hade jag antagligen inte valt den banan i livet som jag haft. Jag har nog 

motiverats av andra saker, men självklart vill jag ju ha en lön. 

 

De intervjuade fick ta ställning till huruvida de skulle fortsätta arbeta eller inte trots att de var 

ekonomiskt oberoende. Svaret löd att om man inte hade ett arbete att gå till skulle det vara 

hämmande och ostimulerande. Det blir således viktigt att ha en bra arbetsplats att gå till. De 

intervjuade trodde att de skulle fortsätta arbeta på ett eller annat sätt ändå, även om viljan att 

gå ner i arbetstid eller att satsa på till exempel eget företagande också var svar som uppkom i 

sammanhanget. Anledningen till fortsatt arbete var framförallt de sociala faktorerna, men 

även andra faktorer som att man ville få en bekräftelse på att man utförde ett bra arbete. Det 

sistnämnda ansågs av en av intervjupersonerna vara extra viktigt som just säljare. Tolkningen 

blir då att det måste finnas något annat, en ”det” faktor som gör att viljan att gå till arbetet 

fortsätter trots att man klarar sig utan den ekonomiska kompensationen. Respondenterna fick 

föra ett hypotetiskt resonemang kring om de skulle arbeta hårdare i det fallet lönen skulle öka. 

Det framkom i intervjuerna att man redan idag arbetade så hårt man kunde.  Andra menade 

dock att det skulle kunna gå att öka prestationen under en kortare tidsperiod, men att det 

skulle vara svårt att hålla uppe tempot ur ett långsiktigt perspektiv. Ett par av 

intervjupersonerna uttrycker att en löneökning är en motivation i sig, och att man således 

skulle prestera hårdare om man fick mer i lön. Dock påpekades att en högre lön endast skulle 

leda till en kortvarig positiv kick precis när man fått löneökningen. Det här gör att man då 

tycker det är kul att arbeta på lite extra under en kort period, men att den positiva kicken avtar 

ganska snabbt när stimuli försvinner.  

 

Även om vissa personer inledningsvis betecknar en löneökning som något som gör att det blir 

kul att arbeta hårdare, så visar det sig att så inte är fallet i jämförelse med andra faktorer. När 

man väljer att återgå till det som respondenterna anser vara arbetsmotivation, det vill säga det 

som gör arbetet kul, så är de flesta av uppfattningen att en löneökning inte gör arbetet roligare 

i sig, utan snarare att det blir lättare att stå ut med arbetet. Det blir tydligt då man menar att 

arbetsuppgifterna knappast hade blivit varken roligare eller lättare att utföra av en 

löneförhöjning, men att det totalt sett hade bidragit till en positivare stämning. En av 

intervjupersonerna väljer även att uttrycka det i termer av uppskattning och feedback, att man 

kan motiveras av det erkännande man får vid en lönehöjning. Vidare framhåller en av de 

intervjuade att provisionslöner hade varit den ultimata lönesättningen då man själv kan reglera 

hur mycket man vill prestera under vissa perioder, vilket också driver till att anstränga sig lite 

extra.      

 

En annan av respondenterna menar att lönen spenderar man ju inte på arbetet, utan att det 

istället är privatlivet och inte arbetet som blir roligare med en högre lön. Men någon menar 

också att det beror på hur det var innan, att man kanske känner sig skyldig att anstränga sig 

mer vid en lönehöjning om man inte har presterat fullt ut sen tidigare. En annan av 

respondenterna talar om lön i samband med ansvar, och menar att har man högre lön tar man 

kanske lite mer ansvar än om man hade haft en väldigt låg lön. Det hänger samman med att 

man inte känner sig lika mycket värd som person och att arbetsprestationen således styrs av 

lönen. Det viktigaste är att man är nöjd med lönen och inte att man har är en jättehög lön 
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menar denne. Lönen får dock inte vara så låg att den leder till ett missnöje, men att när väl 

arbetaren är nöjd med lönen så kan den inte motivera och öka i samma takt som 

arbetsprestationen. Det vill säga att arbetsprestationen inte höjs i takt med att lönen ökar. 

Uppföljning och feedback nämns istället som tänkbara motivatorer i ett långsiktigt perspektiv.              

Om man gör ett bra arbete ska man också få utdelning för det. Om man endast får muntlig 

feedback under en tidsperiod av flera år, utan knappt någon löneutveckling alls, så räcker inte 

det menar en av de intervjuade. Här presenteras ett citat som beskriver lönens betydelse i 

förhållande till andra faktorer: 

 

Det är som ett samspel, har du tråkigt på jobbet, tråkiga arbetskamrater och 

tråkig ledning och ingenting händer och du har en hög lön. Då tror jag inte att 

du presterar bra i alla fall. 

 

Ett annat område som har lyfts fram i undersökningen var utvecklingsmöjligheter kontra 

löneförhöjning. Det framkom att löneökning inte var motiverande i sig, men att det i så fall 

skulle vara lättare att stå ut med arbetsuppgifterna om lönen var högre. Resonemanget gick 

bland respondenterna att det var viktigare att få prova på olika arbetsuppgifter och utvecklas 

än att få en löneförhöjning, speciellt i de fall man var i början av sin karriär.  En annan av 

respondenterna menade att det berodde på vilket mål med arbetet man hade. Var det en 

arbetsplats man kunde tänka sig en framtid på var det väsentligare med 

utvecklingsmöjligheter. I ett mer tillfälligt arbete som hade mindre utvecklingsmöjligheter 

ansågs lönen vara viktigare. Det blir roligare att kunna mer och möjligheten att arbeta inom 

andra sektorer på företaget än att ha en hög lön svarade en annan. Däremot kanske man av ren 

girighet hade tagit pengarna. Det hade varit lättare att gå till jobbet med bra 

utvecklingsmöjligheter, medan en löneökning bara hade underlättat hemma, menade en 

annan. 

 

På frågan om vilka de tre viktigaste faktorerna som krävdes för att den intervjuade skulle byta 

arbete uppkom följande kategorier: Lön, sociala aspekter, utvecklingsmöjligheter, typ av 

produkt som företaget erbjuder och arbetsuppgifter. Det som är anmärkningsvärt är att ingen 

av respondenterna valde lön som primär faktor. I de få fall där lön uppkom tidigt i svaret 

visade det sig inte vara fallet när man gick djupare in på ämnet, och tillexempel bra sociala 

relationer kom på tal. En av de intervjuade ansåg att hade man en anmärkningsvärd hög lön 

och mindre bra kollegor kunde man kanske stå ut med jobbet trots allt, att man kunde intala 

sig själv till att arbeta. Ett påpekade var att kollegornas feedback får man ju så gott som 

dagligen medan en hög lön enbart verkar som en belöning en gång i månaden. En annan fråga 

löd hur en lönesänkning eventuellt skulle påverka de anställdas motivation. Det skulle inte 

vara roligt längre, en sänkning är aldrig bra menar en av säljarna:   

 

Jag tror inte man skulle lägga ner sig lika mycket i och med att då har du fått 

en… en säljare jobbar ju, i alla fall jag efter en morot, här har du någonting. 

Men om du istället gör tvärtom för det blir det ju om du får en sänkning av 

lönen. Att dra tillbaka istället för att försöka dra en framåt. Jag tror man skulle 

påverkas ganska negativt. Jag tror man skulle bli en sämre säljare. Du behöver 

inte lägga ner dig lika mycket.  

 
Svaren har kommit att variera på en individuell nivå. Man skulle nog bli rätt så besviken i 

början, men det beror på anledningen till lönesänkningen och hur det läggs fram av ledningen 

resonerar en av de tillfrågade. Det skulle kunna vara motiverande om man gick ihop och 
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kämpade för att få tillbaka lönerna svarade en annan av de intervjuade. Det skulle vara 

förödande om det var en orättvis sänkning eller att det fanns en oacceptabel förklaring till 

sänkningen, det skulle inte alls vara bra för motivationen resonerar en av säljarna som 

intervjuats.   

 

Taylor ansåg att den ekonomiska kompensationen var avgörande för arbetarnas motivation. 

Han menade också på att lönen var direkt kopplad till arbetsinsatsen, vilket gjorde att man 

med lönen kunde reglera arbetarnas prestation. Hans teori var att ekonomisk ersättning var 

den enda faktorn till motivation. (Granberg 2003: 529). Då de anställda antyder att endast då 

man inte är nöjd med lönen kan lönen och arbetsprestationen öka i samma takt, och när man 

sedan blivit nöjd med lönen kan inte längre arbetsprestationen regleras utifrån lönen.           

 

Till skillnad från Taylor ansåg Herzberg att det var andra faktorer än lön som motiverar. Han 

ansåg att arbetet i sig sällan skapade ett missnöje, utan det var faktorer utanför arbetet som 

orsakade själva missnöjet. De faktorerna kallade Herzberg för hygienfaktorer. Missnöjet 

kunde i sin tur bero på brister i arbetsmiljön, orättvisor eller att arbetsplatsen är oorganiserad. 

Hygienfaktorerna menade han aldrig kan skapa motivation utan endast reducera ett missnöje 

(Gustavsson 1998:15). Enligt Herzberg är lön inte en faktor som kan motivera en 

medarbetare. Svaren har som sagts tidigare kommit att skilja sig åt. En faktor som bra 

kollegor eller att det finns utvecklings och avancemangsmöjligheter klassas enligt de 

intervjuade som viktigare än att ha en hög lön, även om man som person motiveras av pengar. 

Svaren härleder också till att lön är en hygienfaktor vilket kan förklaras då flera av 

intervjupersonerna menar att lönen måste finnas där för annars kan det uppstå missnöje. 

 

Lön och belöningar nämner Augner som faktorer som grundlägger sig på yttre 

omständigheter. Den yttre motivationen grundar sig på utomstående faktorer som ligger 

utanför själva uppgiften, exempelvis olika typer av belöningar och uppskattning från andra. 

Denna typ av motivation uteblir när vi uppnått själva belöningen. Den kan således bara ge en 

kortvarig känsla av motivation som sedan avtar (Augner 2009:5ff). Vilket är något som ligger 

helt i linje med det som respondenterna svarat. 
 

Höög använder sig av Maslows två steg om fysiologiska behov samt trygghetsbehov i den 

formation han kallar fysiska arbetsmiljöfaktorer. Just trygghetsbehovet kan ses som olika 

typer av anställningsvillkor, där lön finns nämnt som ett av villkoren. Det innebär att lönen är 

en trygghet för den anställde, för att denne ska kunna försörja sig.  

 

 Då arbetsmotivation uttrycks som det som gör det kul att gå till jobbet, kan lönen följaktligen 

vara en ”det” faktor för vissa individer. Den benämning Augner använder sig av i samband 

med yttre motivation tycks vara mest användbar i applikation till de utförda intervjuerna. Lön 

kan således motivera, men endast för en kortare tid då den positiva kicken avtar ganska 

omgående. Taylors resonemang om att lönen är det enda som motiverar kan utifrån 

undersökningen bortses från då de anställda motiveras av ”det” som innehåller mer en bara en 

hög lön. Medan resonemanget om att arbetsprestation och lön påverkas av varandra i viss mån 

går att relatera till det vissa av säljarna sagt. Provisionslön, som en av säljarna nämner i en 

intervju, har en direkt anknytning till Taylor som förespråkade ackordslöner, vilket kan ses 

som en synonym till dagens provisionslöner. Arbetet i sig skulle troligtvis inte bli roligare 

eller tråkigare med en förändrad lön, möjligtvis att fritiden skulle kunna ge utökade 

möjligheter. I undersökningen uttryckte en av respondenterna att en orättvis lönesänkning 

skulle vara katastrofal för motivationen. Om man tittar närmare på det påståendet kan det 
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kopplas ihop med Herzbergs hygienfaktorer. Enligt Herzberg är lönen i sig inte motiverande, 

och orättvisor är också en del som ingår i hygienfaktorerna.  

    

Då de flesta av de intervjuade ändå skulle gå till jobbet trots att de inte behövde lönen för 

överlevnadens skull, anses det finnas något annat bortom lönen som kan antas vara en av 

”det” faktorerna. Det kan också ses utifrån Maslows behovstrappa, att först är det 

grundläggande trygghetsbehovet att få lön, menar respondenterna. När man sedan hamnat i en 

ekonomisk oberoende ställning försvinner behovet av lön, och att det då uppstår ett nytt behov 

till varför man arbetar.     

 
4.5 Motivation och arbetsuppgifter 
            

           Detta avsnitt avser att redogöra för huruvida motivation hänger ihop med 

arbetsuppgifterna. Inledningsvis följer en presentation som förutom 

arbetsuppgifter även behandlar områdena gamla och nya arbetssätt på SBAB, 

säljarnas prestation i förhållande till motivation samt hur säljtävlingar 

eventuellt påverkar arbetsmotivationen.  Tidigare forskning om motivation och 

vad som anses som det goda arbetet har ofta valt att inte fokusera på 

arbetsuppgifterna i samband med motivation. Det här gör att denna uppsats 

kan bidra med en komplettering till dagens arbetslivsforskning. 

 
Våra intervjupersoner har alla titeln säljare på SBAB. I säljarens arbetsuppgifter ingår att 

hjälpa och serva kunden via telefon. Det kan handla om att lägga upp lån, sälja in extra 

produkter som till exempel olika typer av försäkringar. Säljarna delas in i två olika grupper, 

där ena gruppen är inkommande säljare som har i uppgift att ta emot samtal när kunderna 

ringer in. Den andra gruppen består av utgående säljare som ringer ut till kunderna. Många av 

de som intervjuats har personliga egenskaper som allmänt kan tänkas passa in på en säljare. 

Framförallt är det egenskaper som glad, öppen, positiv och driven som det syftas på. Många 

säger sig också i mer eller mindre grad vara tävlingsmänniskor som gillar utmaningar. Vidare 

beskriver de sig själva som drivna av att ligga i topp bland de bästa och att de får en ”kick” av 

att sälja. Det här är något som säljarna kan få extra utlopp för under de olika säljtävlingar som 

SBAB då och då anordnar. En annan del i arbetsuppgifterna handlar om ett visst 

kundtjänstarbete, där man besvarar kundens frågor. Mycket handlar enligt respondenterna om 

”rent sälj” och att lyckas övertyga kunden om varför denne ska välja just SBAB.  

 

Varierade arbetsuppgifter är något de intervjuade talar om som en viktig del av sitt arbete. 

Även då arbetsuppgifterna i sig kan te sig lika i den mån att man pratar mycket i telefon, så är 

varje samtal en ny kund och således ett nytt ärende. Att man får prata med många olika 

personer menar en av intervjupersonerna gör att ingen dag är den andra lik, och att det gör 

jobbet roligare. Kan varierade arbetsuppgifter således vara en ”det” faktor som höjer 

motivationen eller bidrar bara variationen till att göra arbetet mindre monotomt och tråkigt? 

Nedan citeras en av personerna om hur viktigt det är med varierade arbetsuppgifter: 

 

Ja, det är faktiskt så att det är en viktig sak. Det får inte bli att en känner att är 

det precis samma då hör jag på mig själv att jag blir som en robot. 

 

Arbetsuppgifterna har till stor del i intervjuerna kommit att beskrivas som immuna på det 

sättet att de inte påverkas av utomstående faktorer som till exempel en löneförändring eller 
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saker som rör privatlivet. Arbetsuppgifterna är följaktligen desamma oavsett vad som 

förändras runtomkring själva arbetsuppgiften, och blir således varken roligare eller tråkigare 

sen innan. 

 

En av respondenterna jämför arbetsuppgifterna denne har nu med arbetsuppgifterna denne 

hade i sitt tidigare arbete som hotellrumsstädare. Denne berättar att i tidigare arbeten har 

arbetsuppgifterna endast utgjort en sekundär del, och att huvudsyftet istället varit exempelvis 

att resa och se andra platser. Arbetet har då endast fungerat som en inkomstkälla för att kunna 

ägna sig åt det man helst vill, vilket innebär att typen av arbetsuppgifter egentligen inte spelat 

så stor roll. Det nämns också att det är mer motiverande att vara på en arbetsplats där man vet 

att man kommer stanna kvar och där arbetsuppgifterna känns roliga.    

 

I maj 2009 genomfördes en omorganisation på SBAB, vilket innebar att hela arbetsprocessen 

ändrades om. Vissa av intervjupersonerna har arbetat en längre tid inom organisationen, och 

då fått uppleva att arbeta utifrån båda arbetssätten. Några av intervjupersonerna anställdes i 

samma veva som omorganisationen ägde rum och har därmed bara upplevt det nya 

arbetssättet.  

 

Tidigare hade varje säljare eget telefonnummer och en egen kundkrets som ringde just dem. 

Säljarens arbetsuppgift var då att följa hela processen från ”ax till limpa” som en av 

respondenterna uttrycker det. Det vilade ett stort ansvar på säljarna med det föregående 

arbetssättet då de själva skulle sköta hela ärendet utan någon som helst utomstående kontroll. 

Nedan följer ett citat från en av respondenterna som beskriver sin upplevelse av ett förändrat 

arbetssätt: 

 

Senaste året då hände det en omorganisation och då tyckte jag nog att jag blev 

ganska påverkad av det där för det blev en helt annan arbetsroll. Så trodde jag 

att det skulle vara… jag trodde nog det skulle bli lite annorlunda än det blev. 

Och då tog det lite tid och anpassa sig till det där. 

 

Ett förändrat arbetssätt kan ta tid att implementera hos de anställda, speciellt då ”de inte är 

med på tåget”. Det nämns i intervjuerna att en omorganisation till och med kan göra att man 

blir omotiverad, och att prestationen går ner under en kortare tid tills man infunnit sig i det 

nya arbetssättet. Många av säljarna var en aning skeptiska till det nya arbetssättet i början, 

men säger samtidigt att det tidigare sättet att arbeta på var allt för belastande. Orsaken till 

belastningen var att vissa av de erfarna säljarna skapat en stor personlig kundkrets. Det 

uppkom således en ojämn arbetsbörda mellan de som var relativt nyanställda på företaget, 

med en ringa kundkrets och de säljare som redan hade sin inarbetade kundkrets. Det innebar 

att de nyanställda fick jaga nya kunder medan de erfarna säljarna hade en alldeles för hög 

arbetsbelastning. Vidare så upplevs det som betydligt lättare att släppa arbetet när man går 

hem, det vill säga att man slipper ta med sig arbete hem. Arbetsuppgifterna har förändrats till 

vis del i och med omorganisationens genomförande vilket förklaras här:          

 

Det är lättare idag än det var förut. Nu kan du släppa jobbet när du går hem, 

det kunde du inte göra förut. Då hade du alltid en hög på skrivbordet som 

växte liksom. 

 

Alla de säljare som arbetade på SBAB innan omorganisationen anser att det nya arbetssättet 

är betydligt bättre och att det är mindre stressigt än förut. Även om det i början kan kännas 
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ovant med ändrade arbetsrutiner, så svarar de nu efter ett års tid att de är nöjda med resultatet 

och att de inte vill återgå till det gamla sättet att arbeta på. Dock är det många som påpekar att 

de saknar den personliga kontakten man fick med kunden när man hade i arbetsuppgift att 

personligen följa hela ärendet. Idag har ärendet delats upp mellan både säljare och 

administratörer, där administratörerna har i uppgift att granska ärendena och hantera 

dokument.   

 

I de intervjuer som genomförts i undersökningen, så kan man generellt hålla med Herzberg, 

det vill säga att prestationen är en viktig del av arbetsmotivationen för SBAB:s säljare. På 

frågan om vilken känsla som infinner sig när man presterat något så förklarar många av 

respondenterna att man får en positiv kick. Denna kick menar man leder till en ännu högre 

arbetsprestation. 

 

Precis som Herzberg nämner mål i samband med prestation, så betonar respondenterna att det 

måste finnas tydliga och rimliga mål. En av respondenterna jämförde med sitt tidigare arbete 

där det varken fanns rimliga eller tydliga mål. Denne menar att det inte fanns något som 

visade på hur mycket man skulle prestera. Hur mycket man än presterade så fanns det ändå 

alltid saker kvar att göra. Det har även i samband med dessa resonemang tydliggjorts att det 

måste finnas tydliga sätt att mäta prestationen på. Det räcker således inte bara att själv veta 

om att man har gjort ett bra jobb, utan det ska finnas ett konkret underlag på det. På SBAB får 

säljarna daglig statistik på hur försäljningen gått den aktuella dagen. 

 
Det har tydliggjorts i undersökningen att en prestation är något som ger de intervjuade en hög 

grad av tillfredställelse i form av ”kickar”. Det har emellertid visat sig att den prestationen är 

beroende av vissa omständigheter såsom tillgången på rimliga och tydliga mål. Det är något 

som tycks ligga helt i linje med Herzbergs tankegångar om just prestation. 

 

Att man på SBAB tycks kunna påverka prestationen hos sina säljare, är något som kan 

jämföras med teorin om inre och yttre motivation. Vid en sådan jämförelse blir det extra 

tydligt att själva prestationen och tävlingsinstinkten motsvaras av inre faktorer hos säljaren 

som i sin tur påverkas av yttre faktorer som exempelvis säljtävlingar med vinster eller andra 

belöningar (Latham & Ernst, 2006). På frågan vad det är med säljtävlingar som lockar att 

prestera mer har respondenterna uttryckt att det inte primärt handlar om själva priset i sig, 

utan känslan av att vara oslagbar och att få vinna över andra. Vid tävlingens slut visar statistik 

att försäljningen återgår till den nivå som rådde innan tävlingen. Att motivationen i sig 

sjunker efter tävlingens slut, kan förklaras utifrån att motivation som stimuleras av yttre 

faktorer uteblir när vi uppnått själva belöningen. Den kan således bara ge en kortvarig känsla 

av motivation som sedan avtar när tävlingen är slut. I övrigt så har prestation som motivation 

varit något som har kopplats samman med att sälja och säljtävlingar. Intervjupersonerna i 

undersökningen har på olika sätt påvisat att man är väldigt tävlingsinriktade. Det har varken i 

undersökningen eller i analysen tagits någon hänsyn till just detta. Det finns därför anledning 

att poängtera att det kanske är andra saker som motiverar andra medarbetare som inte sitter på 

en avdelning där det är vanligt förekommande med säljtävlingar eller där arbetsuppgifterna 

inte är av säljkaraktär.  

  
Tidigare i avsnittet har kortfattat nämnts om de så kallade säljtävlingarna i samband med till 

exempel prestation. Här kommer ett mer utförligt resonemang kring just säljtävlingar och hur 

det kan tänkas kopplas samman med arbetsmotivation: 
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Något som framkommit som en tydlig prestationshöjare inom SBAB, är de så kallade 

olikartade säljtävlingarna. SBAB sätter årligen upp olika säljtävlingar, som dels bygger på 

tävlingar mellan de olika grupperna och dels på tävlingar som är individbaserade. Dessa 

tävlingar varierar ytterligare i den mån att de pågår under olika långa tidsperioder och att olika 

fokus läggs på vad som skall säljas. Generellt sätt så är säljtävlingarna något som 

respondenterna anser som motiverande till att vilja prestera ännu mer utöver det vanliga. 

Statistik visar tydligt att försäljningen på SBAB går upp under tävlingsperioder. 

Tävlingsmomentet ligger också i arbetets natur, inbakat i själva arbetsuppgiften. En av 

respondenterna förklarar hur säljarna sinsemellan brukar pusha och ”tävla” internt med 

varandra, utan att det pågår en säljtävling. Man jämför sig ofta med sina kollegor och om man 

ligger sämre till än dem, skapas en drivkraft till att vilja sälja ännu bättre än dem.   

 

Vad det är för typ av pris man vinner i en säljtävling varierar beroende på vad det är för sorts 

tävling. Vad är det då för något som ökar viljan att prestera under själva tävlingsperioden? 

Framförallt så betonar säljarna vikten av att man skall vara tävlingsinriktad. De intervjuade 

säljarna förklarar att de har en inomboende tävlingsinstinkt som kommer fram tydligare när 

det är säljtävling. Man strävar hela tiden efter att vinna, efter att få uppleva den positiva kick 

som framträder vid en prestation. I den mån prestationen i sig skapar arbetsmotivation har 

säljtävlingar lyfts fram som en bra prestationshöjare. Det nyss sagda innebär inte att det inte 

har funnits några negativa aspekter kring säljtävlingarna. Även om säljarna överlag anser att 

tävlingarna medför något positivt, så har det framkommit viss kritik som talar emot. Bland 

annat förklarar en av respondenterna att det finns ett problem i att man tar över ärenden från 

varandra och således får erkännande för en prestation som man egentligen inte är berättigad 

till. Respondenten utrycker sig enligt följande om säljtävlingar: 

 

Är det utformat på rätt sätt, så självklart gärna säljtävlingar. Det ska vara 

genomtänkt, annars skapar det negativ energi som exempel när man tar ärendet 

från folk eller lägger upp nya förmedlingar och får creds för något man inte 

gjort. Det blir ju negativ energi, man blir ju irriterad. 

 

Vidare har aspekten om att ligga sist i någon tävling tagits upp av respondenterna.  De är av 

uppfattningen, att om man skulle hamna i sådan situation att man ligger i botten av en 

säljtävling, så skulle det kunna leda till motsatt effekt i form att man tappar arbetsmotivation. 

En av respondenterna reflekterar över om man verkligen ska vara säljare om man ständigt är 

bland de sista. Denne menar då att personen ifråga kanske saknar det driv och tävlingsinstinkt 

som finns hos en typisk säljare. Andra saker som uppmärksammats i avseende om prestation i 

samband med säljtävlingar, är de sociala aspekterna. Som tidigare nämnts, så beskrevs SBAB 

som en arbetsplats där det är väldigt ”högt i tak”. Flera av respondenterna tar upp att det är 

viktigt med ett fungerade socialt klimat om man skall kunna tävla mot varandra. En annan 

respondent uttrycker att det under pågående säljtävling kan skapas en form av rivalitet mellan 

de anställda. Den här rivaliteten försvinner efter det att säljtävlingen har avslutats tack vare att 

SBAB just är en arbetsplats där det är ”högt i tak” enligt de intervjuade.  

 

Enligt Scientific Managements grundtanke om att bryta ner arbetsprocessen i mindre 

beståndsdelar, har arbetsprocessen på SBAB brutits ner till att säljarna enbart handskas med 

delar av en kunds ärende. En annan viktig punkt i teorin är att arbetsuppgifterna ska vara 

enkla att utföra. Arbetet ska vara organiserat på ett så effektivt och rationellt sätt som möjligt 

(Gustavsson 1998:8).  
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I det andra steget i Maslows behovstrappa finner man trygghets – och säkerhetsbehovet. En 

möjlig tolkning är att när individen byter arbetsuppgifter uppstår en period av otrygghet och 

osäkerhet om hur arbetet kommer se ut efter en omorganisation. Enligt Maslows teori 

dominerar låga behov över höga behov, vilket innebär att om arbetaren har otillfredsställda 

behov längre ner i trappan måste dessa tillfredsställas först (Maslow1987:56) . Maslows sista 

steg om självförverkligande kan också förknippas med arbetsuppgifterna. Det vill säga att 

arbetsuppgifterna är av sådan karaktär att individen får ägna sig åt det den är ägnad till att 

göra, i det här fallet att säljarna på SBAB får ägna sig åt försäljning.  

 

De resultat som framkom ur Herzbergs studie om när arbetare var som lyckligast i arbetet var 

ofta sammankopplat med de arbetsuppgifter de utförde. Det var således i arbetsuppgifterna 

arbetarna upplevde känslan av framgång och personlig utveckling (Herzberg et al.1993:5). 

Herzbergs kategoriserar också prestationen som en viktig faktor till arbetsmotivation. Han 

menar närmare att har man utfört ett bra arbete och nått uppsatta mål, så bidrar det till att öka 

arbetsmotivationen (Hall 2004:20). Ett par av Vrooms faktorer går att härleda till just 

prestationen. Han menar att det är av vikt att arbetaren får utlopp för sina fysiska och mentala 

förmågor på arbetsplatsen och att man känner att man lämnar ett bidrag till företagets 

produktion.   

          

Säljarna på SBAB tycks trivas väldigt bra på sin arbetsplats. En av anledningarna tycks vara 

att de i sina arbetsuppgifter får använda sig av sina förmågor att sälja, viket gör att de erhåller 

en kick i sitt arbete i samband med att de presterar. Enligt Vroom skulle det kunna vara en 

form av motivation då han beskriver att det är viktigt att få utlopp för sina mentala förmågor, 

och att det är en av de faktorer som gör att en arbetare väljer att arbeta framför att inte göra 

det.   

 

Som i exemplet med den säljare som tidigare varit hotellstädare kan man tolka det som att 

arbetsuppgifterna måste vara av rätt karaktär för att kunna ge känslan av motivation. Att det är 

arbetsuppgifter man i sig tycker är kul att utföra, och att det är först då som arbetsuppgifterna 

kan bli motiverande. På SBAB får säljarna göra det de tycker är kul, det vill säga att sälja. De 

får chans att utföra personliga prestationer och därmed finns också möjlighet till personlig 

utveckling. I arbetsuppgifterna finns från ledningens och även från de anställdas håll ett 

outtalat motiv till att prestera. Det ingår i säljarens natur att vilja vinna, att få uppmärksamhet 

och bekräftelse på att man är bäst. Det kan exemplifieras med att statistik kommer löpande 

varje dag och att man då vill visa upp att man faktiskt har presterat bra. En av respondenterna 

uttrycker det som att man som säljare behöver få en bekräftelse på att man utfört någonting 

bra. När säljaren får till ett avslut, när denne nått de mål som satts upp samt när säljaren ligger 

bland de bästa, det är då säljaren får en kick tillbaka. Det sagda har en stark koppling till 

Herzberg som menar att arbetsmotivation erhåller arbetaren genom måluppfyllelse och en bra 

utförd prestation. Kan den här positiva kicken som respondenterna talar om således vara en 

form av arbetsmotivation. Ja det skulle kunna vara så då de intervjuade uttrycker att det är kul 

att sälja och prestera, och arbetsmotivation definieras enligt respondenterna som det som gör 

det kul att gå till jobbet. 
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4.6 Besvarande av frågeställning 

 
Vad innebär begreppet arbetsmotivation utifrån en anställds perspektiv, och vad 

påverkar denna?  
 

Sammantaget så har det efter sju stycken djupgående intervjuer kommits fram till att 

arbetsmotivation är ”det” som gör arbetet kul. ”Det” i det här fallet har inte varit helt tydligt 

att ta reda på. Det har utifrån respondenternas åsikter sammanställts de mest betonade och 

vanligt förekommande argumenten för vad som anses utgöra faktorer för ”det” . Dessa 

faktorer går att summera i följande: 

 

 Sociala aspekter 

 Chefsrollen 

 Arbetsuppgifter 

 Utvecklingsmöjligheter 

 Feedback 

 Lön 

 Delaktighet 

 Förmåner 

 

Huruvida dessa faktorer anses innehålla ”det”, och således kan vara arbetsmotivation ur 

befintliga teoretiska resonemang eller utifrån författarnas upplevelser, har det motiverats för 

under var och en av de nämnda faktorerna. Utan närmare förklaring i detta stycke, så anses de 

fyra förstnämnda faktorerna antingen vara en faktor som inryms i ”det” eller tillsammans med 

teoretiska argument utgöra arbetsmotivation. 

 
Går det att särskilja motivation från trivsel?  
 

Denna fråga har naturligt utgått från Herzbergs två-faktorteori där denna åtskillnad har 

betonats. I undersökningen som gjorts för denna uppsats, så finns det belägg för att det går att 

särskilja på motivation och trivsel, beroende på vilken utgångspunkt man har och hur man 

väljer att definiera de olika begreppen. Som exempel kan faktorn för sociala aspekter fungera. 

Låt säga att arbetet är allt som därtill förknippas med just arbetet. Bra sociala relationer anses 

utgöra något som de anställda finner glädje i och får en att trivas på arbetsplatsen. Man 

uttrycker det som att det gör arbetet roligare om man har bra kollegor, vilket enligt de 

anställdas egen uppfattning således bör utgöra arbetsmotivation. Utgår man istället från att 

arbetsmotivation enbart är förknippat med att höja arbetsprestationen, så finns det inte mycket 

som tyder på att det skulle vara en sådan faktor. Det tycks då ligga mer i linje med att vara 

något som enbart reglerar trivseln. 

 
Hur hänger arbetsmotivation ihop med arbetsuppgifterna? 
 

En av anledningarna till att det finns ett samband mellan arbetsmotivation och 

arbetsprestation tycks vara att respondenterna i arbetsuppgifterna får använda sig av förmågan 

att sälja, viket gör att de erhåller en kick i sitt arbete i samband med att de presterar. Vroom 

menar att arbetsuppgifter kan vara motiverande om arbetaren får utlopp för sina mentala 

förmågor, att det med andra ord är en av de faktorer som gör att en arbetare väljer att arbeta 

framför att inte göra det.  De får i arbetet på SBAB chans att utföra personliga prestationer 
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och därmed finns också möjligheten till personlig utveckling. Det ingår i säljarens natur att 

vilja vinna, att få uppmärksamhet och bekräftelse på att man är bäst. När säljaren får till ett 

avslut, när denne nått de mål som satts upp samt när säljaren ligger bland de bästa, det är då 

säljaren får en kick tillbaka, vilket också får medhåll från Herzberg. Kan den här positiva 

kicken som respondenterna talar om således vara en form av arbetsmotivation. Ja det skulle 

kunna vara så då de intervjuade uttrycker att det är kul att sälja och prestera, och att 

arbetsmotivation samtidigt av respondenterna definieras som ”det” som gör det kul att gå till 

jobbet.        
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 

I det sista kapitlet kommer slutsatserna från den här studien att presenteras. Här förs också 

en diskussion om både styrkor och svagheter under uppsatsprocessen samt förslag på fortsatt 

forskning inom det valda området. 

 

5.1 Slutsatser 
Arbetsmotivation har kommit att visa sig vara ett brett och inte helt okomplicerat område. 

Människor är olika och drivs därför av olika motiverande faktorer. Respondenterna i 

uppsatsen väljer att beskriva arbetsmotivation som ”det som gör det roligt att gå till jobbet”. 

De slutsatser som kan dras i uppsatsen är att ”det” skulle kunna stämma in på en rad olika 

faktorer och då följaktligen vara en möjlig källa till arbetsmotivation.  

 

Utifrån de anställdas svar i undersökningen framgick att de resonerade kring ämnet trivsel 

istället för arbetsmotivation. Syftet blev då att försöka ta reda på skillnaden mellan just 

arbetstrivsel och arbetsmotivation. Slutsatserna kom således då att bli att man faktiskt kan 

skilja på trivsel och motivation, dock beroende på sammanhanget. Arbetskollegor gör inte att 

man presterar bättre på arbetet men det gör det roligare att gå till jobbet om det finns bra 

sociala relationer på arbetsplatsen.  

 

Arbetsuppgifterna ger respondenterna en möjlighet att få utlopp för sina säljegenskaper. 

Arbetet i sig är av den karaktären att mål ska uppnås, och att det ska finnas ett driv och 

möjlighet att utmana sig själv till att bli bättre. Arbetsuppgifterna ger de intervjuade en kick 

som gör det roligare att arbeta.   

 

5.2 Diskussion 
Arbetet med c-uppsatsen har varit givande på många sätt. Det kan bland annat nämnas att 

författarna har fått en mer djupgående inblick i ett valt område inom arbetsvetenskapen, det 

vill säga arbetsmotivation. Upplägget med testintervjun under den empiriska undersökningen 

kom att visa sig användbar på ett flertal punkter. Bland annat kan nämnas att 

intervjusituationen kom att kännas mer komfortabel samt att det möjliggjordes att få testa 

intervjuguiden samt den elektroniska utrustningen, vilket visade sig vara ett klokt val då 

ljudupptagningen inte var av allra bästa kvalité.   

De svagheter som kan lyftas fram såhär i efterhand var att tiden inte räckte till för att intervjua 

två säljcoacher som arbetar på SBAB för att få en inblick i hur chefer arbetar med 

motivationsfrågor som det var avsett från början. Med facit i hand hade säljcoachernas 

medverkan för resultatet varit intressant men mer ett komplement till det faktiska resultat som 

framkommit. Det vill säga att resultat inte hade påverkats i någon större utsträckning, samt att 

tyngdpunkten faktiskt vilade på de anställdas upplevelse av arbetsmotivation. Trots att inga 

revolutionerande resultat om vad arbetsmotivation är utifrån ett universellt synsätt löstes, 

hittades under intervjuernas gång andra viktiga ”fynd” som författarna således inte hade haft i 

åtanke när utformandet av intervjuguiden skedde. Bland annat kan nämnas de säljtävlingar 

som respondenterna hade en del blandade åsikter om, vidare kan också nämnas 

arbetsmotivation i relation till den omorganisation som skedde våren 2009. De faktorer som 

uppkom i undersökningarna har också visat sig användbara i samband med skapandet av 

resultat och analysdelen, dessa faktorer har också kommit att beskriva arbetsmotivation i 

relation till den utförda studien.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide ur ett medarbetarperspektiv 
 

1. Öppning  

Inledningsvis presenterar vi oss själva som skall utföra intervjun samt vårt syfte med 

intervjun. Övergripande berättar vi hur upplägget ser ut och hur lång tid den väntas ta. 

 

2. Fri berättelse – Bakgrundsfrågor 

 Ålder 

 Övergripande beskrivning av dig själv 

 Hurdan är du privat? 

 Fritidsintressen? 

 Hurdan är du på jobbet? 

 Övriga egenskaper 

 

 Anställning 

 Vad har du för anställningsform? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du varit anställd? 

 

 Har du varit anställd i något annat företag innan? 

 Arbetsuppgifter i det tidigare företaget? 

 

 Hur skulle du beskriva din arbetsplats? 

 Hur trivs du på din arbetsplats? 

 

3. Fri berättelse och precisering – Arbetsmotivation 

 Arbetsmotivation är ett begrepp som det pratas mycket om idag, det är viktigt 

med motiverad personal. Vad är dina tankegångar kring detta? 

 Hur skulle du övergripande beskriva begreppet arbetsmotivation ur ett allmänt 

perspektiv? 

 Vad är det som får dig att gå till arbetet? 

 Vad får dig att vilja prestera på arbetet? 

 

Känslan av arbetsmotivation  

 Om du utgår ifrån dig själv, vad innebär arbetsmotivation för dig? 

  Hur skulle du beskriva känslan av vara motiverad till att arbeta? 

Känner du dig arbetsmotiverad idag? Utveckla! 

 Hur skulle du beskriva känslan av att inte vara motiverad till att arbeta? 

 Jämföra med känslor vid fritidsintressen. 

 

Faktorer som påverkar arbetsmotivationen/hygienfaktorerna? 

 Vad är det för faktorer som gör att du känner din motiverad till att arbeta? 

HYGIENFAKTORER 

 Är lönen viktig för dig? Utveckla 

 Är status viktigt för dig? Utveckla 
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 Är relationer till arbetskamrater viktigt för dig? Utveckla 

 Är arbetsvillkor viktigt för dig? 

 Är det viktigt att känna sig säker fysiskt? Utveckla (jämför med tidigare 

jobb) 

 Är du nöjd med tillvaron i ditt privatliv?  

 

MOTIVATIONSFAKTORER 

 Känner du att du har möjlighet att avancera inom företaget, vad innebär 

dessa känslor i så fall för dig? 

 Vid en prestation, hur känner du då? 

 Hur ofta upplever du att du får feedback om dina din arbetsprestation 

från dina chefer? Vad tycker du om det? 

 Upplever du ditt arbete som ansvarsfullt? Utveckla 

 Är det viktigt att känna ansvar? 

 Vad gäller din grad av arbetsmotivation, hur kan de variera sig? 

 Hur ofta varierar den? 

 Föreligger det stora variationer? 

 Vad bidrar till variationen? 

 När är det den varierar? 

 

 

4. Kontroll 

I detta steg kommer vi granska uppgifterna lite närmare. En sådan granskining kan 

innebära att vi ber om ytterligare exempel på tidigare uttalande som är av intresse. 

Man kan även behöva precisera ytterligare. Vid motstridiga uppgifter kan man behöva 

pröva och klargöra dessa. 

5. Sammanfattande summering 

 

6. Avslutning 
 

 

 


