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Studiens syfte är att undersöka vilka motivationsfaktorer som 
utmärker sig som viktiga i förhållande till att välja att stanna kvar 
på arbetsplatsen. Forskning inom ämnet presenteras och tre teorier 
lyfts fram som teoretiskt ramverk. De tre teoribildningar som ligger 
till grund för studien är Herzbergs tvåfaktorteori, self determination 
theory och rättviseteorin. Studien är av kvalitativ ansats där 
semistrukturerade intervjuer utfördes på sex stycken informanter 
inom mäklarbranschen där resultatet delades in i två kategorier – 
medarbetens perspektiv och arbetsgivarens perspektiv. Utifrån 
studiens resultat och tidigare forskning drogs slutsatsen att trivsel 
och sammanhållning på arbetsplatsen är det mest väsentliga vad det 
gäller vilken faktor som är den mest betydelsefulla för att motivera 
medarbetarna att stanna kvar på arbetsplatsen.  
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INTRODUKTION 
Att medarbetare väljer att byta arbetsplats på grund av olika faktorer är känt och det 
kommer inte att förändras. Det är också känt att när en medarbetare väljer att stanna kvar 
på en arbetsplats så innebär det en stabilitet för ekonomin, arbetsmiljön och för 
kompetensen inom organisationen. Kan arbetsgivaren då, genom motivationsfaktorer, få 
sina anställda att stanna kvar i organisationen? 
Beroende på vad man talar om för verksamhet så kan kompetensen vara bunden till 
verksamheten på olika sätt. Kunskaper kan vara bundna till kapitalet, till organisationen 
eller till dess individer (Granberg, 2016).  
Den här studien ämnar att undersöka hur organisationer kan arbeta med 
motivationsfaktorer för att behålla kompetensen på arbetsplatsen, med perspektiv på 
individerna. Därför har vi också valt ut en organisation vars kompetens är bundet till 
individerna.  
Arbetet kommer att utgå ifrån två frågeställningar och kommer även fördjupas i en del 
begrepp som är centrala och betydelsefulla. Motivation är ett givet och centralt begrepp, 
men även begrepp som retention, som är det engelska ordet för att behålla medarbetare, 
kommer att vara ledande i studiens gång. Ämnet är av pedagogisk relevans då studien 
syfte är att undersöka vilka motivationsfaktorer som anses vara viktiga för medarbetarna 
när det kommer till att välja att stanna kvar på arbetsplatsen. Samtidigt undersöks 
huruvida arbetsgivaren gör för att motivera medarbetarna till att stanna kvar på 
arbetsplatsen.  

Bakgrund  
I följande kapitel kommer studiens bakgrund att presenteras. I avsnittet kommer de mest 
centrala områdena att redovisas i syfte att väcka läsarens förståelse gällande studiens 
vidare innehåll.  

Kompetens 
Begreppet kompetens uppstod i Sverige under 1980-talet och kom att ersätta tidigare 
begrepp som personalutveckling, personalutbildning och kvalifikation. Under mitten av 
1990-talet blev begreppet ett av de mest centrala inom utbildning och management. Det 
finns dock en osäkerhet om begreppets centrala roll då det är mycket komplext och har 
kommit att få många olika definitioner. Trots att alla dessa definitioner ser mycket olika 
ut kan man ändå se en gemensam faktor ibland dell Det finns en enighet om att det rör 
sig om att klara av att handla i relation till kända, okända och oförutsägbara situationer. 
Det handlar alltså inte endast om kunskaper och färdigheter utan också om vad man i 
praktiken kan göra i en bestämd situation (Illeris, 2012).  
Kompetenser omfattar också bland annat de kapaciteter, potentialer och dispositioner som 
man är i stånd att använda i ett bestämt sammanhang. En individ kan inte handla 
kompetent utan att besitta de kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för en 
bestämd situation, men för att en individ ska kunna sägas ha kompetens inom ett visst 
område räcker det inte heller med att den har fackkunskap inom området. Individen måste 
även kunna använda fackkunskapen i förhållande till kraven som uppstår i situationen. 
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Fackkunskapen kan vara en god potential för kompetens, men visar sig först att vara det 
när den visar sig användbar i ett givet sammanhang (Illeris, 2012).  
Det som skiljer begreppet kompetens från till exempel begrepp som kunskaper, 
kvalifikation och färdighet är  handlingsperspektivet. Det som är det mest karakteristiska 
draget för begreppet kompetens är att det handlar om att kunna handla ändamålsenligt. 
För att kunna handla ändamålsenligt krävs det att man har en så kallad strukturell 
orientering, vilket är en viktig del av varje kompetens. Vad som menas med en strukturell 
orientering är att man har en sammanhängande förståelse över det område som det rör sig 
om. Det kräver att man har de nödvändiga kunskaperna, personligt engagemang, praktisk 
erfarenhet och en uppfattning om området (Illeris, 2012). 

Motivation 
Begreppet motivation härstammar från latinets movere som betyder att flytta eller att röra, 
men det krävs mer än så för att förklara vad ordet motivation faktiskt betyder. Motivation 
är ett svårdefinierat begrepp som kan tolkas olika beroende på i vilket sammanhang det 
sätts i relation till. Begreppet kan ibland tolkas utifrån olika teoribildningar, men en del 
av teoribildningarna beskriver endast orsaken till ett visst beteende. Motivation innefattar 
också emotionella och psykologiska tillstånd hos en individ. Därför är det svårt, om inte 
omöjligt, att fastställa en entydig definition av vad motivation är (Hein, 2012). Robert E. 
Franken har formulerat en definition som enligt Hein (2012) är vanligt förekommande:  

Motivation är de faktorer hos en individ som väcker, kanaliserar och 
bevarar ett viss beteende gentemot ett givet mål (Franken, 2002). 

Problemet med den här definitionen är att den är mycket vid och preciserar inte 
på vilket sätt motivationen sker (Hein, 2012).  

 Individ, organisation och samhälle 
Hein (2012) förklarar att motivationen beror på olika förhållanden hos individen, 
företaget och samhället samtidigt som hon refererar till Larsen, Munkgård och Aagaard 
(2005:6). Den grundläggande individuella motivationen hos den enskilda människan kan 
bero på gener och behov, men också på vilken uppfostran de fått när de växte upp. Som 
människa kan de också göra egna val och därmed besluta sig för förändring. Därmed kan 
individen sätta upp egna mål i förhållande till sina arbetsuppgifter. Individen kan också 
utveckla sig själv och med viljan bli mer motiverad (Larsen m.fl., 2005:6). 
Den motivation som beror på företaget är uppdelad i tre olika kategorier. Den första 
handlar om den motivation som skapas av själva arbetet i sig. Här menar de att det är 
arbetsuppgifternas kvalité och självständighet som skapar motivation. Den andra typen 
av motivation skapas av företagets villkor liksom lön, förmåner, sociala möjligheter, 
företagets kultur och dess ledning. Den tredje och sista kategorin inom företaget handlar 
om sociala processer. Här skapas motivationen genom självförstärkande processer och 
sociala stereotyper (Larsen m.fl., 2005:6). 
Motivation som beror av samhället består av en kategori. Här talar de om livssituationer, 
kulturer, religioner, generationer och diskurser. Värderingar som finns i  samhället 
påverkar den enskilda individen och kan prägla vad som personen tycker är önskvärt eller 
icke önskvärt (Larsen m.fl., 2005:6). 
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 Inre- och yttre motivationsfaktorer  
Uppgiften att motivera medarbetare är en väsentlig del av ledarskapets uppdrag. Det är få 
människor som skulle påstå att det går att uppnå målbilden av prestationer och resultat 
med omotiverade medarbetare (Hein, 2012). Medarbetarnas engagemang och motivation 
är en nyckelresurs och har en mycket stor betydelse för en verksamhets framgång och 
resultat (Flach, 2006). När organisationer försöker påverka medarbetarnas motivation 
skapas en potentiell motivation med hjälp av mål, behov eller förväntningar hos individen 
att en handling eller prestation ska leda till någon form av belöning (Hein, 2012). 
Motivation delas ofta upp i två olika kategorier, inre- och yttre motivation. Anledningen 
till varför människor arbetar är för att få försörjning och inkomst (yttre 
motivationsfaktorer), men människor söker mer än det. De behöver också andra 
belöningar i form av personlig utveckling och sociala kontakter (inre motivation) (Flach, 
2006). Det som kallas för den inre motivationen är den motivation som skapas av 
människan själv (Hein, 2012). Vanliga inre motivationsfaktorer är viljan att lära och 
önskningar om att utvecklas. Den  inre motivationen brukar kännetecknas som en individs 
behov, värderingar och attityder (Flach, 2006).  
Den yttre motivationen är faktorer som den enskilda människan inte kan påverka själv. 
Yttre motivationsfaktorer skapas och styrs av yttre faktorer och kan vara både positiva 
och negativa. När en medarbetare utför en handling kan detta leda till belöning (positiv 
faktor). En organisation kan också använda sig utav negativa motivationsfaktorer för att 
medarbetaren ska arbeta för att undvika ett obehag. Exempel på yttre motivationsfaktorer 
är lön och olika typer av förmåner  (Hein, 2012).  
 Målsättningar 
Motivation kan utformas via uppsatta målsättningar och då krävs det att målen är tydliga 
och konkreta. Oftast är det tidsbegränsade målsättningar som är de mest effektiva. 
Dessutom behöver målen vara realistiska men ändå inte för lätta att nå, utan det behövs 
en utmaning för medarbetaren för att det ska kunna ses som motiverande. Därefter krävs 
gärna en återkoppling och bedömning i hur arbetet mot målet har gått för medarbetare för 
att det ska bli motiverande.  (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Organisationsprinciper 
Scientific management (taylorism)  
De grundläggande principerna för den här organisationsteorin utformades i slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet av den amerikanska ingenjören Frederick Taylor. 
Tanken med den nya organiseringen var att utforma ledarskapet så att arbetsgivaren 
kunde erhålla maximalt välstånd, samtidigt som de anställda också skulle få maximalt 
välstånd. Ledningen planerar, leder och kontrollerar arbetet, samt ser till att de anställda 
tilldelas de arbetsuppgifter som är lämpligast för varje enskild individ. De anställdas 
uppgift var endast att göra som de blev tillsagda och utföra det arbete som de blivit 
tilldelade. Då arbetsledarnas uppgift var att studera och planera arbetet återstod endast de 
manuella praktiska arbetsuppgifterna för den anställde. Arbetsuppgifterna bestod utav 
enkla, monotona och rutinbetonade rörelser vilket ställer stora krav på en individs 
kroppsstyrka och uthållighet (Wolvén, 2000).  
Wolvén menar att den här typen av organisering och arbetsförhållanden inte skulle 
fungera i praktiken. För arbetsledningen blir det snarare en fråga om att hitta arbetare som 
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inte vantrivs allt för mycket. I den här typen av organisation krävs det nämligen att 
medarbetarna har låga krav på omväxling och att de är ointresserade av helheten för sina 
arbetsuppgifter och dess betydelse för organisationen. Medarbetaren bör vara uthållig och 
tåla monotona arbetsuppgifter. Att kunna lyda order från överordnad utan att ifrågasätta 
är också ett krav, samt att ha låga ambitioner för att utvecklas (Wolvén, 2000). De här 
kraven på en medarbetare är inte hållbara om de jämför till exempel med vad human 
relations rörelsen kommit fram till. Den här typen av organisation kommer enligt HR-
rörelsen teori inte gynna varken medarbetare eller organisation. Scientific management 
är numera ett exempel på motsatsen till hur de enligt dagens forskning bör arbeta för att 
få medarbetare att stanna kvar på arbetsplatsen och hur de får en produktiv och effektiv 
organisation. 

Human relations (HR) -rörelsen  
Startpunkten för HR-rörelsen sägs vara 1924 då en studie inleddes på Hawthrone-
fabrikerna i utkanten av Chicago. Den som sägs vara HR-rörelsen grundare och även 
ledaren av forskningsprojektet vid fabrikerna var Elton Mayo.  I samband med 
forskningsprojektet skrev han rapporten The human problems of an industrial civilazation 
(1934) vilken presenterar vad som nu anses vara grundstenarna för HR-rörelsen och som 
i efterhand har kommits att tolkats utav många efterföljare. I rapporten problematiserar 
han industrialiseringens negativa konsekvenser för medarbetarna och presenterar 
lösningar på problemet. Mayo lägger fokus på medarbetarna och de mänskliga aspekterna 
av arbetsorganisationen (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidson 2018). I boken Human 
resource development (2018) citerar de Jerkedal som ibland benämns i samband med 
Hawthorne-effekten: 

Om människor på en arbetsplats blir sedda av sin ledning, om de upplever 
att de betyder något, om arbetsgruppen svetsas samman i gemensamma 
intressen –ja då blir de anställda mera engagerade i sina jobb, de trivs 
bättre och deras produktion ökar (Jerkedal, 1986). 

De sociala drivkrafterna får alltså en stor betydelse för god arbetsprestation enligt Hr-
rörelsen. När medarbetarna känner sig sedda och respekterade av de resterande i 
arbetsgruppen samt den närmsta chefen så sker en förbättring av både välmående och 
arbetsprestation. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan människor och organisationer 
menar de inom Hr-rörelsen. Så länge det finns en balans mellan de båda parterna så kan 
båda tjäna på det (Nilsson m.fl. 2018). 
Wolvén (2000) menar att studiens resultat visar att de anställda har, förutom de 
fysiologiska behoven, behov av beröm, uppskattning, trygghet och säkerhet. Det finns 
även en efterfrågan av gemenskap och att vara en del av en grupp. Status, prestige och 
utveckling var också faktorer som var betydande för de anställda. Slutsatsen blev att det 
krävs mer än bara en bra lön för att motivera de anställa. Studien visar alltså att de yttre 
motivationsfaktorerna i detta fall inte har lika stor mening som de inre. Faktorer som 
uppskattning, självkänsla, utveckling, status och identitet är det som i sin tur skapar 
tillfredställelse och produktivitet.  
Det finns många som blivit inspirerade av HR-rörelsen och det har lett till ny forskning 
inom bland annat kommunikation, grupprocesser och ledarskap. Hr-rörelsens idéer kom 
till Sverige efter andra världskriget och blev snabbt ett centralt arbetsverktyg inom 
personaladministrativa rådet. Då den arbetsgruppen ansvarade för planering och 
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organisering av chefsutbildningar kom idéerna från HR-rörelsen att påverka 
chefsutbildningar och personalutbildningar i allmänhet. Det som också ska tas i beredskap 
är den kritik som Hr-rörelsen fick ta emot. Kritikerna menar att tankarna och idéerna 
framstår som manipulativa då de försöker skapa en känsla av medbestämmande och 
delaktighet när det i själva verket inte förändrar några maktförhållanden (Nilsson m.fl., 
2018). 

Att behålla medarbetare (retention) 
Det finns inom engelskan ett samlingsbegrepp för “att behålla medarbetare” som ibland 
kommer att användas i det här arbetet vilket är begreppet retention. De två olika sätten att 
uttrycka detta betyder alltså samma sak och därför står det även med som rubrik till det 
här stycket. 
I dagens samhälle byter människan arbetsplats oftare än vad som gjordes förr. De mest 
värdefulla medarbetarna är dessutom de som oftast får andra alternativ så därför är idag 
inte rekryteringspolitiken endast kopplad till att hitta de bästa medarbetarna utan även om 
hur organisationer ska arbeta för att få behålla de mest värdefulla medarbetarna (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008).  
Något som organisationer kan göra för att få behålla medarbetarna är använda formella 
kontrakt som knyter personen ifråga att stanna under en viss tid och om de väljer att sluta 
så kan de gå miste om exempelvis någon form av bonus. Detta system har dock sina 
baksidor, vilket är att kontrakt med en lång bindningstid kan vara skrämmande för 
personer som inte vill binda upp sig så länge. Dessutom så kan det vara de mest värdefulla 
personerna som inte är villiga att binda sig under en så lång tid på grund av att de vet att 
de kan få andra alternativ. En annan baksida är att organisationen inte vet hur värdefulla 
de nyanställda kommer att vara och därför vill inte organisationen binda upp sig (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008). 

Under de senare åren har intresset för hur de emotionellt kan knyta medarbetare till 
arbetsplatsen ökat. Då det skapats så kallade psykologiska kontrakt som är mellan 
medarbetaren och dess arbetsplats. De beskriver de informella antaganden och 
förväntningar som ställs mellan dessa två parter, från medarbetarens perspektiv. 
Kontrakten utformas med utgångspunkt i löften som de gett varandra, samt i ömsesidighet 
och förtroende.  
Fördelen med dessa kontrakt är att de kan bildas så kallade normativa band, vilket innebär 
att medarbetaren upplever att organisationen har gjort något som gör att medarbetaren 
upplever att det skulle vara illojalt att sluta. Det kan handla om att organisationen har varit 
tillmötesgående om någon i ens familj blivit sjuk eller att de fått ett avtal om utbildning 
inom organisationen eller fått möjligheten att testa en ny befattning (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). 
Även arbetstrivseln har en stor påverkan på den emotionella samhörigheten,  vilket 
handlar om hur jobbet är utformat och därför blir arbetsutformningen viktigt när de vill 
behålla sina viktigaste medarbetare. Känslan av att ha meningsfulla uppgifter och 
personligt ansvar för resultatet av sitt arbete är viktigt. Även kunskap som gör det möjligt 
för  medarbetaren att själv kunna avgöra om arbetsresultatet blev bra eller dåligt är viktigt 
i detta avseende. Ur detta får medarbetaren en högre motivation och det handlar alltså om 
hur arbetsuppgifterna är utformade och vilka möjligheter som de anställda får att kunna 
utvärdera sin egen prestation (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Ju mer en medarbetare får delta i beslutsprocesser, desto högre prestation kommer 
organisationen få både på individnivå och organisationsnivå. För att utforma dessa bör 
ledningen få medarbetarna delaktiga i beslut vilket gör att de skapar sig en anknytning till 
organisationen och det är detta som gör att individen väljer att stanna kvar på 
arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
En annan fördel kan även vara att de har bundit sig till organisationen för att de trivs bra 
där, dess värderingar och normer är jämlika med den anställdes och den sociala miljön är 
bra och de uppskattar arbetet. Det kan även handla om att de får mycket förmåner från 
sin arbetsplats som gör att de går förlorande om de skulle välja att säga upp sig, men det 
kan även handla om att de kanske knutit starka band till kollegor eller är mycket nöjd med 
arbetsplatsens fysiska läge (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
Det är inte i alla sammanhang som trivsel har en påverkan på medarbetarens motivation 
och produktivitet som till exempel för personal som har ett höggradigt mekaniskt arbete. 
Ofta har då inte medarbetaren ingen möjlighet att påverka dennes arbetsuppgifter och 
detta leder ofta till en hög personalomsättning samt korttidsfrånvaro. Det är när 
arbetsuppgifterna blir mer varierande arbetsuppgifter som de ser ett tydligt positivt 
samband mellan trivsel och produktivitet och detta hör ofta  ihop med högkvalificerade 
befattningar. Att skapa en stor lojalitet är viktigt i en arbetsgrupp för att skapa trygghet 
och tillfredsställa samhörighetsbehoven och därmed vara trivselhöjande. För att detta ska 
medföra en hög produktivitet måste även målsättning samverka (Rubenowitz, 2004).  
För de arbetskategorier med högre kvalificerade och omväxlande arbetsuppgifter strävas 
det att tillgodose andra typer av behov för att uppnå en hög trivsel. Av stor betydelse har 
det att individen själv känner en upplevelse av framgång i arbetet, men även att de får 
uppskattning för det goda arbete som de har gjort. Dessutom är det viktigt att 
medarbetaren känner att själva arbetet ger möjlighet till stimulans och personlig 
utveckling samt att de får ansvar, vilket också leder till ökad trivsel. I avsaknad av dessa 
avseenden leder inte till vantrivsel hos medarbetaren men ju högre positivare förhållande 
desto högre var den enskildes allmäntillfredsställelse (Rubenowitz, 2004). 
Forskning visar på att organisationer med tydliga och starka sätt att arbeta för socialisation 
har medarbetare som är emotionellt starkare bundna till organisationen och där med har 
organisationen större chans för att medarbetarna stannar kvar inom organisationen. 
Organisationskulturer är härmed viktigt och det är genom den som medarbetaren 
identifierar sig med arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Organisationskultur 
Idag lever människan i ett informationssamhälle där kraven på marknadsanpassningar, 
flexibilitet, de anställdas utbildning och kompetens är höga. Det här ställer i sin tur höga 
krav på kommunikation och samordning inom organisationer. Organisationers kultur blir 
då centralt för att hålla organisationen fungerande inom dessa aspekter. För att stärka en 
organisationskultur och dämpa, alternativt eliminera, risken för konflikter inom 
organisationen behöver de se till att det finns en enighet om grundläggande värderingar, 
förhållningssätt och normer (Wolvén, 2000). 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1994) beskriver en stark organisationskultur utifrån 
kunskaper, engagemang och processer. De menar att organisationens medlemmar bör ha 
god kunskap och dela uppfattningen om organisationens mål och medel. Medlemmarna 
bör också veta om sin egen plats och hur den är länkad till organisationens mål och medel. 
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Deras prestationer blir regelbundet evaluerade och återkoppling ges genom beröm och 
kritik för att få möjlighet att utvecklas och förbättra sina prestationer. Det ska ske en 
öppen kommunikation för att skapa trygghet och relationer inom organisationen. De idéer 
och den kritik som organisationen får mot sig skall tas uppmuntras och tas emot som 
konstruktiv kritik.  

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka vilka motivationsfaktorer som utmärker sig som viktiga i 
förhållande till att välja att stanna kvar på arbetsplatsen. Utifrån det här syftet har två 
frågeställningar formulerats: 

• Hur arbetar arbetsgivaren i det studerade företaget med motivationsfaktorer för 
att behålla kompetenser i företaget? 

• Vilka motivationsfaktorer betonar medarbetarna som särskilt viktiga  för att vilja 
stanna kvar i företaget? 

Vi har även valt att undersöka arbetsgivarens perspektiv för att få en mer övergripande 
bild. När det talars om kompetensen i företaget syftar vi på att medarbetarna är de som 
bär kompetensen. 

Tidigare forskning 
I det här kapitlet redovisas tidigare forskning inom de områden som frågeställningarna 
behandlar. Centrala begrepp är återkommande i rubriknivå för att ge en förståelse till hur 
den tidigare forskningen hänger ihop med studien.  

Förmåner  
I en sammanläggningsavhandling av George (2015) granskas resultaten från tidigare 
studier med syfte att identifiera faktorer för att behålla arbetsplatsens anställda. I  den här 
studien har de valt att titta närmare på ett antal olika motivationsfaktorer, där 
kompensation var en av dem. Resultatet visar att kompensation i det här fallet inte är en 
direkt anledning som leder till att en anställd stannar hos sin arbetsgivare. Kompensation 
innebär den totala kompensation som den anställde får i form av lön och annan 
löneförmån. Trots att det inte visat sig vara en direkt faktor till att en anställd stannar på 
arbetsplatsen, så kan det vara en orsak till att en anställd istället avgår sin tjänst (George, 
2015). 

Medarbetarens plats i organisationen  
I en studie utförd av Harder, Gouldthorpe och Goodwin (2014) var syftet att undersöka 
vilka faktorer som positivt påverkar motivationen i medarbetarnas karriärer. Studien är 
en del av en större undersökning i hur arbetsgivare kan arbeta för att behålla personalen 
inom ett företag. 
Resultatet av studien visade att mer än 80% av de anställda som svarat på enkäten upplevt 
att de någon gång under karriären känt någon nivå av tillfredställelse i arbetet. I studien 
presenterades 20 olika motivationsfaktorer och två av dem hade den största skillnaden 
mellan att vara tillfredsställd och otillfredsställd. “Att vara en nyckelperson (ledare) inom 
sitt område” var det som visade sig vara det som var mest motiverande, medan “Chansen 
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att arbeta med ungdomar” var det som var minst motiverande. Skillnaden mellan dessa 
faktorer var så stor att de betonar att det skulle vara möjligt att dra slutsatsen att 
“nyckelperson/ledare” som en indikator för vad som är mest tillfredställande för en 
anställd (Harder, Gouldthorpe & Goodwin, 2014). 
Morgondagens medarbetare kommer inte att nöja sig med ett lönekuvert som ersättning 
för det arbete de utför. De söker mening med sitt arbete, gemenskap och personlig 
utveckling. Shuck och Wollard (2008) antyder att de företag som är beredda att möta 
dessa krav kommer fånga den enorma vinstpotential som går att nå genom att behålla en 
arbetskraft med fullt engagerade medarbetare. Deras studie går ut på att undersöka vad 
engagemang innebär, varför det är betydande och hur Human Resource Development 
personal kan arbeta strategiskt för att göra de förändringar som krävs för att medarbetarna 
ska bli mer engagerade och stanna på arbetsplatsen. De kommer fram till att det finns tre 
olika nivåer av engagemang som HRD-personal kan använda sig i sina strategier för att 
utveckla engagemang hos medarbetarna. Den första nivån handlar om engagemang kring 
klarhet i arbetsuppgifter och att tydliggöra för medarbetarna vad som krävs av dem. Den 
andra nivån går ut på att medarbetarna ska se ett värde och en mening med sitt arbete. Till 
sist är det den högsta nivån av engagemang vilken syftar till att medarbetaren ska känna 
att ens arbete bidrar till att de är med och förändrar världen. Dock är det endast de mest 
passionerade medarbetare som kommer kunna nå den nivån av engagemang (Shuck & 
Wollard, 2008). 

Autonomi och ansvar 
En studie som genomfördes av Van den Broeck, Lens, De Witte och Van Coillie (2013) 
undersöker skillnaden mellan autonom och kontrollerad motivation utifrån Gagné och 
Decis (2005) tolkning av självbestämmandeteorin. De jämför kvantitativa och kvalitativa 
synsätt på motivation i arbetet samtidigt som de använder en person-certifierad metod för 
att identifiera de anställdas motivationsprofiler. Motivationsprofilerna jämfördes och de 
tog fram positiva respektive negativa aspekter av de anställdas välbefinnande på 
arbetsplatsen.  
Undersökningen bestod utav tre olika populationer där forskarna kunde sortera ut och 
skapa fyra olika profiler. Den första profilen bestod av personer som hade hög autonom 
motivation och även hög kontrollerad motivation. I den andra profilen kategoriserades 
personer med hög autonom motivation och låg kontrollerad motivation. Den tredje 
profilen bestod utav personer med låg autonom motivation och hög kontrollerad 
motivation, medan den fjärde och sista kategoriserades utifrån låg autonom motivation 
och låg kontrollerad motivation. Resultatet visar att respondenter i de två första 
kategorierna (vilka båda har en hög autonom motivation) har högre tillfredställelse, 
entusiasm och engagemang i relation till sitt arbete. De två senare profilerna som visade 
på låg autonom motivation gav det minst optimala resultatet. Forskarna drar slutsatsen att 
autonom motivation är mycket viktigt för de anställdas välbefinnande på arbetsplatsen 
(Van den Broeck, m.fl., 2013). 
Studien A profile approach to self-determination theory motivations at work undersöker 
hur olika typer av motivation kan relatera till organisatoriska faktorer genom att utgå ifrån 
självbestämmandeteorin. I studien utför de en variabel-centrerad metod för att se hur varje 
motivationsfaktor kan relateras till en medarbetares arbetsprestation. Därefter använder 
de en person-centrerad klusteranalys för att förstå hur olika kombinationer av 
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motivationsfaktorer kan relateras till organisationsfaktorer (Diefendorff, Kim, Liu & 
Moran, 2012).  
Resultatet av studien visar fem tydliga kluster av motivation (låg autonomi, låg 
introjektion, måttligt motiverad, självbestämd och motiverad) vilka alla hade olika band 
till tillfredställelse, arbetsprestation och arbetsmiljöuppfattningar. Mer specifikt hade 
självbestämmande (låg extern motivation och hög autonom motivation) samt motiverade 
kluster (alla  motivationsfaktorer) de mest positiva nivåerna av samband. Låg nivå av 
självbestämmande kluster vad det minst fördelaktiga i relation till variablerna 
(Diefendorff, Kim, Liu & Moran, 2012). 

I en studie av Stenling och Tafvelin (2018) har de använt sig av tre motivationsfaktorer 
som ska ha en positiv inverkan på den anställdes arbetstrivsel. Dessa tre faktorer är 
autonomi, kompetens och samhörighet. De visar även på att arbetstrivsel har en betydelse 
för medarbetarnas gemensamma attityder, välmående och dess prestation.  

Självbestämmandet kan bli uppfyllt då arbetsgivaren ger arbetstagaren möjlighet till att 
på eget initiativ kunna ta sig an exempelvis arbetsuppgifter. För att uppnå samhörighet på 
en arbetsplats kan arbetsgivaren göra genom att spendera tid med sina medarbetare och 
genom detta förmedlar arbetsgivaren en känsla av förståelse och på så sätt skapar de en 
samhörighet. En viktig faktor till arbetstrivsel på ett företag är arbetsgivarens stöd till sina 
medarbetare (Stenling & Tafvelin, 2018). 

Utveckling och utbildning 
En studie av Ellström och Kock (2008) behandlar kompetensutveckling på individnivå 
som visade sig ha en positiv inverkan på motivationen hos de anställda. Studien är ett 
forskningsprojekt där forskarna presenterar en genomgång av forskning om strategier för 
kompetensutveckling i organisationer, från dess förutsättningar och effekter. De effekter 
som forskarna kunde finna i resultatet var att medarbetarna fick en ökad förmåga gällande 
att hantera nuvarande uppgift, de fick ett ökat intresse, en bättre översyn och uppfattning 
gällande utveckling och lärande i organisationen, samt att medarbetarna fick en ökning 
av motivation och arbetstillfredsställande. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv kommer 
Ellström och Kock fram till att dessa faktorer leder till att både personal och kunder 
stannar kvar i organisationen, men även att kvalitén ökar och därmed ökar förtroendet 
från kunder och styrelse (Ellström & Kock, 2008). 
En studie av Ghosh, Satyawadi, Joshi och Shadman (2013) behandlar hur en organisation 
ska göra för att behålla sin personal. De menar att när en anställd säger upp sig skadar det 
inte bara kompetensen i företagen utan även den sociala aspekten påverkas till den grad 
att grupper bryts upp, samt att relationer och samarbeten mellan kollegor förändras. De 
menar även att under tiden som ersättaren är under upplärning så minskar produktiviteten 
på företaget.  
De orsaker som de hittade gällande varför de anställda väljer att stanna inom företaget är 
att de kände sig förpliktade till dem. Det är med större sannolikhet som medarbetaren 
stannar om de känner att företaget har satsat på dem och lagt större resurser på dem, en 
sådan satsning kan vara exempelvis att de fått utbildningar. En annan faktor som 
forskarna hittade var att om medarbetaren känner sig delaktig i att nå företagets 
övergripande mål så ger det en motivation till att denne vill stanna inom organisationen. 
Även faktorer som autonomi, stimulans och lön är viktiga faktorer som gör att 
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motivationen höjs och därmed väljer de anställda att stanna kvar (Ghosh, Satyawadi, Joshi 
& Shadman, 2013). 

Arbetsmiljö  
Studien av Mitchell, Holtom, Lee, Sablynski och Erez (2001) undersöker varför 
medarbetare väljer att stanna kvar på sin arbetsplats utifrån något som de kallar förankring 
till arbetsplatsen. Den här förankringsmodellen består utav tre faktorer; (1) Förhållandet 
till annan personal, arbetsteam och grupper. (2) Deras uppfattning om hur de passar in på 
sin arbetsplats, organisationen och i gemenskapen. (3) Vad de anställda skulle gå miste 
om, om de sa upp sig och lämnade arbetet. Studien utfördes genom att utföra två test på 
två olika organisationer för att mäta graden av en medarbetares förankring till 
arbetsplatsen. De två organisationernas miljöer kännetecknades av relativt höga 
personalomsättningskostnader. Strategin för undersökningen var att få tillgång till 
personlighetsdrag, tillfredställelse i arbetet, engagemang för arbetsplatsen, förankring till 
organisationen, arbetssökande och upplevda alternativ.  
Resultatet av studien visar att en förankring till arbetsplatsen är viktigt när till kommer 
till tillfredställelse på arbetsplatsen. Dock visar resultaten på att trivsel är viktigare än 
förankring i fråga om medarbetaren väljer mellan att stanna kvar eller säga upp sig från 
arbetet. Om det däremot sker en typ av kris på arbetsplatsen, är det mycket större chans 
att medarbetaren väljer att stanna om den har en förankring tillarbetsplatsen. Därmed kan 
slutsatsen dras att förankring till arbetet ökar chanserna till att medarbetarna stannar på 
arbetsplatsen (Mitchell, m.fl. 2001). 

Sammanläggningsavhandlingen skriven av George (2015) har till syfte att identifiera 
vilka faktorer som gör att medarbetare stannar på företaget. George (2015) har kunnat dra 
en del slutsatser, så som att ledarskapet är en viktigt faktor till att kunna bibehålla sina 
medarbetare. Det är inte bara relationen mellan medarbetare och chefer som har stor 
betydelse utan även att ha bra relationer mellan medarbetare är en viktigt faktor för att 
arbetstagare ska vilja stanna på arbetsplatsen. 

En studie utförd av Klinker, Riley och Roach (2005) undersöker effekten av att förbättra 
arbetsklimatet i syfte att få medarbetarna att stanna kvar på arbetsplatsen. För att ta reda 
på hur de bör gå till väga för att uppnå ett bättre arbetsklimat tillfrågade de  
administratörer vid 15 högkvalité barnskötarprogram hur deras strategier för att behålla 
medarbetarna såg ut. Deras svar inom fyra nyckelområden kategoriserades enligt 
följande; (1) Känner personalen någon typ av professionellt engagemang? (2) Vad gör 
arbetsplatsen för att förbättra team building (sammanhållningen)? (3) Kommunicerar 
lärare, administratörer och familjer med varandra? (4) Visar administratörer och lärare 
någon uppskattning för varandra? 

Resultatet visar att ett organisatoriskt klimat involverar att upprätta och behålla bra 
relationer mellan de anställda och  i det här fallet också till familjerna. Ledningen bör 
också erbjuda möjligheten för de anställda att kunna påverka barnprogrammen. Det ska 
finnas en respekt till varandra och de ska visa uppskattning. De här aspekterna är en del i 
att förbättra arbetsklimatet och i sin tur öka chanserna till att medarbetarna väljer att 
stanna kvar på arbetsplatsen. Det är dock endast en aspekt och ersätter inte behovet av till 
exempel ekonomisk kompensation eller bra arbetsvillkor. Däremot främjas 
jobbtillfredställelsen vilken är en del i att behålla medarbetarna i organisationen (Klinker, 
m.fl., 2005). 
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Kasenga och Hurtig (2014) har genomfört en studie med syfte att utforska faktorer som 
motiverar anställda på en hälsovårdsanläggning i Malawi. En motivationsfaktor som de 
kunde hitta var att arbetsvillkoren var tillräckligt bra för att kunna gynna individerna och 
dess familjer. Några av de faktorer som gjorde att personalen inte motiverades att stanna 
kvar var orättvis behandling utan respekt för medarbetarna från ledningens sida, men även 
dåliga arbetsförhållanden, ersättning, utbildning, kommunikation och personligt stöd var 
faktorer som gjorde att motivationen sänktes. Dessutom ansågs underbemanning som en 
risk som gjorde att personalen arbetade extra timmar som kunde utgöra att kvalitén av 
arbetet försämrades och detta ansågs som en faktor som sänkte motivationen hos 
medarbetarna (Kasenga & Hurtig, 2014). 

Teoretiskt ramverk 
I det här avsnittet kommer tre teoretiska utgångspunkter att presenteras, vilka ligger till 
grund studien. 
De teoretiska perspektiven som valts till  studie består utav två innehållsteorier och en 
processteori. Anledningen till varför det valdes var för att ha med minst en av varje, därför 
att de kompletterar varandra och ser på motivation utifrån två olika perspektiv; vad som 
motiverar och förklaring till ett motiverat beteende. Herzbergs tvåfaktorteori finns med 
då den är välkänd och för att den på ett förenklat sätt beskriver vad som motiverar 
individer i deras arbete. Det kommer att vara en central del i denna studie då det ska 
försökas ta reda på vilka motivationsfaktorer som fungerar i praktiken.  
Självbestämmandeteorin blev relevant när vi vid flera tillfällen stötte på den i samband 
med de artiklar som valts ut under rubriken tidigare forskning som går att finna på sida 7. 
Teorin förklarar hur individen kan uppnå motivation och psykisk hälsa genom tre olika 
faktorer. Blir det däremot en minskning av faktorerna kan det leda till minskat 
välbefinnande och därför blir även denna teori ledande i arbetet att ta reda på hur 
arbetsgivare får medarbetare att stanna kvar på arbetsplatsen. De tre olika faktorerna går 
att finna i intervjuguiden i form av olika frågor. 
Den sista teoribildningen ville vi som sagt ta med då den förklarar det andra perspektivet 
av motivation, nämligen den sociala aspekten. Rättviseteorin visar hur en individs 
motivation kan påverkas utav inflytandet från andra människor i ens omgivning. 

Herzbergs tvåfaktorteori 
Herzbers tvåfaktortoeri är en innehållsteori vilka kännetecknas av  vad som motiverar 
individen (Hein, 2102). Teorin utgår ifrån att det finns två olika faktorer som påverkar 
anställdas motivation i arbetet. Den ena kallas för hygienfaktorer och är relaterad till 
förhållanden om arbetets utförande. Dessa faktorer är de som kan skapa missnöje med 
arbetet och de leder sällan till någon egentlig motivation eller tillfredställelse (Hein, 
2012). Exempel på hygienfaktorer kan vara lön, förmåner, arbetsmiljö och 
anställningsvillkor. Hygienfaktorerna är det som är viktiga för att människan vid första 
anblick ska uppleva en arbetsplats som bra. Om det finns brister i de här faktorerna skapar 
det missnöje bland de anställda (Granberg, 2016).  

Den andra faktorn är det som Herzberg kallar för motivationsfaktorer. Dessa faktorer är 
de som får de anställda att känna sig motiverade till att göra ett bra arbete och som kan 
leda till arbetstillfredsställelse. Avsaknad av motivationsfaktorer är dock sällan kopplade 
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till missnöje med arbetet (Hein, 2012). Exempel på olika motivationsfaktorer kan vara 
ansvar, utveckling och erkännande. Utifrån hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna 
kan de konstatera att det räcker inte att endast hygienfaktorerna är uppfyllda för att 
medarbetarna ska känna sig motiverade för att göra en bra arbetsinsats. Det krävs också 
att någon eller flera motivationsfaktorer är uppfyllda för att ge tillfredställelse i arbetet 
(Granberg, 2016). 

Herzbergs tvåfaktorteori är en av många behovsteorier vilka ofta får kritik för att vara 
mycket begränsade för vår förståelse för hur människor faktiskt agerar i arbetslivet. Den 
visar inte heller vad det är som får människor att känna trivsel och engagemang i arbetet. 
Teorin är, liksom alla andra teorier, en förenklad bild av verkligheten (Flach, 2006). 

Self determination theory (SDT) 

Självbestämmandeteorin är en teori med psykologisk grund skapad av Edward L. Deci 
och Richard M. Ryan vid Rochester University år 1985. Teorin går ut på att motivationen 
delas upp i tre olika faktorer; känsla av kompetens, självbestämmande (autonomi) och 
social meningsfullhet. Genom att uppnå dessa tre faktorer kan individen uppnå den inre 
motivation och psykisk hälsa. Om de tvärtom ser en minskning av de här tre faktorerna 
leder det till minskad motivation samt minskat välbefinnande (Deci, Ryan, 1985). 

Gagné och Deci (2005) skriver senare en studie som bland annat grundar sig på 
självbestämmandeteorin. De analyserar teorin och menar att det centrala  är skillnaden 
mellan kontrollerad motivation och autonom motivation. Den autonoma motivationen 
innebär att agera utifrån en känsla av att vilja göra något för att det finns ett intresse. 
Individen utför alltså uppgiften för frivilligt för att den tycker att det är roligt. Individens 
attityd för uppgiften blir positiv och de ser en mening och ett värde i att utföra den. I 
kontrast till detta innebär den kontrollerade motivationen att individen gör uppgiften för 
att det finns ett krav. Individen utför då uppgiften för att få en konsekvens eller för att 
försöka undvika en annan konsekvens. Om individen ser en mening och har ett intresse 
för uppgiften så faller den kontrollerade motivationen bort. Uppgiften kommer då att 
utföras även om individen inte känner ett krav på sig.  

Yttre- och inre motivation har ett samband med bland annat effektivitet och 
tillfredställelse på arbetsplatsen. I studien kommer de fram till att det som i SDT kallas 
för kontrollerad motivation faller inom den yttre motivationen, medan den autonoma 
motivationen faller inom den inre motivationen (Gagné & Deci, 2005).  

Rättviseteorin 
Den här motivationsteorin omfattar en social aspekt och kategoriseras som en kognitiv 
processteori. Den här typen av teorier försöker förklara ett motiverat beteende. En del av 
dessa teorier tydliggör att motivation är något som inte bara uppstår genom åtgärder som 
styrs utifrån, och inte heller enbart genom inre processer. Motivation påverkas även utav 
människans umgänge med andra. Rättviseteorin är ett exempel på hur inflytandet av andra 
människor kan påverka en individs motivation. Teorin går ut på att medarbetare räknar 
fram det värdet de får ut av sin prestation för att sedan jämföra det med någon 
medarbetares resultat. Om det uppstår en skillnad till den andre medarbetarens fördel kan 
det uppfattas som ojämlikt och orättvist vilket kan leda till frustration och missnöje. Detta 
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kommer i sin tur att leda till att medarbetaren försöker återupprätta en jämlikhet, vilket 
kan ske på olika sätt. Om det handlar om lön kan vederbörande kräva en löneförhöjning. 
Det kan också handla om uppmärksamhet från chefen eller olika typer av förmåner. Om 
medarbetaren inte lyckas justera till exempel lönen, kan det hända att den istället väljer 
att jämna ut skillnaden genom att minska sina egna prestationer (Hein, 2012). 
Den här teorin har fått kritik eftersom den förutsätter att alla individer reagerar lika för 
ojämlikhet och oskäliga skillnader (Hein, 2012).  

METOD 
I de följande styckena presenteras studiens urval, metoder och tillvägagångssätt för 
forskningsetiska överväganden, datainsamling och analysmetoder. 

Metodologiska utgångspunkter 
Enligt Fejes och Thornberg (2012) brukar de inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen dela upp arbetssättet i kvalitativ och kvantitativ forskning. Den kvalitativa 
forskningen består av “orddata” alltså språkliga utsagor så som fältanteckningar eller 
inspelningar av sociala samspel, intervjuer eller andra observationer. Syftet med 
kvalitativ forskning är att försöka förstå det som analyseras (Fejes & Thornberg, 2012). 
Studien har en hermeneutisk utgångspunkt då det utgår ifrån en kvalitativ metod där 
förståelse och den språkliga diskursen står i centrum för genomförandet av studien.  

Planering och genomförande 
Här nedan följer avsnitt som behandlar hur forskningsprocessen har fortlöpt. Den första 
underrubriken behandlar processen med att söka efter vetenskapliga texter. Sedan följer 
en analys av det insamlade intervjumaterialet och studiens metodologiska utgångspunkt. 
Därefter kommer urval, insamlingsmetod och till sist de forskningsetiska valen för 
studien. 

Sökstrategi och analys -artiklar 
För att effektivisera arbetet delades sökandet av artiklar upp emellan oss. Vid sökning av 
artiklarna analyserades syfte-, metod- och resultatdelarna för att säkerställa att de var 
vetenskapliga och relevanta för denna studie. Sedan redovisades små sammanfattningar 
av artiklarna i syfte att ta del av varandras artiklar och för att diskutera dess relevans. Vid 
sammanställningen av artiklarna utvärderades huruvida artiklarnas resultat var pålitliga 
eller ej. Samtliga resultat är pålitliga och till stöd för framtida forskning. 
Vid sökning efter relevanta artiklar för studien användes i första hand databasen Eric, som 
fanns under universitetsbibliotekets ämnesguide för pedagogik. Anledningen till varför 
just den databasen användes var därför att den var en av de som föreslogs för 
pedagogikämnet, samt att vi fått en genomgång om den databasen utav 
universitetsbibliotekarien och därför vet hur vi lätt kan söka efter relevanta artiklar. 
Dessutom förklarar Backman (2016) att det är den största referensdatabasen inom det 
pedagogiska fältet. Eric är också en internationell databas som därmed kan ge en bredare 
sökning av artiklar. Någon enstaka artikel har hittats med hjälp av google scholar då 
universitetet inte hade rättigheterna till fulltext. 
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De ledande sökorden för artiklarna har varit motivation, job satisfaction, retention och 
employees. Sökorden har använts i olika uppsättningar vid sökningarna. Det har också 
gjorts avgränsningar vid årtal och “peer reviewed” för att få fram nyare artiklar (och 
därför oftast mer relevanta) och för att säkerställa att texterna var vetenskapligt granskade. 
Även hjälpmedlet “thesaurus” användes vid de flesta sökningar.  

Urval  
Valet av organisation baserades främst på huruvida kompetensen var bundet till 
organisationen, kapitalet eller medarbetarna. Då studiens syfte hänvisar till medarbetarna 
som kompetensbärarna var valet av organisation begränsat. Den första kontakten med 
företaget var genom mailkontakt med kontorschefen och det var även därigenom vi fick 
tag på en E-maillista över medarbetare (fastighetsmäklare) som kunde tänka sig att delta 
i studien. Urvalet gjordes utefter E-maillistan där det även framgick ungefär hur länge de 
arbetat på företaget samt vilket kön de har. Uppgifterna gavs på förfrågan då vi ville 
försöka få en spridning av olika individer. Vi ville veta könet så vi kunde få ett urval av 
både män och kvinnor. Det var även intressant för oss att veta hur länge de arbetat på 
företaget dels för att se i genomsnitt hur länge de anställda varit på samma företag, samt 
för att se hur en med nya ögon såg på företaget och dess funktioner.  

 
Tabell 1. Urvalsgrupp 
När vi skulle hitta ett företag som ville ställa upp på att vara med i studien hade vi en del 
problem med att få tag på företag som ville vara med. Vi fick besked att ett företag var 
intresserade men efter en vecka fick vi information att de inte hade möjlighet, på grund 
av att ledningen sa nej. Detta gjorde att vi fick börja att leta efter ett nytt företag och detta 
gjorde att det begränsades ännu mer i tid. Det aktuella företaget, som sedan intervjuades, 
hade inga problem med den korta varslen. De var inte heller bundna till scheman och 
kunde disponera sin tid fritt vilket också var till vår fördel vid bokning av intervjuerna. 

Instrument 
En kvalitativ studie har genomförts där det utformats två olika intervjuguider. En 
anpassad till medarbetarna och en anpassad för arbetsgivare/HR. I huvudsak är denna 
studie inriktad på vilka motivationsfaktorer som medarbetarna ser som betydande för att 
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välja att stanna kvar på det företag de arbetar på, men för att få en bakomliggande bild 
över hur företaget jobbar för att försöka motivera medarbetarna valde vi också att 
intervjua arbetsgivare/HR. Utformningen av intervjuguiderna är semistrukturerad. 

Insamling 
Intervjuerna av medarbetarperspektivet gjordes på plats i företagets byggnader. Intervjun 
med kontorschefen gjordes dagen efter över telefon. Samtliga intervjuer spelades in för 
att säkerställa att ingenting skulle kringgå oss och på så vis påverka studiens resultat.  

Intervjutillfället påverkas av miljön runt om kring och även intervjuarens sätt att bemöta 
informanterna kan påverka hur svaren framställs menar David och Sutton (2016). Det här 
togs i akt när intervjuerna utfördes. Vi hade tillgång till ett grupprum under hela dagen 
och kunde ostört utföra intervjuerna. Tidsåtgången för intervjuerna varierade, men redan 
i missivbrevet fick informanterna information om att avsätta 45 minuter. Vi avsatte även 
extra tid emellan intervjutillfällena var att vara säkra på att varken vi eller informanterna 
påverkades av någon tidspress, vilket skulle kunna påverka informantens utförlighet av 
svaren på frågorna.  

Analys –intervjumaterial 
Frågorna i intervjuguiden delades in i olika teman. Till en början var det mest till för oss 
författare för att tydliggöra att vi fick med de delar som skulle vara med för att besvara 
frågeställningarna. Efter hand formulerades de om och anpassades för informanterna 
eftersom de troligen inte har den bakgrundsförståelse som krävdes för att förstå vad 
temana handlade om. Dessa teman blev sedan återkommande genom hela arbetet och ger 
läsaren möjlighet att lättare förstå sambandet mellan de olika delarna i texten. Några 
teman har dock förändrats efterhand som resultatet skrivits för att ge en tydligare bild om 
vad innehållet i texten handlar om. 
I analysprocessen av intervjumaterialet ställde vi textdelar i de olika informanternas svar 
i relation till varandra för att kunna jämföra och för att kunna se helheten av det insamlade 
materialet. 
Arbetet utgår ifrån en kvalitativ ansats som bygger på en hermeneutisk grund. I analysen 
av intervjumaterialet valde vi att utgå ifrån analysmetoden hermeneutik. Metoden är 
lämplig när syftet med studien är att få fram informanternas egna upplevelse och tankar. 
Informanterna som deltar i studien ges stort utrymme till att utveckla sina svar (Fejes & 
Thornberg, 2009). Då arbetet har en hermeneutisk grund innebär det också att tolkning, 
förmedling och förståelse är centralt, vilket det också är inom den hermeneutiska 
analysmetoden.  
Deduktion innebär att forskaren utgår ifrån en regel eller sanning, till exempel en teori, 
för att sedan formulera och ställa en hypotes i förhållande till regeln för att se om det 
stämmer överens (Fejes & Thornberg, 2017). Studien är av deduktiv ansats då vi utgått 
från tre teoretiska ramverk vid utformningen av intervjuguiden. I analyskapitlet på sida 
27 redovisas sedan våra tolkningar och jämförelser av resultatet utifrån det teoretiska 
ramverket. 
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Etiska överväganden 
Vi har i detta arbete utgått ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), vilka 
består av fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet.  
Innan vi kontaktade företaget såg vi till att antalet inom den urvalsguppen som vi ville 
undersöka var minst det dubbla från det antal vi skulle intervjua. Anledningen till detta 
var att det skulle bli svårare för överordnad eller andra på företaget skulle kunna räkna ut 
vilka som deltagit i studien, vilket är en del i konfidentialitetskravet. Vi har även valt att 
inte skriva ut kön eller exakt hur länge alla arbetat på företaget. Anställningslängd 
begränsades till >1 år och max 10+ år för att stärka informanternas konfidentialitet. Den 
arbetsgivare/HR som vi intervjuat kommer vara mer tydligt vem individen är, dock är 
frågorna till arbetsgivaren inte personliga och mer utformade efter hur företaget som 
helhet arbetar med motivation. Därför anser vi inte att den information som kommit fram 
är känslig eller något som behöver behandlas konfidentiellt.  
När vi fick kontakt med arbetsgivaren på företaget bad vi om att få en lista över de 
medarbetare som kunde tänka sig att delta i studien. Därefter tillfrågades varje individ 
ytterligare en gång via mail om den kunde tänka sig att delta, detta därför att tillgodose 
samtyckeskravet. Informanterna fick även information om att deltagandet var frivilligt 
och att de när som helst under intervjun kunde välja att avbryta, vilket också framgår i 
det missivbrev som skickades ut till varje informant. Genom detta tillgodosåg vi även 
informationskravet. 
 Det framgick även hur uppgifter så som e-mail och inspelningar kommer att behandlas 
enligt GDPR:s riktlinjer samt endast användas i forskningssyfte. Här tillgodoses därför 
även nyttjandekravet. 

RESULTAT 
Syftet med studien är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som utmärker sig till att 
vara betydande för att medarbetarna ska välja att stanna kvar på företaget. Det här 
kapitlet består av olika teman, några av dem går att återfinna i kapitlet tidigare forskning 
på sida 7, något tema har tillkommit efterhand till följd av empirin. De olika teman är 
förmåner, plats i organisationen, autonomi och ansvar, utveckling och utbildning, 
arbetsmiljö, arbetsuppgifter samt delaktighet och sammanhållning. Arbetet är utformat 
på så vis för att ge en röd tråd genom arbetet och därmed förhoppningsvis förenkla för 
läsaren. Först följer arbetsgivarens perspektiv som sedan följs utav medarbetarnas 
perspektiv. 

Arbetsgivarens perspektiv 
Kontorschefen har varit anställd på företaget under en kortare tid och blev alltså 
rekryterad utifrån. I ryggen har hen en utbildning som byggnadsingenjör och erfarenhet 
från tidigare arbeten där den haft ledarposition.  

Förmåner 
Utöver lönen erbjuds ett mycket fritt arbete, vilket också medför en del press för att de  
ska prestera. Den fria arbetstiden brukar dock uppskattas oerhört mycket tillägger 
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kontorschefen. Sedan erbjuder företaget fri frukost varje dag, träningsbidrag, fördelaktig 
parkering, avtalspension och tjänstepensionsavtal. Alla förmåner förutom lönen är 
densamma för alla fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarna är hundraprocentigt 
provisionsbaserade och därför blir lönen olika beroende på hur mycket de presterar, 
andelen är däremot densamma för alla.  
Kontorschefen menar att det finns en tanke bakom förmånerna i mån om att försöka få 
medarbetarna att stanna kvar på företaget. Förmånerna och även anställningsavtalen är en 
del i det arbetet. Det är alltid en hård konkurrens om de bästa fastighetsmäklarna tillägger 
kontorschefen. 

Autonomi och ansvar 
Det är väldigt svårt att styra hundraprocentigt provisionsbaserade 
fastighetsmäklare, så jag skulle nog säga att de är oerhört 
självbestämmande (Kontorschef). 

Självbestämmandet för medarbetarna är mycket stort påstår kontorschefen. I och med att 
de är hundraprocentigt provisionsbaserade sätts en stor press och stress av att prestera 
eftersom det inte finns någon grundlön. I branschen har de sett en trend att nyutbildade 
mäklare ofta slutar med yrket efter tre år förklarar kontorschefen. Den stress och press 
som läggs på mäklarna på grund av den hundraprocentiga provisionen passar inte alla 
menar kontorschefen. 

Utveckling och utbildning 
Medarbetarna har möjlighet till att utveckla sina kunskaper genom utbildning. Företaget 
har ett intranät där det finns en utbildningsportal som innehåller olika typer av 
utbildningar. Kontorschefen förklarar att varje fastighetsmäklare har ett antal 
obligatoriska utbildningar som ska genomföras. Genomförandet kontrolleras av 
kontorschefen genom intranätet som ger hen behörighet att gå in och se vilka medarbetare 
som har gjort vilka kurser. De flesta utbildningarna är webbaserade, men de kombineras 
också av fysiska möten vilka består av juridik- och säljutbildningar. Fastighetsmäklarna 
kan också önska utbildningar som ligger utanför deras utbildningsplan. De utbildningarna 
brukar dock vara kostnadsbaserade och måste därför godkännas av kontorschefen. 
Frågan huruvida kontorschefen ser på utbildning i relation till att öka motivationen 
ställdes och svaret blev att olika utbildningar genererar mer eller mindre motivation. Alla 
utbildningar kan vara motiverande i sig eftersom de kan utveckla sin kompetens, men till 
exempel en säljutbildning tror kontorschefen skulle kunna ge mer konkret motivation 
eftersom fastighetsmäklarna dagligen arbetar med försäljning. 

Frågan om hur ofta kontorschefen har medarbetarsamtal med medarbetarna ställdes. 
Kontorschefen kan inte svara på hur det har varit tidigare, men hen menar att ambitionen 
är att det ska bli en gång per år. I kombination med medarbetarsamtalen finns säljcoachen 
som kontinuerligt för dialoger med medarbetarna om hur de ligger till, hur de trivs och 
om de behöver hjälp eller stöttning med något. I samarbete med säljcoachen ser företaget 
också till att medarbetarna kan utvecklas i sina roller. Utbildningarna i 
utbildningsportalen ser också till att utveckling sker löpande.  

När det kommer till möjlighet till befordran för medarbetarna så är kontorschefen positiv.  
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Det finns ju ett sätt att bli delägare, partner. Finns det en medarbetare som 
man tycker presterar bra och man vill hålla kvar en längre tid så kan man 
erbjuda ett delägarskap upp till 20% (Kontorschef). 

Arbetsmiljö 
Vad det gäller arbetet kring arbetsmiljön nämner kontorschefen åter igen att historiken är 
okänd, men det finns en plan om att införa en arbetsmiljögrupp. Företaget är inte 
kollektivavtalsanslutna men kontorschefen har ambitionen om att arbeta på liknande sätt 
vad gäller skyddsombud, skyddsronder, ergonomi och de bitarna.  
Sammanhållningen på företaget anses vara god, med reservation om att kontorschefen 
menar att hen är medveten om att det säkerligen finns bitar som ännu inte är synliga.  

Jag skulle ändå säga att det finns en god sammanhållning och det är ett 
gott gäng med mycket skratt och så (Kontorschef). 

Arbetsmiljö och sammanhållning är något som de kontinuerligt arbetar mot att 
förbättra. Framåt finns det inplanerade kickoffer och andra gemensamma 
aktiviteter berättar kontorschefen. 
När det kommer till jämställdhet av mäklargruppen anser kontorschefen att den 
mellan man och kvinna är nästintill 50/50. Det finns fortfarande en viss jargong 
bland enstaka medarbetare om manligt och kvinnligt tillägger kontorschefen. 
Medarbetare kan erbjuda sig att ta hand om vissa arbetsuppgifter med antydan om 
att det inte är något som passar det kvinnliga könet. Utöver det anses 
jämställdheten vara bra. Vad gäller delägarna på företaget är det även där jämställt 
i form av en manlig och en kvinnlig delägare. 
Kommunikationen anses vara god och under den korta tid som kontorschefen 
varit på företaget har det varit fokus på att ha samtal med varje enskild 
medarbetare för att se hur de tänker och för att ta reda på vad som kan göras bättre. 

Arbetsuppgifter 
Vad gäller morot eller piska i relation till prestationer hänvisar kontorschefen återigen till 
fastighetsmäklarnas provision. De arbetar med hundraprocentig provision och därför blir 
det direkta konsekvenser om de som mäklare inte presterar. Alla mäklare har bra och 
dåliga månader, men skulle någon få tre, kanske fyra dåliga månader på raken menar 
kontorschefen att det kanske handlar om att personen arbetar med fel yrke. Om mäklarna 
inte drar in pengar är det inte bara mäklaren som går utan vinst, även bolaget går utan 
vinst och det blir inte hållbart för någon av parterna tillägger kontorschefen. 

..tillsammans skapar vi resultat och det är ju något som vi måste fortsätta 
jobba vidare på nästa år att vi som grupp föder varandra med energi för 
att göra flera och bättre affärer (Kontorschef).  

Citatet ovan hänvisas till frågan om hur de skapar engagemang hos medarbetarna. 
Bara genom att vara på kontoret ibland och därmed vara en del av gruppen gör att 
medarbetarna kan ta del av och sprida engagemang menar kontorschefen.  

Företagets mål kontra varje fastighetsmäklares mål ska nu och framåt presenteras på 
måndagsmötena. Hur det har varit tidigare har kontorschefen svårt att svara på eftersom 
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hen inte arbetat på företaget så länge. Respektive mäklare kan se hur den ligger till 
gentemot sitt budgetmål genom att gå in på datorn och öppna företagets affärssystem.  
Uppnådda mål uppmärksammas utav säljcoachen som arbetar dagligen för att stötta, driva 
och motivera mäklarna.  

Säljcoachen är väldigt duktig på att uppmärksamma detta. På 
måndagsmötena applåderar vi och uppmärksammar de som uppnått sina 
mål för att ge en boost av att känna att de vill prestera mer 
(Kontorschefen).  

För att målen ska stimulera motivationen hos de anställda menar kontorschefen att det 
måste finnas en rimlighet och tydlighet i god dialog. På företaget är mäklarna själva med 
och sätter sin egen budget. Till 90% är det mäklaren själv som bestämmer budgeten i 
samråd med kontorschefen och säljcoachen. Det gör också att ledningen på ett aktivt sätt 
kan styra medarbetaren till att uppnå de siffrorna. 

Den viktigaste motivationsfaktorn 
Förutom de moment som gicks igenom med kontorschefen ställdes frågan om det fanns 
ytterligare något sätt som de arbetar med motivation med avsikt att få medarbetarna att 
stanna kvar på företaget. Delaktighet blev svaret. För att få ut bra diskussioner där alla 
var delaktiga i samtalet delades personalen in i mindre grupper. På så sätt tror 
kontorschefen att medarbetarna känner sig mer sedda, hörda, värdefulla och framför allt 
delaktiga. Samtidigt får kontorschefen själv direkt feedback på sina tankar och idéer som 
gör att medarbetarna får vara med och påverka, vilket enligt kontorschefen skapar 
motivation.  

Medarbetarnas perspektiv 
Av de fem informanter som valdes ut var en nyanställd och hade arbetat mindre än ett år 
på företaget. Två av informanterna hade arbetat i tre, respektive åtta år. Två medarbetare 
som varit anställda på företaget i mer än 10 år valdes också till att delta i studien. Två 
andra medarbetare praktiserade på företaget innan de avslutat sina studier på högskolan, 
vilket sedan ledde till en anställning på företaget. En annan medarbetare hade tidigare 
arbetat på samma företag i en annan stad, samt på konkurrerande firmor i staden för att 
sedan bli erbjuden till att komma tillbaka till bolaget där den anställde nu arbetar. De två 
medarbetare som arbetat längst tid på företaget hade ett intresse för branschen under sina 
tidigare karriärer och när den tidigare karriären inte länge var ett alternativ sökte de sig 
till yrket och anställdes på företaget och har arbetat där sedan dess. Samtliga informanter 
har haft samma befattning på företaget, vilket är fastighetsmäklare.  

Förmåner 
Frågan huruvida de tyckte att lönen speglade det arbete som de utför ställdes till 
informanterna. Resultatet blev ett nästan enhetligt svar på frågan. De allra flesta svarade 
ja och nej på samma gång. Förklaringen var att samtliga fastighetsmäklare på företaget är 
hundraprocentigt provisionsbaserade. De har alltså ingen fast lön utan måste prestera för 
att få ut någon lön. Medarbetare 5 förklarade att de kan arbeta 40 timmar i veckan och 
inte få ut ett öre i lön. De flesta hade dock accepterat det faktumet och menar att lönen 
utspritt på ett år ändå motsvarar den prestation de gjort.  
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I och med det här lönesystemet ligger också ett stort ansvar på individen själv för att 
prestera för att få ut lön. Medarbetare 5 menar att det kanske hade varit bättre om det hade 
funnit en grundlön och provision ovanpå det.  

Önskvärt i branschen är kanske att man hittar ett nytt system med kanske 
en baslön med provision över det sen istället, men då får man inte 
möjlighet till de här topplönerna som många letar efter och som man inte 
får på något annat ställe. Så det är två sidor av myntet kan man säga 
(Medarbetare 5). 

Utöver lönen nämner informanterna telefonen, datorn, tjänstepension, friskvårdsbidrag, 
milersättning och även fria arbetstider som de övriga förmåner som erbjuds. Många av de 
förmåner som erbjuds är även verktyg i arbetet. Medarbetare 4 nämner också att företaget 
brukar bjuda på en resa om de tillsammans klarar årets budget. Samtliga informanter anser 
att förmåner är bra och det kan vara en av faktorerna till varför de skulle välja att stanna 
kvar, alternativt lämna en arbetsplats, men det beror också på vad det är för förmån 
tillägger en av informanterna. Medarbetare 5 tillägger att förmåner inte är den främsta 
anledningen till varför den skulle välja att stanna kvar, alternativt lämna företaget. 
Faktorer som trivsel, kollegor, bra lokaler, starkt varumärke och trevliga arbetsuppgifter 
väger tyngre enligt informanten. Medarbetare 4 menar att företaget bör använda sig av 
förmåner i den mån som det går för att skapa trivsel och lojalitet till företaget.  

Frågan ställdes om hur informanterna hade reagerat om någon medarbetare som de såg 
som likvärdig hade haft fler förmåner eller högre lön än den själv. Reaktionerna blev näst 
intill den samma för alla informanter. Samtliga svar innehåll begrepp eller synonymer till 
begreppen orättvisa och jämlikhet och att de inte skulle tycka att det var okej att bli 
behandlad på det sättet.  

Det skulle jag inte tycka om och det skulle vara orättvist och förödande 
för arbetet. För man ska ha samma plattform, så man kan prestera på lika 
villkor och med samma förutsättningar.. ..ja det är klart jag tappar 
motivationen och söker mig till ett arbete där det är mer rättvist 
(Medarbetare 4). 

För medarbetare 2 och 5 fanns det en större förståelse för om situationen skulle 
inträffa samtidigt som det säger att de inte skulle tycka om det. 

Nej det har jag nog sett som lite orättvist. Jag hade nog haft förståelse för 
det.. (Medarbetare 5) 
Surt, men någonstans gör ju den personen något bättre än jag själv ändå.. 
..Men kan ändå ses som en drivkraft att ta reda på hur den personen kan 
ha uppnått detta. Särskilt om jag själv upplever att jag har mer kunskap än 
denne (Medarbetare 2). 

Medarbetarens plats i organisationen 
 Öppen dialog till chef 
Gällande organisationskulturen har informanterna olika åsikter kring hur den ser ut på 
arbetsplatsen. En informant delger att det är en öppen dialog där alla får komma till tals, 
vilket merparten är överens om men däremot skiljer sig uppfattningarna om hur ledningen 
sedan tar hänsyn till deras åsikter. De har svårt att redogöra hur det ser ut för tillfället då 
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kontorschefen är ny. En informant tycker att det tidigare varit så att om de har kommit 
med kritik så får de mothugg istället för att ta åt sig detta och försöka bearbeta detta.  

Nu har vi en ny chef så det är svårt att säga men som det har varit tidigare 
så har man märkt att de har försvarat sig så fort man har kommit med 
någon form av kritik, istället för att ta åt sig och bearbeta detta 
(Medarbetare 2).  

Medarbetare 4 anser dock något helt annat och beskriver det följande:  

Är det något som man vill ta upp så är det alltid någon som lyssnar och 
det är en av anledningarna till varför jag vill vara kvar på bolaget. 

När det gäller hur medarbetarna själva värderar kommunikation är de alla överens om att 
det är en viktig del när det kommer till trivsel på arbetsplatsen. De menar att det är viktigt 
att chefer och ledare lyssnar på sina medarbetare men tanke på att utan dem hade de inte 
haft någonting. Samtidigt är det viktigt att ha med sig att ledare är till för att leda och det 
gäller då för medarbetarna att rätta sig efter detta menar medarbetarna. Medarbetare 3 
beskriver det så här:  

Det är klart att det är viktigt men någonstans är det ju de som är ledarna 
också, som ska visa vägen så jag tror att det är viktigt för oss medarbetare 
att låta dem ha vissa ansvar och kunna fatta vissa beslut. Men sedan är det 
alltid bra att de kollar med personalen om vad vi tycker..  

 Kommunikation 
När det handlar om kommunikation på bolaget är det även här skilda åsikter. En del är 
helt och hållet nöjda medan andra menar att här finns det förbättringsmöjligheter. Alla 
håller med om att det är lätt att prata med alla men en del menar även på att det finns 
grupperingar som gör att gruppen blir uppdelad.  

Mellan medarbetare tycker jag att det är bra, lite beroende på vilka. Det 
finns ett gäng där man klickat bra, där det finns en viss jargong och vi har 
kul, snackar. Sedan är det andra som inte hänger på detta (Medarbetare 2).  
Vi har en ganska öppen dialog här. Vi har några som sitter lite avskärmat 
för att kunna fokusera och så, men annars är det lätt att prata med alla 
(Medarbetare 1).  
Jag tycker egentligen att i grunden så fungerar det bra men på alla 
arbetsplatser kan den alltid bli bättre och jag tycker ändå att företaget i sig 
har blivit bättre på det på senare år (Medarbetare 3).  

Kommunikation anser alla informanter är en viktig faktor till att trivas och där 
med är det en bidragande faktor till varför de väljer att stanna kvar på ett företag, 
alternativt sluta.  

 Målsättningar 
Alla informanter är överens om att målsättningarna är väl formulerade och tydliga. Målet 
är att de arbetar mot en individuell budget. Denna budget har alla ansvar över själva och 
om det inte nås är det enbart dem själva som drabbas i form av lön på grund av att de är 
hundraprocent provisionsbaserade. Utöver de formellt uppsatta målen försöker 
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individerna själva att bidra med olika saker så som att bidra till en god stämning på 
arbetsplatsen.  

Autonomi och ansvar 
 Ansvarstagande 
Alla informanter var överens om att det finns en stor portion självbestämmande i deras 
arbete. Samtliga informanter förutom medarbetare 2 nämner också att de har 
organisationen som stöd om de skulle behöva det, men mestadels anser de att autonomin 
är genomgående i alla arbetsuppgifter dagligen. Medarbetare 5 nämner att det självklart 
finns riktlinjer från organisationen om hur arbetet ska gå till annars skulle det inte finnas 
någon större mening att arbeta under samma varumärke, men samtidigt håller även hen 
med om att det finns en stor del självbestämmande.   
En anledningen till varför det finns så stort självbestämmande menar flertalet informanter, 
beror på att varje mäklare har sin egen licens och därmed måste varje individ själv ansvara 
för sitt egna arbete. Medarbetare 1 och 2 förklarar att de inte skulle uppskatta om 
ledningen hade gått in och petat i deras affärer. 

Ja, jag gillar att ha frihet under ansvar. Jag vill själv kunna bestämma. Tror 
inte at det hade funkat i detta yrke om cheferna hade varit inne o petat i 
mycket. Särskilt när det är du själv som måste prestera för att du ska få 
lön (Medarbetare 2). 

I och med att varje individ har en egen licens skapar det ett ansvar gentemot krav 
från fastighetsmäklarinspektionen och granskningsnämnden. Vilket i sin tur blir 
ett stort ansvar som individen själv måste hantera. Majoriteten av informanterna 
nämner också att yrket är så nära att vara en egenföretagare som möjligt samtidigt 
som du är anställd.  

Händer det något så är det min licens som kan ryka och det gör mig mer 
skärpt och att jag hänger med för min egen skull. Varje mäklare är som en 
egenföretagare (Medarbetare 4). 
..vi är egentligen som egenföretagare allihopa, men vissa delar styrs av 
ledningen, men annars är det upp till var och en (Medarbetare 3). 

Medarbetare 4 och 5 nämner också det ansvar som finns gentemot kunden. 
Fastighetsmäklarna har ofta en stor betydelse för kunden då det är deras hem och deras 
pengar som de hanterar och därmed läggs ett stort ansvar på mäklaren.  

..jag är viktig för säljare och köpare och det gör ju arbetet mycket mer 
meningsfullt. Jag betyder någonting för människor jag träffar varje dag. 
Det är ett oerhört stort ansvar när någon väljer mig som mäklare för deras 
hus.. (Medarbetare 4) 

Då vi ställer frågan om informanterna har något övrigt ansvar på arbetsplatsen är 
den endast Medarbetare 4 som svarar ja på frågan, med reservation om det inte är 
något ansvarsområde som står med i anställningsavtalet. Hen menar att det är ett 
ansvar som alla har och som de varje vecka tar upp på måndagsmötena.  

..vi ska ta hand om varandra och stödja varandra. Att vi sitter i samma båt, 
laget före jaget och så vidare. Det är ett ansvar som inte kan skrivas på 
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papper men som finns där hela tiden. Det är ett rätt stort ansvar 
(Medarbetare 4). 

 Beröm och uppmärksamhet 
Samtliga informanter upplever att de blir uppmärksammade på ett positivt sätt när de ökar 
sina prestationer. Medarbetare 2 anser dock att de borde uppmärksamma andra tillfällen 
som när de haft en tuff affär och äntligen får igenom den. Nu uppmärksammas endast de 
resultat som syns ekonomiskt och där menar medarbetare 2 att det finns möjlighet till 
förbättring för företaget och organisationen. Resterande informanter hänvisar endast till 
resultat (ekonomiska) och hur goda resultat uppmärksammas genom tävlingar, att stå med 
på tavlan, statistik och applåder. Medarbetare 1 nämner också en säljcoach som är anställd 
för att coacha och uppmuntra fastighetsmäklare i deras arbete. Dock anser informanten 
inte att övrig personal uppmärksammar ens prestationer. 

Alltså vi har ju en säljcoach som är väldigt bra på att uppmärksamma 
detta. Jag skulle inte säga att övriga personer uppmärksammar det så 
mycket. Säljcoachen berömmer, kommer och ger en kram, sms eller mail 
och sådär (Medarbetare 1).  

Utveckling och utbildning 
 Kompetens 
Fyra av informanterna har gått en två-årig högskoleutbildning till fastighetsmäklare. 
Medarbetare 5 läste till mäklare på kvällarna vid sidan om sitt förra yrke. Den 
utbildningen var endast på tre terminer där studierna var förlagda till en kväll i veckan. 
Den vägen till att få mäklarlicens finns inte kvar idag. Informanten förklarar att den idag 
går mer på erfarenhet än på vad som lärdes ut på den tiden då hen läste till mäklare. Vidare 
förklarar informanten att branschen utvecklas och det händer saker hela tiden och därför 
måste de också gå de utbildningar som erbjuds av företaget och se till att även  repetera 
gammalt för att komma ihåg. Ytterligare tre informanter uttrycker att det är bra med 
internutbildningar både för att utvecklas och för att fräscha upp minnet. 

 Möjligheter till befordran 
Organisationen sägs vara platt och alternativen för olika befattningar inom företaget är 
få. För mäklarna är alternativen antingen fastighetsmäklare eller chef. Organisationen har 
infört fler mindre uppdrag som säljcoach eller säljstödsfunktion för att de har insett att 
karriärstegen är viktig för de flesta medarbetare i organisationen. Utifrån informanternas 
perspektiv verkar det dock inte som att de ens ser de befattningarna som en befordran. 
När informanterna får frågan huruvida det är möjligt att avancera till högre positioner och 
befattningar besvaras det att alternativet finns men att komma dit begränsas av flera 
faktorer. De positionerna som informanterna hänvisar till kallas för 
franchisetagare/delägare och partnerskap. För att en medarbetare ska kunna avancera 
krävs det att de anses vara redo för det steget. Dessutom måste delägarna vara villiga att 
sälja andelar till personen i fråga, sedan finns även den ekonomiska faktorn. Det finns en 
funktion i organisationen som erbjuder ekonomiskt stöd för att medarbetare ska kunna gå 
in och bli antingen delägare eller partner, men då krävs även medhåll från organisationen. 

Det skulle väl vara att utvecklas att bli franchisetagare. Men det ser jag 
som långt borta. Tror det sitter mycket hos ledningen om dom skulle vilja 
erbjuda en det. Historiskt sett här har det erbjudits till de som säljer mest, 
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av naturliga skäl, alltså att de vill behålla dem. Men de gånger de inte gjort 
det har de slutat. Jag tror man jobbar ännu lite extra om man har några 
andelar i företaget. Jag är inte inställd på att bli det heller som det ser ut 
nu, i början ville jag det men nu känner jag att det inte är värt det 
(Medarbetare 2). 
Ja det gör det men det är lite si och så. Det borde vara enklare. Företaget 
vill inte ha hur många franchisetagare som helst. Det finns också något 
som heter partner nu men ska man vara partner då måste ägarna också 
släppa ifrån sig andelar och då måste man värdera bolaget. Det är inte 
alltid lika enkelt, en eller två medarbetare som slutade borde ha släppts 
fram för de frågade om det, men man kom inte överens om pris och tid. 
Så det är inte helt friktionsfritt. Det borde vara enklare för att inte förlora 
duktiga medarbetare till konkurrenter (Medarbetare 4). 
Nej det skulle jag inte säga. De nämnde det på anställningsintervjun att 
kanske, men det har tonats ner allt eftersom (Medarbetare 1). 

Medarbetarsamtal 
Enligt medarbetare 2, 4 och 5 så har det under de senaste två åren fungerat dåligt vad 
gäller medarbetarsamtal. Medarbetare 1 vill inte svara på frågan eftersom den anser att 
den inte arbetat på företaget tillräcklig länge för att kunna ge något bra svar. Medarbetare 
4 ger otydliga svar och säger att det händer tre till fem gånger per år. Vår misstanke är att 
informanten räknar med övriga samtalstillfällen som ges med bland annat säljcoach och 
säljstödsfunktionen. Informanten ger nämligen antydningar i sitt svar om att så är fallet. 
En parallell som kan ses mellan hur ofta medarbetarsamtalen sker och hur informanterna 
anser att de är givande eller ej. Informanterna besvarar att de skiljer sig mycket från 
varandra. Medarbetare 3 säger att den inte kommer ihåg eftersom det var så längesen den 
hade ett medarbetarsamtal. Informanten nämner senare att den inte tror att det ger den så 
mycket egentligen, men att det ändå kan vara bra att stämma av läget. Medarbetare 1 har 
ännu inte haft något medarbetarsamtal på företaget men säger att det överlag kan vara 
svårt att komma till tals på möten. Medarbetare 4 menar att det beror på vilket skede den 
är i livet, om de är mottaglig för kritik eller inte. När frågan ställs till medarbetare 2 säger 
den att den har ganska bra självinsikt, men om det hade framkommit någon konstruktiv 
kritik hade den varit öppen och tagit åt sig. Medarbetare 5 är den enda av informanterna 
som tydligt uttrycker att det är givande i den mån att de kan prata om annat än bara siffror. 
Möjligheten till att öppna upp sig och prata om saker som de vanligtvis inte hade velat ta 
upp i grupp är mycket viktigt anser informanten.  

Utbildning och utveckling bör man prata om, man kan även lätta på saker 
som man kanske inte vill lyfta i grupp. Kanske trivsel eller hur det funkar 
på kontoret och då ges tillfälle att sitta ner med chefen om dessa frågor 
(Medarbetare 5).  

Attityder kring utveckling och utbildning 
Samtliga informanter har en positiv inställning när det kommer till utveckling och 
utbildning. Sammantaget anser informanterna att utveckling  genererar positivitet, 
stolthet och trivsel. Medarbetare 1 och 3 förklarar motivationen och inställningen till 
arbetet förbättras till den grad att de känner att de kan arbeta hårdare och känner sig mer 
engagerad för att testa på nya arbetssätt. 
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Ja men när man känner att man kan bli bättre så är man ju mer taggad 
liksom att testa på de här nya aha-upplevelserna och det kan man ju leva 
på länge (Medarbetare 1) 
Det blir ju som att lägga i en extra växel. Jag vill ha ett jobb där det är lite 
utmanade egentligen och där man känner att man lär sig nya grejer 
(Medarbetare 3). 

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljön är det överlag nöjda över men något som det är överens om är att de behöver 
en ny lokal då den i detta nu delas med ett annat företag som gör att de måste vara försiktig 
när det gäller information som är sekretessbelagd. En ny lokal är något som ledningen 
aktivt letar efter och där med ser inte medarbetarna detta som en bidragande faktor till 
sämre arbetsmiljö då alla vet att de snart kommer bli förändring gällande detta.  
Sammanhållningen anser de vara bra men skulle även kunna bli lite bättre då det anses 
vara lite grupperingar. De menar att alla kan sitta och prata med varandra men de känner 
varandra mer eller mindre och för det mesta så är gruppindelningen att de mer nyanställda 
umgås mer med varandra, samt de som arbetat längre har sin egen grupp.  
Att ha en bra sammanhållning är viktigt enligt informanterna. Det gör att arbetet går 
enklare för att de blir mer positiva och glada.  

Om man har en bra sammanhållning så speglar det av sig när vi kommer 
ut till kunder. Det kan bli lättare att få in affärer om man är mer positiv 
och glad. Man vill även bli lyft här om man har det tufft privat 
(Medarbetare 3).  
En bra sammanhållning är A och O. Även om jag hade haft en bra lön och 
andra förmåner men inte trivts hade jag bytt arbetsplats (Medarbetare 5).  
När man har det roligt så hjälps ju alla åt och det bidrar ju till en bättre 
lösning för företaget att man samarbetar och inte konkurrerar inom firman 
(Medarbetare 1).  

Vad det gäller om medarbetarna upplever att chefen behandlar sina medarbetare 
jämlikt har de svårt att redogöra eftersom den nya chefen har varit där så pass kort 
tid. En del menar dock att i allmänhet så behandlas de lika men det kan finnas 
vissa fördelar för de som gjort bättre prestationsmässigt.  

Man vill inte bli av med någon av medarbetarna, man vill motivera. Men 
om den som har presterat bättre vill ta extra ledigt så är det ingen som 
säger något om det, men om den som inte har uppnått sin budget vill ta 
ledigt så ser inte det bra ut. Det blir vissa fördelar ibland (Medarbetare 5). 

Arbetsuppgifter 
På frågan om medarbetarna tycker att sina arbetsuppgifter är roliga så svarar dem att de 
oftast är det, men att de även måste göra de tråkiga uppgifterna med för att kunna göra 
annat. I deras arbete så är det väldigt centralt att bemöta människor så det gäller för dem 
att vara sociala och tycka det är roligt att träffa människor.  
Vad det gäller om medarbetarna känner ett krav för hur mycket de ska prestera så besvaras 
frågan att det är klart att de känner ett krav att nå sin budget men det kravet kommer 
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främst från sig själva då det främst är dem själva det drabbar om de inte lyckas att uppnå 
målsättningen. Hur mycket de känner av kravet är väldigt individuellt, vissa menar att de 
knappt känner av kraven alls medan andra påstår att de känner av det hela tiden. Det är 
dock ingen som menar att det här kravet är särskilt negativt.  

Vi är tävlingsmänniskor och man får en lön utifrån vad du säljer, så den 
tanken finns där hela tiden (Medarbetare 4).  
Det är klart att man känner ett krav men jag själv har ju minst lika höga 
krav på mig själv så kanske nej egentligen (Medarbetare 3).  
Ja det finns krav för vad jag ska prestera men jag struntar kanske lite i det. 
Jag gör fortfarande mitt yttersta för att leverera och kan inte göra mer än 
det (Medarbetare 2)  

De konsekvenser som uppstår om de inte uppnår sina målsättningar är att de inte får lön 
och därmed är det dem själva det drabbar. 

Delaktighet och sammanhållning 
På frågan om det finns någon utmärkande faktor som gör att de vill stanna kvar på 
företaget besvaras frågan med att sammanhållningen är en viktig faktor. Om de har en 
stark relation både till sina kollegor men även till sina chefer så skapar det en trygghet 
menar medarbetarna. De tycker att det är viktigt att ha högt i tak och att de ska kunna 
lyfta problem eller annat utan att behöva känna någon osäkerhet. En annan faktor som 
ansågs som utmärkande var ett väl etablerat varumärke, då det också ger en viss trygghet.  

Dels så måste det vara en framgångsrik organisation, att vara ett stort 
varumärke tror jag är bra, men det räcker inte, man ska ha bra villkor. 
Även trygghet och lugn, samt bra stämning. Är det fullt av konflikter så 
tror jag inte att man stannar, för det finns andra byråer där man har ungefär 
samt villkor och förutsättningar (Medarbetare 4). 

Om det skulle uppstå ett krisläge på företaget tycker medarbetarna att ledningen 
har en stor påverkan om det skulle välja att stanna kvar. De menar att om 
ledningen gör att vad de kan för att rädda upp situationen så skulle de kunna tänka 
sig att stanna kvar. Om de inte hade tagit tag i problemet svarar en informant att 
denne skulle avslutat sin anställning direkt. Även på denna frågan besvaras det att 
en etablerad byrå är till deras fördel. En informant menar att etablerade företag 
klarar sig bra även i tuffa tider för att de har en trygghet.  

ANALYS  
I det här kapitlet redovisas tolkningar och jämförelser av resultatet i relation till det 
teoretiska ramverket som innefattar tre olika teorier. .  

Herzbergs tvåfaktorteori 
Hygienfaktorer 
Samtliga informanter uttryckte att de var nöjda med förmåner och lön, men att de också 
alltid vill ha mer. Anställningsvillkoren ansågs också vara bra och det fanns inga 
anmärkningar från medarbetarnas sida. Vad gäller arbetsmiljön så fanns det några mindre 



 

27 

anmärkningar vad gäller både de fysiska och psykiska delarna. Den fysiska arbetsmiljön 
hade de kunnat vara nöjda med om det inte vore så att väggen in mot företaget bredvid 
inte var heltäckande. Ljudvolymen kunde till och från bli väldigt hög på grund av detta. 
Dessutom var fastighetsmäklarna oroade över sekretessen då de kände att företaget 
bredvid kanske kunde höra vad som sas inifrån deras kontor. Samtliga informanter var 
dock lugna över att problemet snart skulle tas om hand om då företaget aktivt sökte efter 
nya lokaler att flytta till.  
Den psykiska arbetsmiljön stördes lite av gruppindelningar på företaget. Överlag ansåg 
de flesta informanter att sammanhållningen var bra, men de tillade också att den kunde 
bli bättre. 
För att det inte ska uppstå missnöje måste hygienfaktorerna vara uppfyllda. Om det finns 
en brist i hygienfaktorerna kommer detta enligt teorin skapa missnöje bland de anställda 
(Hein, 2012).  

Motivationsfaktorer 
Genom att företaget uppfyller olika motivationsfaktorer kan motivation och 
tillfredställelse i arbetet uppnås. Om det däremot inte skulle finnas några uppfyllda 
motivationsfaktorer skulle detta inte skapa missnöje enligt teorin (Hein, 2012). Hein 
(2012) nämner ansvar, erkännande och utveckling som exempel på motivationsfaktorer. 
Något som det finns gott om för fastighetsmäklarna är ansvar. I och med de fria 
arbetstiderna, full provision och nära kundkontakt får de anställda ett stort ansvar i sitt 
arbete. Erkännande får de genom att vara delaktiga på möten där de som presterat 
uppmärksammas. Säljcoachen arbetar dagligen för att uppmärksamma och uppmuntra 
medarbetarna. Det finns även möjlighet till utveckling genom utbildningsportalen. 
Medarbetare 5 uttrycker också att den måste se till att utvecklas i takt med branschen för 
att hänga med.  

Self determination theory (SDT) 
Känsla av kompetens 
Samtliga informanter svarar att de känner sig kompetenta inom sitt område och om de 
skulle vilja bli mer kompetenta eller behöva repetera något område så finns det 
utbildningar de kan gå. Påståendena stöds utav kontorschefen svar på huruvida 
lättillgängliga utbildningarna är. 

Självbestämmande 
Även när det kommer till självbestämmande (autonomi) är samtliga informanter och 
kontorschefen överens. Självbestämmandet för fastighetsmäklarna är genomgående i alla 
deras arbetsuppgifter, tidsmässigt och de är även frigående och kan arbeta vart de vill. De 
behöver alltså inte ens komma in på kontoret för att utföra sina arbetsuppgifter. Så länge 
de presterar och drar in pengar till företaget är det ingen från ledningen som säger något. 
Attityden kring den stora mängd självbestämmande är till största del positiv. Det uppstår 
dock en stor press på medarbetarna eftersom de på grund av autonomin och provisionen 
måste prestera. Kontorschefen menar att det är inte alla som klarar av att arbeta under 
dessa omständigheter då pressen och stressen kan blir för stor. 
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Social meningsfullhet 
Det finns en gemensam åsikt vad gäller trivsel och sammanhållning på arbetsplatsen. 
Många värderar sammanhållning högt och medarbetare 5 anser till och med att den hade 
valt att lämna företaget om den inte trivts med sina kollegor. Då hade lönen och andra 
förmåner inte spelat så stor roll menar medarbetare 5. Medarbetare 1 valde att lämna sin 
förra arbetsplats för att sammanhållningen och trivseln bland kollegorna var så pass dålig.  

Medarbetare 4 och 5 nämner även det ansvar och den betydelse de har gentemot kunden. 
Det finns en meningsfullhet i att utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. 
Fastighetsmäklarna ansvarar för försäljning och köp av människors hem. Mäklarna 
betyder något för sina kunder och det skapar en meningsfullhet menar medarbetare 4. 

Autonom motivation 
Enligt medarbetare 4 är de flesta mäklarna överlag mycket tävlingsinriktade och 
pengaintresserade. Det är oftast av den anledningen som de söker sig till yrket påpekar 
medarbetare 4 och 5. Företaget verkar vara uppbyggt så att mäklarna ska provoceras och 
motiveras av siffror vad gäller försäljning, marknadsandelar och antalsmål.  I så fall 
skapar det här systemet ett intresse för att prestera. Det kan dock också anses som en 
utomstående provokation och ett sätt att påverka medarbetarens intresse av att prestera. 
Det här utgår också ifrån att alla mäklare är tävlingsinriktade och tycker det är roligt med 
siffror och tävlingar. Enligt Gagne och Deci (2005) ska individen agera utifrån en känsla 
av att den vill utföra en uppgift. Individen ska känna ett intresse och tycka att uppgiften 
är rolig för att det ska anses vara en autonom motivation. 

Kontrollerad motivation 
Den kontrollerade motivationen stimuleras i detta fall av den hundraprocentiga 
provisionen. Om fastighetsmäklarna inte presterar så får de inte ut någon lön vilket blir 
en direkt konsekvens av ens prestation. Systemet är smart på så sätt att mäklarna hela 
tiden har en press på sig att prestera. Gagne och Deci (2005) förklarar att individen i den 
kontrollerade motivationen utför arbetsuppgiften för att undvika eller få en konsekvens. 
Om prestationerna i detta fallet blir höga så speglas det också av lönen vilket gör att 
mäklarna vill prestera så mycket som möjligt, vilket inte bara gynnar individen själv utan 
självfallet också företaget. Mäklaren vill undvika den negativa konsekvens som blir om 
de inte presterar, vilket resulterar i att mäklaren får mindre- alternativt ingenting i lön. 
Lön och andra förmåner faller inom den yttre motivationen vilket också motsvarar det 
som Gagne och Deci (2005) förklarar. Effektivitet och tillfredställelse påverkas i allra 
högsta grad i detta fall av den hundraprocentiga provisionen.  

Rättviseteorin 
Alla fastighetsmäklare hade samma förmåner och lika stor andel på provisionen. Lönen 
blir dock aldrig densamma för mäklarna då de är hundraprocentigt provisionsbaserade. 
Det verkade dock inte störa mäklarna, däremot nämnde medarbetare 4 att om andelen 
hade varit högre för någon annan så hade den uppfattat det som orättvist. Rättviseteorin 
utgår ifrån att en medarbetare jämför värdet av sin prestation med värdet av en kollegas 
prestation. Om det då är en skillnad till någon av parternas fördel kan det då uppfattas 
som orättvist och missnöje kan uppstå (Hein, 2012). I detta fall har medarbetarna i princip 
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alltid olika lön men det är också så hela branschen fungerar och det verkar finnas en 
acceptans kring olika lön. Medarbetare 3 förklarar att den medarbetaren som har högre 
lön eller förmåner förmodligen också har presterat bättre än den själv. Enligt teorin 
kommer den medarbetare som uppfattar orättvisa att försöka återupprätta jämlikheten 
(Hein, 2012). I detta fall kan medarbetarna återupprätta jämlikheten genom att öka sin 
egen prestation (lön) själv. Det behövs inga lönesamtal eller andra omvägar utan 
medarbetaren kan styra sin egen lön genom att helt enkelt arbeta hårdare.  

DISKUSSION 
I kapitlet behandlas först metoddiskussionen där val och tillvägagångssätt diskuteras. 
Efter metoddiskussionen följer resultatdiskussionen där resultatet av studien diskuteras i 
relation till bakgrundskapitlet och tidigare forskning. 

Metoddiskussion 
Sökstrategi 
Endast en databas användes vid sökning av artiklar vilket kan ha begränsat utbudet av 
artiklar och bidragit till att relevanta artiklar på så sätt oavsiktligt sållades bort. Databasen 
ger dock ett brett omfång av pedagogiska artiklar då den enligt Backman (2016) är den 
största referensdatabasen inom det pedagogiska fältet. Det hade dock kanske gått att få 
ett bättre urval av artiklar om vi valt att söka artiklar i flera olika databaser. 
Majoriteten av artiklarna som har valts ut är skrivna från 2012 och framåt, endast två 
artiklar är äldre än så och de är skrivna 2008 respektive 2001. Detta med relevans att de 
är så aktuella som möjligt. Om det hade valt artiklar som hade varit äldre än det så hade 
möjligtvis detta kunnat ha betydelse för hur relevanta dessa hade varit, med tanke på att 
samhället förändras och i takt med det förändras även arbetslivet.  

De vetenskapliga artiklar som valts ut är utförda i olika branscher, men denna studie är 
specificerad på en bransch. De vetenskapliga artiklarna ger en mer generell bild medan 
denna studie specificerar sig på en viss bransch. Det kan ha haft en påverkan på resultatet 
då motivationsfaktorer kan fungera olika i olika branscher. Om det hade funnits artiklar 
som var mer preciserade hade det med mer säkerhet kunnat dras starkare slutsatser.  

Urval 
Den problematik som uppstod när vi försökte hitta ett företag som kunde delta i studien 
gjorde att det förlorades tid. Det hade förmodligen kunnat undvikas om vi hade kunnat 
ge företaget mer tid för planering av våra intervjuer, men då vi var tvungna att vara klara 
med intervjuguiden innan vi kunde höra av oss till företagen så tappade vi tid. Nu i 
efterhand så förstår vi att det var där vi hade behövt vara klara tidigare för att kunna vinna 
tid.  
Studien är inriktad mot en bransch för att det skulle gå att dra mer specificerade slutsatser. 
Ett alternativ var att undersöka två olika företag för att därefter kunna göra jämförelser 
mellan dessa företag men detta var inte möjligt då det inte fanns tillräckligt med tid att 
utföra det. Istället valde vi att studera både medarbetarnas och arbetsgivarens perspektiv 
för att kunna ställa dessa mot varandra. Det var inte lika tidskrävande då vi kunde utföra 
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alla intervjuerna, förutom en, på samma dag och det krävdes inte mer tid för att hitta 
informanter. 
Den lista som urvalet av informanter gjordes utifrån angav endast på ett ungefär hur länge 
respektive medarbetare hade varit anställd på företaget. Om vi hade kunnat få en mer 
specificerad tid på hur länge de varit anställda kanske urvalet hade sett annorlunda ut. 
Listan angav om de var nyanställda, arbetat mellan ett till tre år, och vilka som arbetat allt 
från fem till tjugofem år på företaget. Det var alltså inte specificerat om en medarbetare 
hade arbetat fem eller tjugofem år, endast att de arbetat på företaget någonstans där 
emellan. Det var inte förrän på intervjutillfället som vi fick reda på exakt hur lång tid de 
arbetat på företaget. Vi är trots detta nöjda med urvalet av informanter och vi fick ett brett 
perspektiv, med olika åldrar, kön, etniciteter samt variation om hur länge de hade arbetat 
på företaget.  
Det fanns endast en som vi kunde intervjua utifrån arbetsgivarperspektivet och 
anställningstiden på denna informant frågade vi därför inte efter. Hade det funnits fler 
alternativ hade resultatet möjligen sett annorlunda ut. Informanten från 
arbetsgivarperspektivet hade nämligen inte arbetat på företaget särskilt länge och kan 
därför givit svar som en informant med längre anställningstid inte hade gjort.  

Instrument 
Det utfördes inte någon pilotintervju vilket kan vara en bidragande faktor till varför en 
del av frågorna hoppats över då en del informanter redan svarat på frågorna under tidigare 
frågor. En del frågor kunde alltså anses vara väldigt lika varandra och kunde kanske ha 
formulerats om eller slagits ihop för att få en bättre sammanställd intervjuguide och 
intervjusvar. Det här tror vi dock inte ha påverkat resultatet eftersom frågorna blev 
besvarade, men det kunde ha förenklat transkriberingen av intervjuerna. En annan möjlig 
bidragande faktor kan vara att intervjuguiden var semistrukturerad och ska ge 
informanten en frihet i att tolka och utveckla sina svar. 
Vid intervjutillfället ställdes en del följdfrågor men kan ha önskats mer, då detta hade 
kunnat ge mer uttömmande svar ifrån informanterna då en del var mer utförliga än andra. 
Hade intervjuguiden varit något kortare hade antagligen fler följdfrågor ställts med tanke 
på tidsaspekten men samtidigt så var intervjuguiden i sig uttömmande, med frågor som 
gjorde att vi fick svar på det vi sökte.  
Intervjuguidens frågor och struktur var utformad utefter den bakgrundsfakta och de 
teoretiska ramverk som valdes till studien. Om bakgrundsavsnittet, de vetenskapliga 
artiklarna eller de teoribildningarna hade varit annorlunda hade även intervjuguiden sett 
annorlunda ut och därmed även informanternas svar. Resultatet hade möjligtvis kunnat 
sett annorlunda ut, men slutsatsen hade förmodligen ändå blivit den samma då 
informanternas åsikter inte ändras på grund av utformningen av frågorna. 
Intervjuguiden var indelad i olika teman som förenklade arbetet för oss när vi sedan skulle 
analysera svaren. Indelningen tror vi även förenklade för informanten då det var tydligt 
inom vilken ram vi ville ha svar ifrån. Då blev svaren specificerade och vi fick den 
information vi behövde samt att då behövde inte vi lägga onödig tid på detta. Dessa teman 
är även återkommande i hela studien som har förenklat arbetet för oss. Valet av teman 
har dock inte varit helt enkelt då de har varit så väsentliga och därför var det väldigt viktigt 
att hitta relevanta teman. Några av temana har förändrats efterhand som resultatet har 
skrivits då vi har fått mer inblick i vad som har varit viktigt för oss att få fram.  
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Insamling 
Att medarbetarnas intervjuer utfördes på plats i företagets lokaler tror vi inte påverkade 
informanternas svar negativt. Tvärt om tror vi att den miljö som de varje dag arbetar i 
skapar en trygghet då de finner sig i en situation där de ska tala med främmande 
människor om sin arbetsplats. Informanterna arbetar dessutom dagligen med att samtala 
med främmande människor så den aspekten tror vi inte heller skapade osäkerhet eller 
påverkade informanterna negativt på något sätt.  
Det breda tidschemat och det grupprum som vi hade tillgång till under hela dagen gjorde 
att vi ostört kunde genomföra intervjuerna utan något avbrott.  

Resultatdiskussion 
I det här avsnittet behandlas resultatet utifrån studiens två frågeställningar i syfte att 
försöka besvara dem. Paralleller mellan resultat och bakgrundsavsnitt samt tidigare 
forskning diskuteras.  

Förmåner 
Förmåner är en motivationsfaktor som tillhör den yttre motivationen, eller det som 
Herzberg kallar hygienfaktorer (Granberg, 2016). Den yttre motivationen skapas och 
påverkas av yttre faktorer som den enskilda medarbetaren inte kan påverka (Hein, 2012). 

Samtliga informanter anser att förmåner är en viktig faktor när det kommer till att välja 
att stanna kvar på arbetsplatsen, alternativt lämna. Andra faktorer som till exempel trivsel 
och sammanhållning värdesätts dock högre än förmåner. 

Kontorschefen anser att förmånerna både är verktyg i arbetet för de anställda men också 
en del av ledningens arbete för att få medarbetarna att välja att stanna kvar på 
arbetsplatsen.   
Hein (2012) refererar till Larsen m.fl. (2005:6) som förklarar motivation utifrån 
förhållanden hos individen, företaget och samhället. Den motivation som beror på 
företaget delas upp i tre olika kategorier. En av kategorierna handlar om företagets villkor 
för den anställda. Villkoren beskriver yttre motivationsfaktorer som lön och förmåner, 
men där tillkommer också sociala möjligheter, företagskultur och företagets ledning 
(Larsen m.fl. 2005:6). Motivation hos medarbetare beror på många olika aspekter och 
förmåner är bara en del bland många andra. Hein (2012) förklarar att  människor främst 
arbetar för försörjning och inkomst, men att människan inte nöjer sig med enbart det. 
Andra faktorer som personlig utveckling och sociala kontakter (inre motivation) är också 
viktigt som kompensation för den anställda. Wolvén (2000) talar också om hur förmåner 
är otillräckligt som kompensation för att uppnå tillfredställelse i arbetet. Han hänvisar till 
studien The human problems of an industrial civilazation (1934) och påstår att resultatet 
visar att de yttre motivationsfaktorerna, som lön och andra förmåner, inte har lika stor 
mening som de inre motivationsfaktorerna. 
Jacobsen och Thorsvik (2008) talar om förmåner i samband med att försöka behålla 
medarbetarna på arbetsplatsen och menar att förmåner kan i vissa fall göra att 
medarbetarna inte har råd att säga upp sig.  
Av studien skriven av George (2015) beskrivs dock lönen och förmåner inte som en faktor 
som avgör om en medarbetare väljer att stanna kvar hos sin arbetsgivare men däremot så 



 

32 

 

kan det öka motivationen hos individen. I studien har de trots detta kommit fram till att 
det kan vara en orsak till att arbetstagare väljer att frångå sin tjänst. Alltså om de har en 
dålig lön så kan de söka sig efter andra arbetsgivare men om de har en lön som de är 
tillfredsställd med så är ändå detta inte en faktor som bidrar till att de stannar kvar.  
I mäklarbranschen är lönen och andra förmåner mer betydelsefulla än i andra branscher 
eftersom de är hundraprocent provisionsavlönade. Däremot kan de inte skylla på bolaget 
om de får en dålig lön utan snarare att det ger en motivation att prestera bättre och arbeta 
hårdare. Lönen anses inte som en faktor att frångå sin tjänst eftersom att på alla 
mäklarbyråer så har de samma lönesättning och därför kan de inte byta arbetsgivare för 
att få en högre lön.  

Medarbetarens plats i organisationen 
Hur viktig kommunikationen medarbetare emellan och mellan medarbetare och 
arbetsgivare är återkommande i intervjuerna. Det är inte bara kommunikationen i sig utan 
också hur det kan bidra till en ökad trivsel och sammanhållning som påverkar 
motivationen till att stanna kvar på arbetsplatsen.  
I studien av Shuck och Wollard (2008) beskriver de att medarbetarna söker gemenskap 
och personlig utveckling. Detta stöder vår tes genom att informanterna på bolaget menar 
att detta är något som skulle göra att de väljer att inte lämna sitt företag för något annat. 
Har de en bra sammanhållning och gemenskap så ökar trivseln och därmed så väljer de 
att stanna kvar. Har de däremot en sämre sammanhållning så finns det en större risk att 
de som medarbetare väljer att söka sig till en ny arbetsplats. 
Målsättningarna för de anställda är tydliga enligt både de anställda och kontorschefen. De 
ekonomiska målen som både varje enskild medarbetare har samt företagets sammanlagda 
budget är det som de arbetar dagligen för att uppnå. Målsättningarna för informanterna 
anses vara möjliga att uppnå då de är anpassade efter varje enskild individ som dessutom 
är med och till största del bestämmer budgeten själv. Målen är självfallet en stor del i 
informanternas och företagets arbete och för informanterna motiveras de till största del 
av provisionen när det kommer till att försöka uppnå dessa mål. Om målsättningarna i sig 
är någon viktig faktor till om medarbetare väljer att stanna kvar på företaget verkar 
tveksamt. 
Jacobsen och Thorsvik (2008) påstår att motivation kan skapas med hjälp av uppsatta 
mål. Det krävs då att målen är tydliga, realistiska och konkreta. För att målen ska vara 
som mest effektiva ska de vara tidsbegränsade samt möjliga att uppnå men även 
utmanande (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Genom att skapa en förväntning av att en 
prestation ska leda till någon form av belöning kan företaget påverka medarbetarnas 
motivation (Hein, 2012). 

Autonomi och ansvar 
Självbestämmandet är genomgående i det dagliga arbetet vilket också uppskattas av de 
anställda på företaget. Frihet under ansvar är något som stämmer väl överens med  
informanternas arbete. På grund av den hundraprocentiga provisionen, egen licens och 
friheten i tid så blir de anställda nästan som egenföretagare, vilket alla informanter också 
nämner under sina intervjuer. Det finns riktlinjer och stöd från ledningen och 
organisationen men det dagliga arbetat är mycket självstyrt och med det kommer också 
ett stort ansvar både gentemot kunden, företaget och medarbetaren själv. Det är en del i 
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att arbetet blir meningsfullt nämner en medarbetare under sin intervju. Autonomin på 
arbetsplatsen är med andra ord mycket uppskattat av medarbetarna. 
Det här är något som bekräftas i studien av Van den Broeck, m.fl. (2013) där autonom 
motivation leder till högre tillfredsställelse, entusiasm och engagemang i relation till sitt 
arbete. I yrket som mäklare kan man anta att det här har en ännu viktigare betydelse för 
medarbetarna på grund av den avlöning de har och de vill inte att någon ska lägga sig i 
arbetet som endast kommer att ha vinning för sig själv. Medarbetarna beskriver yrket som 
att det är som att ha eget företag och då vill de inte att någon annan ska ha åsikter om hur 
de utför sina arbetsuppgifter. Om det hade varit ett företag som hade haft vinning i att 
medarbetaren hade presterat på ett visst vis så hade de förmodligen behövt mer 
vägledning i form av ledarskap och därmed mindre autonomi. Även i artiklarna skrivna 
av Diefendorff, Kim, Liu, Moran (2012) och Stenling och Tafvelin  (2018) som har 
redogjorts för, stödjer denna tes om att autonomi har en positiv påverkan på 
medarbetarens motivation och där med väljer arbetstagarna att stanna kvar på sin 
arbetsplats.  
Kontorschefen lägger till att ansvar och självbestämmande kan generera en stor press och 
stress för en del medarbetare. Oftast är det de nyexaminerade mäklarna som har det 
svårast med den hundraprocentiga provisionen. I den arbetsgrupp som undersökningen 
ägt rum finns det dock ingen medarbetare som anses vara nyexaminerad och kanske är 
det därför informanterna inte nämner något om den press och stress som kontorschefen 
berättar om. Det nämns även av både medarbetare och kontorschefen att det krävs en viss 
typ av personlighet för att tycka om yrket.  
Företags sätt att skapa motivation kan bland annat vara genom arbetet i sig. 
Arbetsuppgifternas självständighet och kvalité kan bidra till motivationshöjande effekter 
förklarar Larsen m.fl. (refererad av Hein, 2012). Rubenowitz (2004) visar på sambandet 
mellan ansvar och trivsel på arbetsplatsen. Han förklarar hur trivsel på arbetsplatsen kan 
bidra till en ökad motivation för att stanna kvar på arbetsplatsen, och en del i processen 
till att öka trivseln är genom ansvarstagande.  

Utveckling och utbildning 
 Kompetens 
Kompetens handlar om att kunna handla ändamålsenligt menar Illeris (2012). För att 
kunna göra detta krävs personligt engagemang, kunskaper, praktisk erfarenhet och 
uppfattning om området (Illeris, 2012). Att känna sig kompetent och att hänga med i de 
förändringar som händer i branschen anser medarbetarna på företaget som en viktig 
faktor. Utbildning genereras inte bara i ny kunskap eller uppfräschat minne utan det ger 
också positivitet och bidrar därmed till trivseln enligt de anställda. Inställningen och 
engagemanget i arbetet förbättras också vilket gör att arbetet kan utföras på ett bättre och 
mer effektivt sätt menar de. Enligt Wolvén (2000) är utveckling och utbildning faktorer 
som i sin tur skapar tillfredställelse och produktivitet hos de anställda. 
Studien av Ellström och Kock (2008) bekräftar att kompetensutveckling är en faktor som 
gör att medarbetare väljer att stanna kvar på sin arbetsplats. De menar att medarbetaren 
blir bättre på att utföra sina arbetsuppgifter, får ett ökat intresse samt att de får en ökad 
motivation. Detta stämmer väl överens med vad informanterna har gett i information. Vad 
informanterna uttalade kan det även ha en annan effekt vilket är att om en mäklare får 
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mer kunskap så kan de ha lättare att sälja vilket i sin tur bidrar till att deras lön blir av 
positiv vinning och därmed strävar de för att utöka sin kompetens.  
Företaget arbetar med att medarbetarna ska kunna utvecklas och utbildas på flera olika 
sätt berättar kontorschefen. Dels finns där en utbildningsportal där medarbetarna tilldelas 
webbutbildningar men även fysiska möten där de får tillfälle att utvecklas. Det finns även 
möjlighet att utvecklas inom andra områden än de som arbetsgivaren tilldelar dem. Även 
säljcoachen ser till att medarbetarna får möjlighet att utvecklas i sina arbetsroller. 

 Möjligheter till befordran 
Kontorschefen är positiv till medarbetarnas möjligheter till att avancera till andra 
positioner. Företaget anser att karriärstegen är viktig för att motivera de anställda och har 
därför utökat med positioner som säljcoach, säljstödsfunktion och partner.  
Medarbetarna verkar dock inte se säljcoach och säljstöd som någon större befordran och 
nämner inte ens dessa funktioner när det samtalas om möjligheterna till att avancera. Att 
avancera till positionerna som partner eller franchisetagare ser medarbetarna som  långt 
borta och de flesta ser inte ens det som en möjlighet. Befordran är alltså inte någon 
motiverande faktor till att stanna kvar på arbetsplatsen i det här fallet. Hade möjligheterna 
funnits så hade det dock kunnat anses som en motiverande faktor då flera informanter 
uttryckte att de var intresserade av att utvecklas och avancera om det hade varit enklare. 
Att kompetensutveckling har en positiv inverkan på medarbetarnas motivation är 
konstaterat genom Ellström och Kock (2008) men även genom Ghosh, Satyawadi, Joshi 
och Shadman (2013). Dessutom kan det vara en drivande faktor just med tanke på att 
befordringsmöjligheterna inte är så stora. Om kompetensen ökar hos medarbetaren så 
ökar även chanserna till de små befordringsmöjligheterna som finns. Dessutom så kan det 
bidra till att de som individ vill vara framgångsrik med tanke på att de flesta inom 
mäklarbranschen är tävlingsmänniskor, vilket informanterna själva menade.  

Jacobsen och Thorsvik talar om hur företag kan förankra medarbetarna till arbetsplatsen 
genom att upprätta normativa band mellan arbetsplats och medarbetare. En del i detta kan 
vara att organisationen har låtit medarbetaren prova på en ny befattning.  

Arbetsmiljö 
Den fysiska arbetsmiljön är informanterna inte nöjda med. De är dock inte något som  
informanterna stör sig på då det har tagits upp med ledningen som nu aktivt söker efter 
nya lokaler. Den psykiska arbetsmiljön anses vara bra men det finns förbättringspotential 
menar en del av informanterna. Sammanhållningen anses vara en mycket viktig faktor för 
medarbetarna då de menar att den bidrar med positivitet, ett glatt humör och trivsel. 
Trivsel menar informanterna är en viktigare faktor i förhållande till till exempel förmåner 
när det handlar om att hålla kvar dem på arbetsplatsen. Arbetstrivseln har en stor påverkan 
på det så kallade normativa bandet och förankringen till arbetsplatsen enligt Jacobsen och 
Thorsvik (2008). De bekräftar att den sociala miljön är en anledning till trivsel. De 
förklarar också att det ingår i den emotionella samhörigheten som bidrar till att 
medarbetare blir bundna till arbetsplatsen. 
I studien av Mitchell m.fl. (2001) beskriver de just trivseln som en viktig faktor till att de 
som medarbetare väljer att stanna kvar på sin arbetsplats. Trivseln är en faktor som har 
setts som en av de mest betydelsefulla aspekterna och därför arbetar kontorschefen 
kontinuerligt mot att förbättra just den psykiska arbetsmiljön. Sammanhållningen anses 
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som god men den går alltid att förbättra menar kontorschefen. Genom att arrangera olika 
aktiviteter tillsammans med medarbetarna arbetar företaget med att förbättra 
arbetsmiljön. 
Nilsson m.fl. (2018) citerar Jerkedal där han förklarar betydelsen av en sammansvetsad 
arbetsgrupp för ökad trivsel, engagemang och produktion. Utifrån resultatet av studien 
The human problems of an industrial civilazation (1934) som låg till grund för HR-
rörelsen drar Wolvén (2000) slutsatserna att de anställda har behov av bland annat 
gemenskap. 

Arbetsuppgifter 
Informanterna tycker överlag att arbetsuppgifterna är roliga, det finns dock delar av 
arbetet som inte är lika roligt men som måste utföras för att göra de roliga 
arbetsuppgifterna möjliga. Att alla arbetsuppgifter ska vara roliga ser de som en 
omöjlighet, huvudsaken är att de tycker om yrket överlag. 

Att ha roliga arbetsuppgifter är viktigt enligt informanterna men Jacobsen och Thorsvik 
(2008) menar att det är känslan av att ha meningsfulla arbetsuppgifter som anses som mer 
betydelsefullt för att välja att stanna kvar på sin arbetsplats. Dessa två komponenter kan 
man tro har med varandra att göra eftersom att om de har meningsfulla arbetsuppgifter 
kan de kännas som roligare att arbeta. Att som mäklare ha roliga arbetsuppgifter anses 
som viktigt men inte som en faktor som gör att de stannar kvar på samma bolag, eftersom 
att de har samma arbetsuppgifter på andra bolag. Om de väljer att avsluta sin tjänst på 
grund av detta kommer de med all sannolikhet inte att söka ett jobb på en annan byrå, 
utan i så fall byta yrke.  
Företagets sätt att motivera mäklarna till att prestera är främst genom den 
hundraprocentiga provisionen. Det blir direkta negativa konsekvenser om de som mäklare 
inte presterar och tvärtom blir det positiva konsekvenser om de presterar. Samma sak 
gäller företaget, huruvida mäklaren presterar eller inte påverkar även företaget.  
Hein (2012) beskriver yttre motivationsfaktorer som något som skapas och styrs av yttre 
faktorer som kan leda till någon form av belöning. I detta fall är det lönen som är en yttre 
motivationsfaktor som gör att medarbetarna motiveras att prestera bättre. Medarbetarna 
på mäklarbyrån påverkas mycket utav dessa. Med all sannolikhet så påverkas denna 
yrkesgruppen generellt mer än övriga yrkesgrupper av denna faktor. Detta på grund av 
att med en högre prestation, desto högre lön, vilket det inte innebär i många andra 
yrkesgrupper för då påverkar inte prestationen lönens storlek.  
Medarbetarna känner ett krav på att behöva prestera men de flesta anser att deras egna 
krav på sig själva är större så kravet från företagets sida är inte något de tänker på i det 
dagliga arbetet. Kravet verkar inte påverka medarbetarna varken negativt eller positivt.  

Delaktighet och sammanhållning 
Utöver de motivationsfaktorer som tagits upp gavs kontorschefen chansen att tillägga 
någon faktor som de arbetar med i avsikt att behålla medarbetarna. Att medarbetarna 
känner sig delaktiga blev svaret. Genom att dela in medarbetarna i mindre grupper får alla 
chansen att vara delaktiga i samtalet och vara med att påverka. När medarbetarna känner 
sig delaktiga menar kontorschefen att de också blir sedda och hörda vilket är värdefullt 
för båda parterna. 
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Den motivation som människor skapar själva är de inre motivationsfaktorerna enligt Hein 
(2012), vilket bland annat kan vara delaktighet vilket visade sig vara viktigt enligt 
arbetsgivaren. Denna typ av motivationsfaktor kan påverka om medarbetaren väljer att 
stanna på bolaget eller inte. Har de inte känslan av delaktighet kan det sluta med  att de 
söker sig efter andra bolag där de får mer av den varan.  
Samtliga medarbetare svarar att sammanhållningen är den faktor som är mest utmärkande 
när det kommer till att välja att stanna kvar, alternativt lämna företaget. När det finns en 
stark sammanhållning skapas en trygghet för medarbetarna. En stark relation medarbetare 
emellan och även till chefer gör att de vågar lyfta problem och tala om saker utan att 
behöva känna någon osäkerhet.  
Både vad det gäller delaktighet och sammanhållning så har ledningen en stor inverkan på 
dess betydelse. Enligt Jerkedal (1986) så trivs medarbetarna bättre och dess produktion 
ökar om de blir sedda av sin ledning. Detta är alltså en förutsättning för de flesta för att 
motivationen ska öka, vilket i sin tur resulterar i att medarbetarna väljer att stanna kvar 
på sin arbetsplats.  
Sju av de artiklar som finns under tidigare forskning på sida 7 behandlar hur viktig 
relationsaspekten är för medarbetarna, även denna studie stödjer det påståendet.  studien 
skriven av Stenling och Tafvelin (2018) undersöker de hur de tre motivationsfaktorerna 
autonomi, kompetens och samhörighet har en positiv effekt på arbetstrivseln. Studien 
visar att trivsel har en inverkan på medarbetarens attityder, välmående och även dess 
prestationer. Samhörigheten uppnås bäst av att arbetsgivaren spenderar tid med 
medarbetarna för att därigenom förmedla en känsla av förståelse. Arbetsgivarens stöd till 
medarbetarna visar sig vara en viktig faktor för trivseln på arbetsplatsen (Stenling & 
Tafvelin 2018). Samhörighet/delaktighet och sammanhållning är också en faktor som 
anses som viktig för både medarbetarna och kontorschefen i denna studie. 
Sammanhållningen på företaget ansågs vara bra men hade förbättringspotential, vilket 
kontorschefen arbetade aktivt med. 

Ett etablerat varumärke var också en faktor som togs upp av medarbetarna som svar på 
frågan. Även den faktorn var viktig för medarbetarna därför att det skapar trygghet för 
den anställda. Vid ett eventuellt krisläge på företaget skulle en etablerad mäklarbyrå klara 
sig bra i relation till en mindre byrå. Ledningen har här en stor roll i att lösa situationen 
och därmed är även ledningens engagemang i att lösa krissituationer en del i huruvida 
medarbetare skulle välja att stanna kvar i ett så kallat krisläge. 

Slutsats 
Studiens syftet var att undersöka vilka motivationsfaktorer som utmärker sig som viktiga 
i förhållande till att välja att stanna kvar på företaget. Utifrån det syftet formulerades två 
frågeställningar som i detta avsnitt kommer att försöka besvaras. 

• Hur arbetar arbetsgivaren i det studerade företaget med motivationsfaktorer för 
att behålla kompetenser i företaget? 

• Vilka motivationsfaktorer betonar medarbetarna som särskilt viktiga för att vilja 
stanna kvar i företaget? 

 
Utifrån studiens resultat och tidigare forskning kan man dra slutsatsen att förmåner 
utmärker sig som viktig faktor för medarbetarna både enligt medarbetarna själva och 
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kontorschefen. Däremot så framkommer det även att förmåner inte anses vara viktig i 
förhållande till vissa andra faktorer. Skulle till exempel trivseln vara dålig och förmånerna 
bra, så skulle förmånerna inte ha någon verkan för att få medarbetarna till att stanna kvar. 
Trivsel, sammanhållning och ett starkt varumärke väger tyngre i jämförelse till förmåner. 
Ett strakt varumärke var något som skulle få medarbetarna att stanna kvar om det skulle 
uppstå ett krisläge på företaget. Enligt medarbetarna skapar ett starkt varumärke en 
trygghet i att företaget troligtvis kommer att klara sig ur krisen. 
Trivsel och sammanhållning på företaget anses av informanterna som det mest väsentliga 
vad det gäller vilken faktor som är den mest betydelsefulla för att motivera medarbetarna 
att stanna kvar på företaget. Detta är något som arbetsgivaren ständigt arbetar med då de 
anser att detta är något som alltid går att förbättra.  
 
Rättviseteorins sociala aspekt visar hur inflytandet av andra människors beteende 
påverkar deras motivation. Då jämlikhet går att uppnå uppstår inget missnöje på 
arbetsplatsen, vilket därmed främjar trivseln på arbetsplatsen. Självbestämmandeteorins 
tre faktorer var mer eller mindre uppfyllda. Den autonoma och kontrollerade 
motivationen styrdes båda av den hundraprocentiga provisionen. Provisionen är en extern 
motivationsfaktor som har införts av ledningen, men den påverkar också medarbetarnas 
inre motivation till att vilja prestera och tävla mot sina medarbetare. Enligt Herzbergs 
tvåfaktorteori uppfyllde företaget i princip alla hygienfaktorer. Det fanns en liten 
osäkerhet av både den fysiska och psykiska arbetsmiljön, det verkade dock inte vara något 
större orosmoment för de anställda än så länge och därmed skapas inte något missnöje på 
arbetsplatsen. 
 
Utifrån det teoretiska ramverket kan även det dras slutsatsen till att trivseln på företaget 
ser bra ut. Så länge företaget ser till att lösa de hygienfaktorer som inte var helt uppfyllda 
bör det inte uppstå någon missnöjdhet bland de anställda. Det enda som höll medarbetarna 
från att bli missnöjda var att företaget gett löftet om att leta nya lokaler. Så länge 
medarbetarna har det förtroendet för ledningen och så länge sammanhållningen inte 
försämras  bör missnöje inte uppstå på arbetsplatsen. Troligtvis finns det flera aspekter 
till varför missnöje skulle kunna uppstå på arbetsplatsen, men den här slutsatsen dras 
utifrån det teoretiska ramverket. 
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Bilaga I 

I 

Missiv 
Hej! 

Vi är två studenter från Personal och Arbetslivsprogrammet på Linnéuniversitetet i 
Växjö. Vi är nu inne på vårt sista år och skriver just nu vår kandidatuppsats i Pedagogik. 

Vår studie handlar om hur arbetsgivare kan arbeta med olika motivationsfaktorer för att 
bibehålla kompetensen i företaget. Vi kommer också att fördjupa oss i huruvida 
motivationsfaktorerna fungerar i praktiken. Med kompetens syftar vi på medarbetarna 
och i detta fallet mäklarna.  

Vi kommer att utföra en kvalitativ studie i form av intervjuer. Frågorna har utformas efter 
studiens frågeställningar och era svar blir mycket värdefulla för studiens resultat. Vår 
önskan är att intervjua en Hr-konsult alt. en “arbetsgivare” samt 5-6 medarbetare. Varje 
intervju kommer att ta ca 30-45 minuter och deltagandet är frivilligt. Deltagaren kan när 
som helst under intervjun välja att avbryta om så önskas.  

Deltagarnas svar kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att 
användas i forskningsändamål. När studien är klar får ni, om så önskas, ta del av 
resultatet men inte enskilda svar från intervjuerna. I syfte att förenkla transkriberingen 
av intervjuerna kommer de att spelas in som ljudfil. Även detta kommer endast att 
användas i forskningssyfte.  

För att styrka deltagarnas rätt att frivilligt anmäla sig till att vara en del av studien skulle 
vi helst vilja ta kontakt med eventuella deltagare själva. Vi förhåller oss till GDPR när 
det gäller personuppgifter som till exempel e-mail. 

Upplägget bör ske under en arbetsdag, gärna någon gång i början på nästa vecka. 
Deltagarna behöver inte göra några förberedelser inför intervjuerna. Har ni några 
frågor eller om något är oklart är ni välkomna att kontakta oss för mer information.  

 

Vi ser fram emot att höra från er och hoppas att ni vill hjälpa oss i vår studie! 

Med vänliga hälsningar, 

Lina Gustavsson lg222qv@student.lnu.se 

Gabriella Johansson gj222cw@student.lnu.se  

 

Handledare: 

Karin Kilhammar karin.kilhammar@lnu.se 
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Intervjuguide/Enkät 

Intervjuguide medarbetare 
Allmänt 

• Hur länge har du varit anställd på det här företaget? 
• Vad var det som gjorde att du började på företaget?/Varför bytte du arbetsplats? 
• Har du haft en eller flera befattningar på företaget? 
• Vilken befattning har du idag? 

Kompetens 

• Vad har du för utbildning? 
• Vad har du för erfarenheter? 
• Vad har du för tidigare befattningar? 
• Känner du att du har tillräckligt med kunskap och utbildning för dina 

arbetsuppgifter eller hade du önskat att du haft mer kunskap om något? 

 

Förmåner 

• Tycker du att din lön speglar det arbete du gör? 
• Har du några övriga förmåner? 
• Anser du dig ha bra anställningsvillkor? 
• Hur hade du reagerat om din medarbetare, som du anser vara likvärdig med dig 

själv, hade en högre lön eller mer förmåner än du själv? 
• Är förmåner viktigt för dig på en arbetsplats? Är det en faktor till varför du 

skulle kunna tänka dig att stanna kvar på en arbetsplats alt. Lämna en 
arbetsplats? 

 

Din plats i organisationen 

• Har du koll på vilka företagets mål är? 
• Vet du vilka dina mål är (kopplat till arbetsuppgifter) och hur de i så fall är 

kopplade till företagets mål? 
• Hur ser din plats i företaget ut?  
• Hur ser kommunikationen på din arbetsplats ut? M-->M M-->AG AG-->M 
• Hur reagerar överordnad till nya idéer och kritik från dig som medarbetare? 
• Känner du dig hörd? 
• Anser du dig vara en viktig del i processen? Varför? 
• Hur värderar du kommunikation, att bli hörd och att känna dig som en viktig del 

i processen? 

Autonomi och ansvar 



 

 

• Finns det något självbestämmande (autonomi) i din position?  
• Har du ansvar för det du producerar? 
• Har du något övrigt ansvar på din arbetsplats? 
• Hur bemötts du när du ökar dina prestationer och resultat? 
• Är autonomi och ansvar viktigt för dig i ditt arbete? Varför? 

 

Utveckling och utbildning 

• Hur ofta har ni medarbetarsamtal och med vem? 
• Är det givande? Framgår någon konstruktiv kritik? 
• Kan du använda kritiken för att förbättra dina prestationer? 
• Känner du att du får möjligheten att utvecklas genom de här medarbetarsamtalen?  
• Finns det möjlighet att utvecklas inom organisationen eller inom ditt 

arbetsområde? (utbildning) 
• Finns det möjligheter till att avancera till högre positioner/befordran? 
• Vad är utbildning och utveckling för dig?  
• Hur förändras din motivation och inställning till ditt arbete när du får 

möjligheten att utvecklas och bli bättre? 

Arbetsmiljö 
• Har ni en bra sammanhållning i din arbetsgrupp? 
• Upplever du att din arbetsplats förespråkar jämlikhet mellan människor? 
• Känner du att du och dina medarbetare blir lika behandlade av chefen och 

företaget? 
• Känner du dig trygg på din arbetsplats och i din arbetsroll?  
• Är du nöjd över hur arbetsmiljön ser ut? 
• Vad ser du för värde i att ha en bra sammanhållning och en trevlig arbetsmiljö 

på din arbetsplats? 
• Är det viktigt för dig att känna dig lika behandlad i 

arbetsuppgiften/arbetsplatsen? 
• Är det viktigt för dig att känna dig trygg i arbetsuppgiften/arbetsplatsen?  

 

Arbetsuppgifter 

• Tycker du att dina arbetsuppgifter är roliga? 
• Känner du ett krav för hur mycket du ska prestera? 
• Är det i så fall något du tänker på när du utför dina arbetsuppgifter? 
• Finns det konsekvenser som man vill undvika om en arbetsuppgift inte blir 

utförd? 
• Finns det någon typ av belöning för att man utför arbetsuppgifter i tid eller på ett 

bra sätt? 



Bilaga II 

III 

• Känner du dig engagerad i ditt arbete? 
• Är det viktigt för dig att arbetsuppgifterna är roliga? 
• Känns det bra att ha krav på sig? Hur hanterar du det? 

Övrigt 

• Finns det någon faktor som för er är utmärkande i relation till att välja att stanna 
kvar på en arbetsplats? 

• Om det skulle uppstå ett krisläge på företaget, vilka faktorer skulle vara 
avgörande för att du skulle välja att stanna kvar? 

Intervjuguide arbetsgivare/HR 
Allmänt 

• Hur länge har du varit anställd på det här företaget? 
• Vilken befattning har du idag?  
• Har du haft en eller flera befattningar på företaget? 
• Vad har du för utbildning?  
• Hur aktivt arbetar ni med motivation på företaget?  

Kompetens 

• Har ni internutbildningar på företaget?  
o Om ja:   

▪ Vad är det för utbildning?  
▪ Hur går urvalet av medarbetare till?  

o Om nej:  
▪ Varför inte?  

• Är detta ett viktigt område för er i relation till motivation?  

Förmåner 

• Vad erbjuder  ni för förmåner till era anställda? Bonus, företagsbil, aktiviteter osv. 
• Varför? Finns det en tanke bakom?  
• Hur ser ni kring arbetsvillkor? Anser ni de som viktiga eller oviktiga i relation till 

att behålla personal, och varför? 
• Har alla i företaget lika förmåner eller ser det olika ut? 
• Kan det se olika ut i arbetsgrupper, eller är det i så fall beroende på vilken position 

man har i företaget? 
• Tror du att detta påverkar motivationen hos medarbetarna? 

 

Företaget 

• I vilken grad förmedlar ni till medarbetarna vilka mål företaget har och vad 
medarbetarnas delmål är och hur de är ihopkopplade? 

• Hur uppmärksammas ett uppnått mål?  



 

 

• På vilket sätt tror du att målsättningar påverkar medarbetarens motivation?  

Autonomi och ansvar 

• Hur mycket självbestämmande har medarbetarna?  
• Hur mycket ansvar ges till medarbetarna? 
• Hur påverkar detta medarbetarna? 

Utveckling 

• Hur ofta har ni medarbetarsamtal med medarbetarna?  
• På vilket sätt arbetar ni för att medarbetaren ska utvecklas i sin roll?  
• Hur ser ni på medarbetarnas möjlighet till att befordras? Påverkar detta 

medarbetarnas utveckling på något sätt? 

Arbetsmiljö 

• Hur arbetar ni med arbetsmiljön? 
• Hur ser sammanhållningen ut på företaget? 
• Är det något som ni arbetar aktivt med att förbättra? På vilket sätt?  
• På vilket sätt arbetar ni med jämställdhet på företaget?  
• Hur är kommunikationen mellan chefer och medarbetare?  

Arbetsuppgifter 

• Piska eller morot? Arbetar ni med bonussystem eller morot på något sätt eller blir 
det några negativa konsekvenser om man som medarbetare inte presterar? 

• Hur arbetar ni för att skapa engagemang hos medarbetarna? 

Övrigt 

• Finns det ytterligare sätt som ni arbetar med motivationen hos era anställda med 
avsikt att få dem att stanna kvar på företaget? 

 

 

 


