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Sammanfattning 
 
Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, 
ekonomistyrning, Kurskod 2FE90E, VT2010 
Författare: Catharina Carlqvist, Pia Nilsson och Andreas Petersson 
Examinator:   Christopher von Koch  Handledare: Magnus Willesson 
 

Titel: Vad motiverar svenska tjänstemän? - en studie av inställningen till motivationshöjande 

incitament. 

 

Bakgrund: I den allt hårdare konkurrensen har företagen blivit mer beroende av att ha 

motiverade medarbetare. Ett sätt att skapa motivation är genom bonus, men även icke-

monetära incitament kan leda till att medarbetarna blir mer motiverade. 

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka vad som motiverar svenska tjänstemän och 

deras inställning till olika motivationshöjande incitament i relation till den teori som finns 

skriven i ämnet. 

 

Avgränsningar: Uppsatsen är begränsad till svenska tjänstemän i icke chefsposition som idag 

inte har några individuella monetära bonusar. 

 

Metod: Primärdata är insamlat i en kvantitativ enkätundersökning på två företag och en 

akademisk institution. Sekundärdata är insamlat genom litteratur och artiklar. En deduktiv 

ansats och ett positivistiskt förhållningssätt används. Teorin ligger till grund för enkäten. 

 

Slutsatser: Det är många faktorer som skapar motivation hos svenska tjänstemän. I grunden 

måste alltid en acceptabel lön finnas. Sedan motiverar saker som omväxlande arbetsuppgifter 

och arbetskamrater. Arbetskamraternas stora inverkan på motivationen är ett resultat som 

skiljer vår undersökning mot t.ex. Herzbergs teori i ämnet.  De icke monetära incitament som 

är mest motiverande är kopplade till medarbetarnas individuella utveckling. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Varför arbetskamraternas inverkan på motivationen är av så 

stor betydelse för svenska tjänstemän och om det kan vara kopplat till landets kultur. 

 

Sökord: Motivation, bonus 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges inledningsvis en bakgrund till vårt problem och sedan följer en diskussion 

kring detta. Utifrån vår problemdiskussion kommer vi sedan att formulera uppsatsens 

forskningsfrågor och syfte. I kapitlet definierar vi också ett par för uppsatsen viktiga begrepp. 

Avslutningsvis redogörs för de avgränsningar som gäller för denna uppsats. 

1.1 Bakgrund 

I den globaliserade värld vi lever i har konkurrensen ökat för alla företag som är aktiva på den 

internationella arenan (Friedman, 2000) likaså för de företag som verkar nationellt. Svenska 

företag har länge huvudsakligen konkurrerat med företag från andra europeiska länder samt 

USA och Japan. Men de senaste decennierna har vi sett att de fått mer och mer konkurrens 

från länder i Östeuropa, Indien och Kina. Och de senaste åren har den största tillväxten av 

konsumenter och presumtiva kunder också varit i öst (Knowledge@Wharton, July 09 2008). 

Detta är något som troligen ytterligare förvärrar konkurrensen från företag i denna region. 

Hur ska svenska företag kunna konkurrera då vi här upp i Norden hamnar allt längre bort ifrån 

tillväxtmarknaderna? Svaret på den frågan skulle kanske kunna vara, genom ökad kunskap, 

flexibilitet, kvalitetsmedvetenhet och nytänkande (Nilsson, 20 maj 2009). Vi vill dock tro att 

hög motivation är den övergripande och kanske den viktigaste faktorn för att vara 

konkurrenskraftig i enlighet med vad N Nilsson (2008) skriver. Enligt Erez, Kleinbeck, 

Thierry (2001, s 23) har det visats i flera studier att motiverade medarbetare sätter högre mål 

och har högre själveffektivisering. Vidare beskriver de att tydliga mål och återkoppling är ett 

måste för att individen ska kunna sätta personliga mål och jobba med sin själveffektivisering. 

Detta skulle innebära att en av utmaningarna idag för många svenska företag är att bibehålla 

och öka motivationen hos sina anställda. Men hur gör man för att motivera sina anställda? 

Finns det några enkla sätt? Vad motiverar egentligen svenska tjänstemän, är det enbart pengar 

eller finns andra incitament som är viktiga.? 

1.2  Problemdiskussion  

Problemet i sin helhet som vi ser det är hur vi i Sverige ska öka samt behålla 

konkurrenskraften för framtiden inom vår exportberoende ekonomi. Vi tror kunskap, 

flexibilitet, kvalitetsmedvetenhet och nytänkande är några av nyckelorden för att lyckas men 

där motivation är själva drivkraften. Men hur förmår vi då motivera oss själva att bli mer 

konkurrenskraftiga här i det så kallade ”landet lagom”?  
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Individuella ekonomiska incitament så kallade lönebonusar kan kanske vara en del av 

lösningen (Lönnqvist, 2007). Försämrade sociala skyddsnät kanske kan vara ett annat 

(Sullivan, 2006). De här två möjliga motivationsförändrande åtgärderna är två ytterligheter 

där den ena är en morot den andra en piska. Vilket som fungerar bäst av piskan och moroten 

beror troligtvis i vilket sammanhang de används och vid vilka förutsättningar som råder.  Men 

man kan anta att en kombination av dem kanske är den bästa lösning. Med den 

anställningstrygghet som råder i Sverige och Europa är troligtvis inte piskan ett lika möjligt 

verktyg för företag här som för företag i USA och Asien, utan man kan anta att företag i 

Sverige bör fokusera på att hitta de morötter som motiverar medarbetarna till bättre 

prestationer. 

 

Bonusar och framförallt lönebonusar är ett ämne som diskuteras intensivt i media till och från 

och ofta då i negativa ordalag (Walldén, 27 april 2009). Diskussionen i media har fokuserat på 

om ett flertal höga chefer i Sverige och utomlands skaffat sig oskäliga bonusvillkor som ger 

bonusutfall även då företaget gått dåligt och i tider då företaget har behövt göra sig av med 

anställda. Detta är något som upprört en del människor och detta har i sin tur skapat en debatt 

kring bonusars vara eller icke vara (Walldén, 27 april 2009). Om vi bortser från höga chefers 

bonusavtal så används ofta bonusar i Sverige i verksamheter där det finns en tydlig koppling 

till prestation t ex inom många försäljningsyrken där den provisionsbaserade bonusen ska 

motivera säljaren att anstränga sig lite extra. Kopplingen i detta fall är ganska enkel att förstå, 

säljer företaget mer så genereras en högre intäkt för både företaget och säljaren.  

Det kan antas att ordet bonus hos många idag är ett negativt laddat ord och då troligen 

beroende på den debatt som förts i media angående företagschefers bonusar  

(Walldén, 27 april 2009). Men kanske är det dags att börja diskutera bonusar utifrån en annan 

och då mer neutral och vidare synvinkel. Bonusar skulle kanske kunna fungera för att 

motivera anställda till en bättre prestation även i yrken som idag inte har bonussystem. 

Kanske skulle t ex bonus få fler busschaufförer att stanna mjukt och lite oftare bjuda på ett 

leende?  Men behöver bonusar vara monetära i form av förbättrade ekonomiska villkor eller 

finns det andra typer av bonusar så kallade icke monetära som skulle ha motsvarande effekt?  

 

Men för att förstå mer vad för typ av bonus som fungerar bäst måste man nog utgå ifrån den 

övergripande frågan; Vad motiverar oss? Och i vårt fall: Vad motiverar svenska tjänstemän? 

Är det endast hög monetär ersättning? Eller kanske är det en flexibel och lyhörd arbetsgivare, 

möjligheten till vidareutbildning, anställningstrygghet, karriär eller är det något helt annat? 
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Finns det kanske icke monetära motivationsincitament som skulle ha samma effekt som 

monetära eller kanske genererar de till och med ett bättre resultat? Finns det något som skulle 

indikera på att svenska tjänstemän motiveras av andra saker än sina internationella kollegor? 

Eftersom flera undersökningar redan gjorts i Sverige och utomlands kring monetära 

motivationsincitamentsprogram så kallade bonussystem som motivationshöjande medel har vi 

därför valt att koncentrera oss på att se om det finns också andra incitament än monetära som 

skulle fungera som motivationshöjare samt att se om man kan urskilja något som skiljer den 

internationellt framtagna teorin mot de resultat vi får från de svenska 

undersökningsgrupperna.  

 

Vi vill även dra paralleller mellan vad som motiverar dem och deras arbetssituation idag samt 

se hur de upplever vikten av tydliga mål och återkoppling(feedback) av fastlagda mål i 

enlighet med Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 17). Är denna teori i sin helhet helt överförbar 

på svenska förhållanden eller finns något som skiljer? Detta är vad vi vill undersöka. 

1.2.1  Definitioner 

• Med monetära motivationshöjande incitament menas högre löneutbetalningar vid 

uppnådda förutbestämda mål, vanligt benämnt som lönebonus.  

• Med icke monetära motivationshöjande incitament avser vi t.ex. egenstyrd 

vidareutbildning, deltagande i konferenser, studieresor, teambuilding events men 

också strukturerad feedback på utfört arbete, arbetsrotation och arbetets utformning 

samt ledarskap. 

1.3  Forskningsfrågor 

 
Våra övergripande forskningsfrågor är:  

• Vad i huvudsak motiverar tjänstemän? 

• Tjänstemäns inställning till icke monetära incitament. 

1.4  Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vad som motiverar svenska tjänstemän och deras 

inställning till olika motivationshöjande incitament i relation till den teori som finns skriven i 

ämnet. 
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1.5  Avgränsningar  

Motivation och belöningssystem är ett förhållandevis stort ämne. I vår studie har vi valt att 

begränsa oss till svenska tjänstemän i icke chefsposition som idag inte har några individuella 

monetära bonusar. Vi har avgränsat oss till att undersöka vad som motiverar svenska 

tjänstemän i relation till den teori som är skriven i ämnet samt se vad deras inställning är till 

olika motivationshöjande icke monetära incitament.  
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2.  Teori 
 
I teorikapitlet skapar vi vår teoretiska referensram. Eftersom vi kommer att testa teorin på 

verkligheten, alltså börjar med teorin och sedan samla in empiri har vi valt att lägga 

teorikapitlet före metoden. I teorin kommer vi att ta upp och förklara vad motivation är och 

hur motivation fungerar utifrån ett teoretiskt resonemang.  

2.1 Motivation 

Motiv definieras enligt Bruzelius och Skärvad (2004, s 289) som det som stimulerar eller 

driver individen att handla på ett visst sätt. Vid motivation aktiveras ett motiv som stimulerar 

eller driver en individ att handla på ett visst sätt. Motivationen ger oss alltså en drivkraft till 

handling i en viss riktning och individen är motiverad när behovet och önskemålet påverkar 

denne att handla i en viss riktning (Bruzelius & Skärvad 2004, s 189).  

 
Intresset för motivationsforskning i arbetslivet uppstod genom de klassiska 

Hawthornestudierna på Western Electric i Chicago på 1920-talet. Den studien som är mest 

känd är ett belysningsexperiment vars resultat ledde till att man började tala om den så kallade 

Hawthorneeffekten. Denna innebär kortfattat att anställda uppskattar att företagsledningen 

visar intresse för dem och deras arbetssituation. Själva intresset stimulerar ansvarstagandet 

och ökar trivseln, vilket sedan påverkar produktiviteten i positiv riktning (Olve & Samuelsson 

2008, s 232) Detta gäller även om de fysiska arbetsbetingelserna försämras (Bruzelius & 

Skärvad 2004, s 45). 

2.2 Motivationsteorier 

I denna del om motivation tas bl a upp psykologiska, sociala- och kognitiva 
motivationsteorier som påverkar individen.  
 

Maslows behovshierarki  

I Maslows behovshierarki rangordnas de mänskliga behoven i en behovstrappa. Först kommer 

de nödvändiga fysiologiska behoven. Sedan följer trygghetsbehovet och kontaktbehovet. När 

dessa grundläggande behov är tillfredsställda rör sig individen uppåt i trappan mot 

kontaktbehov, uppskattnings- och statusbehov. Högst upp i trappan finns behovet av 

självförverkligande (Olve & Samuelsson 2008, s 232). 

I arbetslivet spelar lönen en viktig roll för att tillfredsställa de nödvändiga fysiologiska 

behoven så att personen har råd med mat och bostad. Anställningstrygghet och goda 
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arbetskamrater följer sedan. Uppskattning och självförverkligande handlar om medarbetarens 

möjlighet till personlig utveckling i arbetet. 

 

 
Figur 1 Sambandet mellan Maslows och Herzbergs motivationsteorier (Bruzelius & Skärvad 2004) 

 

Herzbergs tvåfaktorsteori 

Frederick Herzberg bygger sin arbetsmotivationsteori på Maslows behovsteori. Herzberg 

skiljer på hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är förhållanden på 

arbetsplatsen som måste vara uppfyllda för att inte medarbetaren ska vantrivas. Hit hör 

exempelvis lön, arbetsmiljö och mellanmänskliga förhållanden. Motivationsfaktorer är mer 

relaterade till arbetsuppgiften. När de är uppfyllda är det möjligt för medarbetaren att känna 

motivation för sin arbetsuppgift (Bruzelius & Skärvad 2004, s 291). Som motivationsfaktorer 

räknas erkännande, arbetet i sig själv, ansvar, befordran och inlärning av nya färdigheter med 

större befordringsmöjligheter och möjligheter för vidare växt (Abrahamsson & Andersen 

2005, s 149). Motivationsfaktorerna leder till trivsel när de finns, men inte till vantrivsel om 

de saknas. Hygienfaktorerna skapar vantrivsel om de saknas, men kan inte leda till motivation 

(Abrahamsson & Andersen 2005, s 150). 

Herzbergs motivationsfaktorer finns i de översta stegen i Maslows behovspyramid, medan 

hygienfaktorerna motsvarar de lägre grundläggande behoven (Abrahamsson & Andersen 

2005, s 149). 



  10

Attributionsteori  

Enligt attributionsteorin kan individer genom att observera sitt handlande lära sig huruvida de 

styrs av inre eller yttre faktorer. Den som upplever sig vara styrd av yttre faktorer söker yttre 

belöningar som lön och status. Den som styrs av inre faktorer söker efter inre drivkrafter som 

exempelvis utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter (Olve & Samuelsson 2008,  

s 233-234). 

 

Arbetsmotivation 

Arbetsmotivation består av två delar enligt Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 122). Dels 

”självförbättring” och dels ”självförsvar” fritt översatt från self-enhancement och self-

protection. Där den förstnämnda är drivkraften att prestera saker som leder till personlig 

tillväxt och/eller erkännande utav andra. Motivation genom ”självförbättring” tros uppkomma 

hos individer och i de situationer där individen ser och upplever uppmuntrande möjligheter i 

sin arbetsmiljö. Tre sådana synsätt finns enligt Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 122) den 

första är då arbetsmiljön bidrar till möjligheten och uppmuntrar till positiva mål. Den andra är 

då individen ser sig själv förtjäna och har kompetensen att nå vissa mål. Den tredje är då man 

utifrån uppmuntrar individen till högre mål då de är inom räckhåll och att individen sedan kan 

nå dem på egenhand.  

 

I stark kontrast till ”självförbättring” står ”självförsvar” som fokuserar motivationen på att 

skydda individen från hotfulla saker i arbetsmiljön. Dessa individer ser mål och feedback som 

negativ kritik som de försöker värja sig ifrån. De försöker också undvika svåra beslut samt ta  

avstånd från beslut som resulterat i ett dåligt resultat. Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 14) 

beskriver något de kallar motivationsnavet med de här ingående delarna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 - Motivationsnavet 

• Behov 
• Värderingar 
• Motiv 
• Personlighet 
• Belöningar 

o Tillskrivna mål 
o Återkoppling(feedback) 
o Medverkan 
o Pengar 
o Jobbets utformning 
o Ledarskap 

Egna mål 
(Målinriktning) 

Självförbättring 

Prestation
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2.2.1 Belöningar 

Tillskrivna mål 

Enligt Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 16) så påverkas resultatet av tillskrivna mål genom 

sin inverkan på personliga mål och själveffektivisering. Flera studier har visat detta samband. 

 

Återkoppling (feedback) 

Flertalet undersökningar som beskrivs av Enligt Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 17) fastslår 

att återkoppling (feedback) på utfört arbete endast förbättrar prestationen då de kan sättas i 

samband med tillskrivna mål. Dvs studierna visar att endast feedback har liten eller ingen 

effekt på individens prestationsförmåga om man inte kan relatera det till sedan tidigare 

fastlagda mål. 

 

Medverkan 

Kollektiv medverkan till beslut vad gällande gemensamma och individuella mål kan ha en 

positiv inverkan på individens prestationsförmåga enligt Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 

18). I vissa studier har det visats att medbestämmande har bidragit till att målen har satts 

högre än om målen var tilldelade individen 

 

Pengar 

Flertalet studier har gjorts inom monetära bonussystem. Många visar på förbättrad prestation 

då en monetär belöning har kopplats till ett tillskrivit mål. Enligt Erez, Kleinbeck, Thierry 

(2001, s 19) så visar flera studier vikten av att ha rätt nivå på de tillskrivna målen för att 

individen ska känna att målen är möjliga att uppnå. Vissa studier visar att om man har väldigt 

högt tillskrivna mål kan det vara bättre att inte ha en monetärbonus utan istället sk. piece-rate 

lön dvs betalt per producerad enhet. 

 

Arbetets utformning 

Det har visats i flera studier att arbetets utformning och då speciellt möjligheten till berikande 

arbetsuppgifter höjer förnöjsamheten hos individen dock har det varit svårt att påvisa direkta 

effekter på individens prestation och då speciellt produktiviteten enligt Erez, Kleinbeck, 

Thierry (2001, s 20). 
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Ledarskap 

Enligt vissa studier visar det sig att den viktigaste ledaregenskapen för att få medarbetarna att 

prestera är visioner. Visioner hos ledarskapet påverkar individens egna mål och 

själveffektiviseringen enligt Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 20). Även uppdragsinformation 

från ledarskapet visar sig ha en positiv effekt på prestationen medan karismatiska 

personlighetsdrag som var den tredje variabeln i studien inte visade sig ha någon effekt. 

2.2.2  Motivation i grupp 

Vi förutsätter att gruppens individer förhåller sig till varandra som de gör till sitt företag dvs 

vi förutsätter inte några andra band mellan individerna än rent kontraktuella, vilket man kan 

se inom amatöridrott och inom familjen t.ex.  

 

Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 176) beskriver två enligt dem välkända fakta: 

1. Att hög individuell prestation fås genom individuell belöning. 

2. Att individuell belöning i en grupp förstör gruppsammanhållningen. 

Dessa två saker står alltså i stor kontrast med varandra och gör belöningssystem för 

prestationer i grupp till något komplex. Det finns två alternativa lösningar på denna situation.  

 

1. Den första är att belöna gruppens prestation genom bla sk. vinstdelning för att på så 

sätt premiera gruppen före individen.  

2. Det andra sättet är att ge individuella belöningar men på ett sådant sätt att de inte 

hamnar i konflikt med var sig individens eller gruppens prestation. Exempel är 

individuella belöningar för att tillskaffat sig nya kunskaper som kommer gruppen till 

godo.  

2.2 Ledarskapets och styrningens påverkan på motivationen 

 
Ledarskap har ofta förhållandevis stor påverkan på motivation hos medarbetarna. Detta 
avsnitt visar olika typer av ledarskap som kan påverka motivationen hos de anställda. 
 
Det finns olika typer av ledarskap, auktoritärt, konsultativt, demokratiskt, patriarkaliskt, 

målanpassat mm. Olika ledarstilar har funnits och haft sin storhetstid under olika tidsepoker. I 

en viss tidsepok har en ledarstil passat bäst för att sedan bytas ut emot en annan.  

Förr var ofta den tekniska kompetens den som var viktig. Det var den kompetensen som 

skulle utvecklas till fulländning. Med duktiga ingenjörer som chefer på olika nivåer nådde 
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man ofta goda resultat. Idag är det mer den yttre effektiviteten och lärandet som alltmer är i 

centrum och innebär att uppgiften blir lite svårare. Nu skall även den affärsmässiga och 

sociala delen vara på topp. Nu har alltså ledaruppgifterna vidgats och kommit in på områden 

där svaren inte går att finna med hjälp av formelbok eller miniräknare (N Nilsson, 2008  

s 122).  

 

Idag diskuteras mer och mer ett målanpassat ledarskap. I ett målanpassat ledarskap är det ofta 

så att både medarbetare och ledare känner lika stort inflytande. Det innebär att både ledare 

och medarbetare upplever att det har ett stort ansvar för att nå målen (B Norrby 2003, s 22).   

2.2.1  Människosyn 
Enligt N Nilsson i boken ”Organisation och ledarskap” (2008 s 131) beskrivs ledarstilar och 

människosyn. D v s att hur man är som ledare och beter sig mot underställda beror till stor del 

på hur man tror att människor tänker och är. Ledarbeteendet beror alltså på en medveten eller 

omedveten människosyn.  

En forskare och ledarskapsprofessor vid namn Douglas McGregor (1906-1964) menade att 

man kan betrakta människan på två olika sätt som X eller Y (N Nilsson, 2008 s131). Det 

handlar om negativ eller positiv människosyn. En s k X-människan kan vara lat, initiativlös, 

okreativ, trygghetsmaximerande och flyr ansvar. Hon styrs främst av yttre belöningar som 

pengar mot att Y människan gärna arbetar på med stimulerande arbetsuppgifter. Hon söker 

ansvar, tar egna initiativ och styrs ytterst av s k inre belöningar. Om man som ledare har en 

människosyn motsvarande X eller Y påverkar självklart hur man är som ledare. Utgår man 

från Y människosynen kan man möjliggöra målstyrning och överlämna till de anställda att 

avgöra hur de skall uppnå och komma till målen. Har man en X människosyn är man 

troligtvis en mer auktoritär ledare där man utgår ifrån att belöningar, och då yttre, är det som 

driver människan. Belöningar är även viktigt för en chef som har en Y människosyn också 

men han/hon tror också att medarbetarna motiveras av att arbeta med något meningsfullt och 

förstå sin del i helheten (N Nilsson, 2008 s132). 

2.2.2  Motiverande ledarskap  
Organisationen vill att medarbetarna skall brinna för sina arbetsuppgifter och prioritera ”rätt” 

utifrån de behov och mål som finns inom organisationen. Nyckelorden för att motivera är 

följande enligt (Nordstrand&Högsta, 2000 s 26): 
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Ansvar Medarbetarna har en positiv inställning till de egna uppgifterna. Ansvar innebär 

även att kunna påverka och utveckla sina arbetsuppgifter. 

 

Delaktighet  Tillsammans med andra medarbetare i organisationen kan påverka helheten 

genom t ex företags eller avdelningsnivå. 

 

Kunskap Den egna kunskapen utifrån den befattning man har. Det är både upp till ledaren  

 och den enskilde arbetaren att se till att man har tillräckliga kunskaper för att 

 utföra sitt arbete.  

 

Det nya ledarskapet handlar inte om att ge order men det handlar definitivt fortfarande om att 

ställa krav på medarbetarna kanske i större utsträckning än någonsin. Det innebär inte längre 

att styra med regler utan snarare med idéer och mål. Det handlar inte om att kontrollera i  

negativ bemärkelse utan att inse idéns kontroll över beteendet här är starkare än stämpelur och  

övervakning (N Nilson 2008, s 136). 

 

Vad ger motivation? 

Olika människor har olika lätt att bli motiverade. Psykologer visar på att graden av 

prestationsbehov är en av grunderna för hur lätt någon kan bli motiverad (N Nilsson 2008,  

s 138). En intressant faktor som man kommit fram till är att de personer som har lätt att bli 

motiverade har en stor förmåga till stora ansträngningar. De som har svårt att bli motiverade 

riskerar att reagera negativt med samma höga krav och följaktligen skulle de prestera sämre 

vid sådana tillfällen. Det är viktigt att känna till detta som ledare.  

 

Yttre belöningar motiverar till en viss nivå men med inre belöningar så ges ett djupare 

engagemang (N Nilsson, 2008, s 140). Det är självklart så att utan tillräckliga yttre belöningar 

riskerar man ett missnöje från de anställda (dålig lön mm). Men frånvaron av missnöje leder 

inte automatiskt till en hög motivation. Om man skall summera detta kan man säga att en god 

miljö kan skapa trivsel men en trivsel ger inte automatisk hög motivation, en hög motivation 

skapas av stimulerande arbetsuppgifter (N Nilsson, 2008, s 140).  

Pengar och motivation brukar kopplas ihop. Pengar har den fördelen att som belöning och 

incitament är de lätta att administrera samt att de flesta bedömer likartat positivt. Andra t ex 

sociala belöningar kan vara betydligt svårare att förutsäga effekterna av. Pengar är ett viktigt 

motivationsmedel eftersom pengar är ett mått på hur väl du lyckats i arbetslivet. Dessutom 
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sätter ofta pengar gränser för det sociala umgänget och möjligheterna att utvecklas på fritiden. 

Pengar har därför betydelse för nära nog alla behov i Maslow:s behovshierarki (N Nilsson, 

2008 s 146). Det är dock värt att notera att det finns paradoxer så som när ungdomar tidigare 

med stor glädje spelat gratis i skolorkestern minskade intresset betydligt när arvodering 

infördes. Motivering är inte ett entydigt fenomen.  

 

Enligt Pink (2010, s 100) är självstyre den starkast motiverande kraften för människan. Enligt 

honom presterar vi som allra bäst när vi själva bestämmer vad vi ska göra, när vi ska göra det, 

hur vi ska göra det och tillsammans med vem. Något annat som motiverar oss enligt Pink 

(2010. s 103 ff) är att vi hela tiden vill bli bättre på det vi gör. 

En studie av Schou om ingenjörers arbetsmotivation visar att hög motivation uppstår när 

individen har intressanta arbetsuppgifter, när det finns ett belöningssystem som denne finner 

belönande och när det finns utvecklingsmöjligheter som överensstämmer med individens 

stadium i livet samt när individen kan identifiera sig med företaget och dess mål. 

Forskningsresultaten visar också entydigt att det är lönsamt för företagen att satsa på 

motivationsskapande åtgärder (Olve & Samuelsson 2008, s 235). 

 

Varför brister motivationen?  

Känslan av att bli orättvist behandlad är den dominerande faktorn (N Nilsson, 2008, s 146). 

Lösningen är knappast att behandla alla lika utan att hitta de belöningssystem som upplevs 

som ärliga, öppna och rättvisa.  

 

Vad motverkar motivationen?  

Maktlöshet, känslan av att inte kunna påverka, meningslöshet, social isolering, instrumentell 

inställning d v s att arbetet gör jag bara för att tjäna ihop till min lön (N Nilsson, 2003 s147). 

Det är av största vikt att känna till de faktorer som påverkar motivationen som ledare så att 

man inte utgår ifrån felaktiga antaganden avseende medarbetarna. Mer konkret uttryckt så 

behöver en medarbetare som upplevs som omotiverad bara känna sig orättvist behandlad 

alltså inte en vara person som generellt är omotiverad till det mesta i arbetslivet.  

2.2.3 Målanpassat ledarskap 
Målanpassat ledarskap innebär att målen processas så att medarbetare och ledare är överens 

om vilka mål som skall uppnås. Ofta i denna typ av ledarskap ger ledningen förutsättningarna 

till medarbetarna och bjuder in till diskussion om förutsättningarna är realistiska. Under 
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processens fortlöpande blir målen från företagsledningen medarbetarnas egna, och man blir 

överens om att man tillsammans, med lite extra ansträngning, kan nå målen. Ett målanpassat 

ledarskap i dialog. Medarbetarna behandlas med respekt och har chans att påverka hur och på 

vilket sätt målen kan uppnås (B Norrby, 2003 s 20).  

 

Att arbeta med målstyrning underlättas av att inte ha för många organisatoriska nivåer, att 

tidigt göra målen tydliga för medarbetarna, fråga medarbetarna om det är möjligt att uppnå 

dessa mål. Ofta har medarbetarna både kunskap och insikt i vad som är möjligt att utföra inom 

ett företag och inom sitt kompetensområde. Medarbetarna är de personer som skall se till att 

uppfylla målen och då, för att inte minst skapa engagemang, måste de ha en rimlig chans att 

säga vad de tycker om målen. Om man låter medarbetarna uttrycka vad de anser om målen, 

och målen är från medarbetarnas synvinkel omöjliga att uppnå, kommer målen självklart inte 

att uppnås. Målen bör vara mätbara, för att veta när man som medarbetare uppnått dem. 

Målen skall även vara kommunicerade till alla medarbetare (B Norrby, 2003 s 50). Rätt 

utformade mål som är tydligt processade i företaget/organisationen där de ska uppfyllas, 

kommer att fungera som ”drivande chefer”. 

I många organisationer har man försökt att införa målstyrning vilket ofta tyvärr inte har 

fungerat. Detta har ofta berott på att man ändrat i organisation och benämning men inte i 

arbetssätt och roller (B Norrby, 2003 s 23).  

 

2.2.4  Processtyrning  
I slutet av 1980-talet började ett antal företag fundera på att införa modeller för att i större 

utsträckning organisera arbetet efter kunden och inte efter den interna hierarkin. Frågan man 

ställde sig var hur man kunde anpassa sin tillverkning och produkter till att bli mer 

konkurrenskraftiga för kunden alltså ett ökat kundfokus.  Man diskuterade också själva 

processen som utförde arbetet aktiviteterna, alltså hur arbetet genomfördes. Tidigare var den 

interna hierarkin i centrum och nu började man inse vikten av att titta på vad kunden ville ha. 

Detta var början till att mer fokusera på en processorganisation (Nordstrand & Högsta, 2000  

s 11-15). 

2.2.5   Balanserade styrkort – personlig kompass - individuellt styrkort 
Balanserade styrkort (BSC) blev en början till ett sätt att strukturera och mäta arbetet och 

introducerades av Kaplan och Norton i början av 1990-talet. Under 1990 började allt fler 

företag att arbeta med BSC. Företagen insåg att det inte enbart var en metod för att sortera och 



  17

mäta utan det handlade också om en attitydförändring, ett nytt sätta att betrakta arbetet 

(Nordstrand & Högsta, 2000 s16).  

 

I boken ”Personlig kompass” av Lena Maria Nordstrand och Stig Högsta (2000) beskrivs hur 

en personlig kompass kan öka effektivitet och arbetsglädje. En personlig kompass innebär att 

alla medarbetare inom ett företag eller organisation förstår och ser sin roll i helheten och kan 

därmed bidra till att organisationen når de strategiska målen.  

 

Ett individuellt styrkort är ett verktyg för att beskriva medarbetarens uppgifter och kopplingen 

mellan det dagliga arbetet och de mer långsiktiga verksamhetsmålen och är en 

vidareutveckling av BSC. Ett s k individuellt styrkort är som en personlig kompass som 

hjälper medarbetaren att prioritera mellan sina arbetsuppgifter och fokusera på de uppgifter 

som uppfyller företagets mål och visioner. Ett individuellt styrkort utgör även en sorts 

arbetsbeskrivning över varje enskild medarbetares arbetsprestationer, är som grund för 

vidareutveckling, visar på prestationer och höjer nivån på medarbetarsamtalen 

(Nordstrand&Högsta, 2000 s55).  

 

Idag på 2000-talet efterlyser många arbetstagare en bättre struktur för sitt arbete och sin egen 

utveckling. Det är inte tillräckligt att ha ett arbete utan man vill även utvecklas i arbetet och 

som individ. Här kan ett individuellt styrkort bli användbart. Om BSC innehåller mål och 

struktur för organisationens verksamhet så innebär det individuella styrkortet en målinriktad 

plan för det egna arbetet kopplat till organisationens BSC. Genom ett individuellt styrkort 

synliggörs varje medarbetares egna prestationer (bra att ha vid utvecklingssamtal) och 

medarbetaren ser sin del i helheten. Att veta vad det övergripande målet är gör det också, 

enligt Nordstrand och Högsta i boken ”Personlig kompass” (2000 s 55), lättare att prioritera i 

sitt arbete. Dessutom kopplas den egna prestationen närmare kunden, blir kunden nöjdare med 

det jag gör? Nöjda kunder brukar öka klirret i kassan vilket ger företagets möjligheter att växa 

och utvecklas och då följer den enskilde medarbetaren med på denna resa och är en del av 

den. 

 

Framgångsrika idrottsmän upplever ibland det sk ”flytet” när kroppen gör som den blir 

tillsagd. I organisationer brukar detta kallas ”flow”. 

För att nå tillståndet ”flow” ska uppgifterna varken vara för lätta eller svåra. Uppgiften ska 

ligga på en perfekt nivå. Det är enligt Pink (2010, s 111) själva kärnan i flow. Arbetsuppgifter 
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som inte kräver någon ansträngning skapar tristess och för svåra arbetsuppgifter ger upphov 

till ängslan. 

 

2.3  Bonus 

I detta avsnitt beskrivs bonus och bonussystem i relation till motivation. 
 
Företagen har på senare tid blivit allt mer beroende av sina medarbetare, deras kompetens, 

ansvar, värderingar och motivation för att kunna drivas effektivt och överleva på lång sikt. 

Den stora utmaningen är att få den enskilde medarbetaren att arbeta i riktning mot företagets 

uppsatta mål. En lösning på problemet är enligt Per Arvidsson att införa ett belöningssystem 

som genom att premiera och sanktionera medarbetarnas beteenden, ansvar och prestationer 

leder till ett önskvärt beteende arbetsuppgifter (Olve & Samuelsson 2008, s 226). Individer 

motiveras mer av möjligheten att bli belönade än av rädslan att bli bestraffade. Detta innebär 

att styrsystemet alltid bör vara belöningsinriktat (Olve & Samuelsson 2008, s 229).  

2.3.1 Former för belöningar 
Yttre belöningar förmedlas av någon annan till skillnad från inre belöningar som uppstår hos 

individen själv. Enligt Olve & Samuelsson (2007, s 242) visar studier att standardiserade 

belöningar som inte tar någon hänsyn till hur medarbetaren själv vill bli belönad riskerar att få 

negativa konsekvenser. 

2.3.2 Icke-monetär och monetär bonus  
Det finns tre huvudformer för belöning: monetära belöningar, icke-monetära belöningar och 

ägarandelar. Till monetära belöningar hör lön, pension, och vinstandelar med mera. Till de 

icke-monetära belöningarna hör inre belöningar som erkännande och arbetsuppgifter (Olve & 

Samuelsson 2008, s 231).  

 

Icke-monetära belöningar kan enligt Samuelsson (2004) delas in i psykologiska och sociala 

belöningar. Till de psykologiska belöningarna hör bland annat beröm från chefer och 

medarbetare, eget ansvar, utvecklings- och utbildningsmöjligheter, tjänsteresor och 

omväxlande arbetsuppgifter. Sociala belöningar är exempelvis gemensamma aktiviteter som 

teambuilding events. Syftet är att skapa trivsel och vi-anda på arbetsplatsen. 
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Enligt Aspgren och Johansson (2003) är icke-monetära belöningar mer kreativa och mycket 

framgångsrika. En annan fördel med icke-monetära belöningar gentemot monetära är att de 

kan verka positivt om det finns problem i arbetsmiljön som exempelvis stress och vantrivsel. 

Enligt Bruzelius & Skärvad (2004, s 300) har dock monetära belöningar de fördelarna att de 

ger frihet, oberoende och status. 

Anthony och Govindarajan (2007, s 514) menar att monetära belöningar är viktigt för att 

tillfredsställa behov, men bortom en viss nivå ökar vikten av icke-monetära belöningar. 

En studie utförd på Öhrlings PWC av Eftodi och Petersson (2005) visar att 

kompetensutveckling motiverade mest, vilket sedan leder till högre lön och större utmaning i 

arbetsuppgifterna.  

2.3.3  Bonussystemets syfte 
Syftet med belöningssystem är att skapa den rätta motivationen hos medarbetarna för att 

säkerställa verksamhetens effektivitet. Vidare önskar företaget att kunna rekrytera och behålla 

medarbetare. Det ska finnas en överensstämmelse mellan vad individen vill med sitt arbete 

och företagets mål. Bonussystemet ska motivera individ och grupp att utföra arbetet så att 

företagets mål nås. För att detta ska ske är det nödvändigt att medarbetarna upplever 

belöningarna som meningsfulla och motiverande (Olve & Samuelsson 2008, s 231-232).  

Belöningssystemet är ett verktyg för att skapa eller förstärka vi-andan i företaget. Systemet 

ska vara en del av företagets kultur. Belöningssystemet ska skapa ett gemensamt mål för både 

företaget och medarbetarna (Smitt m.fl. 2002, s 77). Om medarbetarnas beteende och 

engagemang inte påverkas är belöningssystemet misslyckat och leder enbart till ökade 

kostnader för företaget (Smitt m.fl 2002, s 76). 

2.3.4 Bonussystemets utformning 
Det finns enligt Olve och Samuelsson (2008, s 227) ingen optimal utformning av ett 

belöningssystem. Anthony och Govindarajan (2007, s 514) menar att bonusen ska utformas så 

att målen är möjliga att uppnå utan de upplevs som alltför enkla eller för svåra. En rimlig nivå 

leder till högst motivation. 

 

Bruzelius och Skärvad (2004, s 300) refererar Thompson och Strickland (1992), som är av 

den åsikten att belöningssystemet ska gälla alla, från högsta chef till medarbetare. 

Belöningssystemet ska dessutom vara realistiskt och belöningen måste vara kopplad till 

viktiga prestationsmål. De medarbetare som blir belönade måste kunna påverka resultatet. Ett 

system som belönar enskilda medarbetare som inte bidragit är meningslöst. Enligt Smitt m.fl. 
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(2002, s 77) leder en belöning som står i rimlig proportion till den enskilde medarbetarens 

prestationer till att företagskulturen blir bättre. Enligt Anthony & Govindarajan (2007, s 214) 

så blir belöningssystem mindre effektiva desto längre det går mellan utfört arbete och 

responsen på utfört arbete. När belöningssystemet sedan har förankrats hos medarbetarna och 

implementerats är det viktigt med återkoppling för att inte engagemanget ska avta. Motiven 

för belöningarna och vad företaget önskar sig som motprestation måste upprepas över tid. Det 

är mycket viktigt att medarbetarna ser ett samband mellan sin egen prestation och företagets 

resultat. Smitt m.fl. (2002, s 85) menar att belöningssystemet oftast är mest effektivt om det 

kopplas till den enskilde medarbetarens prestationer och inte enbart till ett större kollektiv. 

Vidare menar Smitt m.fl. (2002, s 85) att så långt det är möjligt bör mål sättas för varje 

anställd i dialog mellan dennes chef och närmaste medarbetare. Målen är vanligtvis en 

blandning av kvantitativa och kvalitativa mål. Flexibilitet bör också vara inbyggt i systemet 

då alla effekter av ett belöningssystem kan vara svåra att förutse vid implementeringen. 

Dessutom är omvärlden föränderlig (Smitt m.fl. 2002, s 85). 

2.3.5 Grunder för bonus 
Bonussystemet kan grundas på finansiella eller icke-finansiella mått. Belöningarna bör 

baseras på de prestationsmått som kan hänföras till målet. Om företaget har en önskan om att 

bonussystemet ska verka kvalitetshöjande kan med fördel ett balanserat styrkort användas 

som prestationsmått (Olve & Samuelsson 2008, s 241). 

2.3.6  Mottagare av bonus 
Om belöningarna ska baseras på individuella prestationer eller grupprestationer är en svår 

avvägning. Ensidigt individuella belöningar riskerar att gå ut över grupporienterat beteende, 

men gruppbelöningar kan leda till att individen tappar motivation. Det så kallade 

fripassagerarproblemet innebär att en individ kan maska och ändå erhålla bonus om gruppen 

presterar ett bra resultat. En lösning på problemet är att låta bonusen vara individuell om 

medarbetaren kan påverka resultatet med sin prestation och låta den del som påverkas av 

grupprestationer vara kollektiv (Olve & Samuelsson 2008, s 238-239). Ax m.fl. (2009, s 50) 

menar att om individuella belöningar tillämpas är det väsentligt att det går att urskilja 

individuella prestationer. Om så inte är fallet är det bättre att använda grupprelaterade 

belöningar. Då ska varje anställd tilldelas en belöning grundat på vad gruppen åstadkommit. 

Nackdelen med detta är risken för fripassagerare som trots att de inte bidrar lika mycket som 

de andra i gruppen ändå får del av bonusen. Det kan leda till att missnöje och dålig stämning 

uppstår vilket kan vara kontraproduktivt mot syftet med belöningssystemet. 
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I västvärldens arbetskultur strävas det idag både efter individuell framgång och lojalitet mot 

gruppen man ingår i. Om motivation och bonussystem byggs upp med motsägelsefulla mål 

prioriteras oftast de individuella monetära belöningarna enligt Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, 

s 344). Vidare visar forskning på att högpresterande i högre grad lämnar en organisation under 

gruppbonussystem och vice versa då lågpresterande individer visade sig lämna gruppen under 

individuella bonussystem.  

Det är också nödvändigt att beakta rättviseaspekter. Företagsledningen måste förstå de sociala 

processer som sker i organisationen. Att införa ett bonussystem kräver en tydlig 

kommunikation från ledningen (Olve & Samuelsson 2008, s 231). Belöningssystem är 

komplicerade och det krävs pedagogisk förmåga vid införandet. Företagsledningen måste 

kommunicera, lyssna, förklara och övertyga. Motiv och tillvägagångssätt måste tydligt 

förklaras (Smitt m.fl. 2002, s 77). 

2.3.7 Nackdelar med bonussystem 
Enligt Pink (2010, s 60) finns det sju orsaker till att systemet med piskor och morötter 

vanligtvis inte fungerar: 

• De kan släcka den inre motivationen: Målet blir viktigare än själva uppgiften. 

• De kan minska prestationen: Medarbetarna uppmuntras leta efter en lösning, inte den 

bästa lösningen. 

• De kan krossa kreativiteten: Tunnelseendet gör att inga nya tankar får plats. 

• De kan tränga undan bra beteende. 

• De kan uppmuntra till fusk, genvägar och oetiskt beteende: Målet blir det viktiga och 

inte hur man tar sig dit. 

• De kan framkalla beroende: Får man en belöning en gång vill man ha det varje gång. 

• De kan främja kortsiktigt tänkande: Snabba resultat vinner över det som är mest 

fördelaktigt på lång sikt. 

Enligt Pink (2010, s 62) fungerar belöning av bra beteende och bestraffning av dåligt 

endast vid rutinarbeten. 
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3 Metod 
Metod kan ses som ett verktyg att lösa problem och genom detta komma fram till ny kunskap 

och svara på frågor (Rosengren och Arvidson 2002, s 12).  

3.1  Vetenskapligt synsätt  

Det finns i huvudsak två olika vetenskapliga synsätt, positivism och hermeneutik. 

Positivism är en forskningstradition som organiserar det man ser och härstammar från 

naturvetenskapen (föreläsning kvantitativ metod, Larsson, 2010). Historisk positivistisk 

uppfattning utgår från att forskningen skall och kan stå utanför etik och moral. I vår uppsats 

antas ett positivistiskt förhållningssätt då vi inte värderar eller tolkar utan studerar resultaten 

från enkätundersökningen.  

3.2  Undersökningsmetod 

Det finns ett antal undersökningsmetoder som kan användas vid insamlandet av empiri som 

enkäter, intervjuer, observationer, mm. Vilken metod som används är ofta beroende på vilken 

metod som passar bäst för den undersökning man avser att göra.  

 

Vår grupp har fört en diskussion om vilken undersökningsmetod som är lämplig. Vi kom fram 

till att enkätundersökning var den mest lämpliga. Vår bedömning är att det inte är lika lätt att 

använda sig av metoden ”intervjuer” (kvalitativ) för att samla in empiri utifrån våra 

frågeställningar. Vi är inte i första hand intresserade av tolkningar från vårt empiriska material 

utan mer systematiserad fakta, t ex faktorer som påverkar motivationen.  Enkätsvar kan 

däremot tolkas och analysera, speciellt om svaren kopplas ihop med andra frågor men det är 

en annan tolkning av mer analyserade karaktär. Naturligtvis är det bra att även ha intervjuer 

kopplade till en initial enkätundersökning, för att ytterligare bekräfta resultaten, men pga av 

vår begränsade tidplan är det inte möjligt.  

3.3  Teoriutveckling  

Vanligtvis finns det två olika vägar att välja när vi vill producera kunskap om samhället. Den 

ena är deduktion som innebär bevisföringens väg, och den andra är induktion, upptäcktens 

väg (Holmberg 1997). I vår uppsats använder vi oss av en deduktiv ansats. Vårt 

tillvägagångssätt är kvantitativt vilket är förhållandevis vanligt vid insamlandet av empiri för 

”deduktiva” forskare. Avsikten med detta är bl a att försöka generalisera verkligheten.  
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För att testa vår teori har vi utformat en enkätundersökning som är kopplad till våra 

frågeställningar som finns beskrivna i inledningskapitlet. För att undersöka vad som motiverar 

svenska tjänstemän, med inriktning på motivationshöjande incitament, så har ett flertal olika 

variabler tagits hänsyn till. Variabler såsom feedback, acceptabel lön (hygienfaktor), 

arbetskamrater (social faktor), ledarskap mm. Vi har i vår teoretiska referensram beskrivit ett 

antal faktorer som påverkar motivation hos medarbetare och det är dessa vi avser testa i 

enkäten. Hur är det egentligen med feedback, är det så att feedback anses väsentligt för 

motivationen och är det kopplat till kännedom om företagets mål och visioner som beskrivs i 

teorikapitlet. Har eget ansvar, delaktighet och kunskap inverkan på motivationen och i så fall 

finns det relationer med andra variabler?  

 

I en positivistisk kvantitativ studie som vår, är utgångspunkten att förhålla sig till de tre 

delarna, teori, empiri och analys (föreläsning kvantitativ metod, Larsson, 2010). Vår enkät är 

förklarande och utredande och vi har frågeställningar som vi tror oss kunna besvara med de 

olika variablerna i enkäten kopplat till den teoretiska referensramen. 

3.4  Enkätutformning 

När vi utformat vår enkät har vi tagit hänsyn till den teori som vi vill testa mot verkligheten. 

Vi har med följande områden i teorikapitlet, motivation, ledarskap och bonus. I enkäten har 

vi, förutom bakgrundsfrågorna, haft som ambition att koppla tillbaka de övriga avsnitten/ 

frågorna till teorikapitlet.  

 

Avsnittet, din arbetssituation, kan ge insikt i om det finns inslag i arbetstagarens 

arbetssituation som kan påverka motivationen negativt. T ex är du stressad är du kanske inte 

positiv till motivationshöjande incitament. Medarbetaren vill ha lugn och ro först för att sedan 

kunna fundera på vad som motiverar dem. Jämför Maslows behovspyramid, dvs att först 

måste de grundläggande behoven vara tillgodosedda innan man kan gå vidare i pyramiden 

(rimlig arbetssituation först sedan kan man tänka på annat). 

 

Avsnittet samarbete inom och mellan avdelningarna kan ge information om det finns något 

inom områdena samarbete, feedback och kunskapsnivån (som är viktigt) som påverkar 

motivationen. Hur är det om man aldrig får feedback, är man motiverad då? 
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Avsnittet motivation på arbetet idag kan ge information om vad som faktiskt motiverar 

personer. I detta avsnitt i enkäten ställs frågorna direkt. Här ger respondenterna svar på 

frågorna om t ex vad som motiverar dem (exklusive lön), vad som stör deras motivation och 

vad som kan öka deras motivation. Här får bara ett eller två alternativ anges. I annat fall kan 

respondenterna kryssa i alla alternativen och då vet man inte vad som motiverar dem mest. 

 

Det sista avsnittet, inställning till motivationshöjande incitament handlar en del om bonusar 

som utgör vårt sista teoriavsnitt. I detta avsnitt svarar respondenterna på frågor om bonusar 

och monetära ersättningar.  

 
I enkätundersökning har vi bakgrundsvariabler i början av enkäten som vi sedan vid behov 

kommer koppla ihop med andra frågor i enkäten. I enkäten finns många frågor med givna 

svarsalternativ d v s slutna frågor. Vi har endast någon enstaka öppen fråga. Ett skäl till detta 

är att det är svårt att sammanställa många öppna frågor. Det är väldigt få som svarat på den 

öppna frågan.  

 

Vissa av svarsalternativen i enkäten har inget mittenalternativ vilket är avsiktligt. Det skall 

inte finnas ett ”lagom” alternativ, utan antingen är respondenten mer för eller emot, alternativt 

inte vet. Detta för att möjliggöra en bättre analys.  

 

Eftersom vi i problemdiskussionen och den teoretiska referensramen beskriver olika faktorer 

kopplat till motivation har vi i enkäten valt att räkna upp ett antal motivationsfaktorer där 

respondenterna ombedes ange max 2 sådana faktorer som vi tidigare beskrivit. Här krävs att 

respondenterna tar ställning till vad som faktiskt motiverar dem mest vilket resulterar i ett 

viktigt underlag för analys. I enkäten finns det avsnitt/frågor där vi först frågar om vad som 

påverkar motivation positivt, och sedan frågar om vad som stör motivationen. Detta är 

medvetet för att se om respondenterna svarar på ungefär samma sätt eller om de avviker. Det 

är viktigt att veta att det är x som påverkar y och kan utesluta alternativa tolkningar (K 

Dahmström 1991, s 20).  

3.5  Population - urval  

Målsättningen med vår undersökning är att få fram vad som motiverar svenska tjänstemän och 

om det finns icke monetära incitament som påverkar motivationen hos dessa tjänstemän. Det 

är självklart önskvärt att göra en totalundersökning men det är inte möjligt inom den tid vi har 
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till förfogande i vårt examensarbete. Vi har därför valt ut tre olika företag, ett exportföretag, 

ett importföretag (grossistföretag) och en ”statlig” organisation för att få en bra spridning på 

vårt empiriska underlag till vår uppsats. Vårt populationsurval är stratifierat vilket innebär att 

vår population är uppdelad i olika kategorier, eller strata, som innebär att populationen har ett 

närliggande värde på någon relevant variabel (Rosengren & Arvidson 2002, s 128). Relevant 

variabel kan vara ålder eller, som i vårt fall, företag. Vi har tre olika företag i undersökningen 

och dessa tre företag kan representera olika kategorier. 

 

Ett annat syfte med stratifierat urval, som olika företag, är att erhålla ett medelvärd i 

populationen med säkrare resultat när man kan utnyttja delgrupper vid urvalet än om man 

hade haft populationen som helhet (K Dahmström 1991, s 21). Olikheterna i företagen hoppas 

vi kan bidra till att vi mäter det vi avser att mäta och då får en godtagbar validitet.  

 

I enkäten ställer vi ett antal frågor som berör individen och dess uppfattning om sig själva och 

sitt företag. En del personer kan uppleva att det är besvärande att lämna ifrån sig en enkät som 

kan spåras tillbaka till dem själva. Det kan då finnas en risk att respondenterna inte svarar på 

enkäten alternativt inte svarar ärligt av rädsla för negativa konsekvenser från företaget har vi 

valt att anonymisera enkäten. Vi tror att detta innebär att svarsfrekvensen och tillförlitligheten 

till svaren ökar ytterligare.  

De tillfrågade personerna utgörs av svenska tjänstemän i privat och offentlig sektor. Totalt har 

59 enkäter skickats ut och 53 besvarades (utifrån totala antalet utskickade enkäter finns en 

svarsfrekvens på 90 %).  

3.6 Validitet  

Vi har arbetat med valditetsfrågorna genom att koppla teorikapitlet till enkätfrågorna så att 

enkäten skall mäta det vi avser att den skall mäta och ger valida data (Rosengren och 

Arvidson, 2002 s47). Utgångspunkten är att testa teorin på verkligheten och då måste teorin 

återspeglas i enkäten. Validitetsbegreppet inkluderar även två andra begrepp, giltighet och 

relevans. Giltighet har vi arbetat med på så sätt att vi har tre helt olika företag i vår population 

vilket vi anser ger en giltighet till vårt empiriska material. Relevans anger hur relevant det 

empiriska materialet är för vår problemställning (Andersen 1998, s 85). När vi utformade 

enkäten funderade vi noga igenom hur vi kunde ställa frågor så att materialet skulle bli 

relevant till våra frågeställningar. Genom att utgå från teorikapitlet och därefter utforma 

frågor och kontrollfrågor i enkäten utgår vi från att materialet är relevant. I kvantitativa 
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undersökningar är graden av validitet viktigare än vid kvalitativa studier. Det beror på att 

graden av validitet är svår att mäta vid kvalitativa undersökningar och den är ofta godtycklig. 

 

I vår empiristudie undersöker vi företag där två av oss är anställda. Vid analyserna av det 

empiriska materialet kommer analyserna utföras av de personer som inte har koppling till den 

undersökningsenheten där personen arbetar. Vi har genom denna metod vidtagit åtgärder för 

att minimera de risker som finns med att vissa av författarna är anställda på 

undersökningsenheterna. Med risker menas t ex att respondenternas svar kan påverkas genom 

vetskapen att en person, anställda på företaget, skall medverka vid analyserandet av empirin. 

Genom att anonymisera enkäterna anser vi ytterligare att vi har minskat den risken. Det kan 

dock ändå, trots vidtagna åtgärder, finnas en viss påverkan. I de allra flesta undersökningar 

finns det faktorer som påverkar undersökningsmaterialet och det kan man aldrig helt 

eliminera bara uppmärksamma och hantera.  

3.7  Reliabilitet 

Vi har i vår enkät utformat förhållandevis standardiserade frågor kopplat till vår teoretiska 

referensram. Med standardiserade frågor som knyter an till den teoretiska referensramen utgår 

vi från att reliabiliteten är godtagbar och att vi faktiskt mäter det som vi avser att mäta 

(Andersen 1998 citerar Winter 1992 s85). Om undersökningen skulle göras om igen om ett 

antal år är självklart en förutsättning för att få ett liknande utslag att den teoretiska 

referensramen är liknande jämfört idag. Ändras referensramen är sannolikheten stor att frågor 

och svar förändras.  

3.8  Bortfall  

När man genomför en enkätundersökning finns det alltid risk för s k bortfall. Det kan vara 

externt eller internt bortfall. Internt innebär att t ex man inte väljer att svara på någon fråga 

och externt att man inte svarar på enkäten. I vår enkätundersökning har bortfallet varit 

minimalt och svarsfrekvensen är totalt 90 procent. Vi har haft ett litet internt bortfall på några 

frågor men inget som vi bedömer påverkar vårt resultat eller vår analys. 

3.9  Källkritik 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) finns i huvudsak tre viktiga sätt att granska sina 

källor på nämligen samtidskrav, tendenskritik och beroendekritik. Dessa tre områden 

behandlar hur relevant litteraturen är, hur tillförlitliga den är vilken anledning det fanns för 
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fattaren att skriva alltså egentligen författarens egna intressen samt beroendet mellan de olika 

källorna. Litteraturen är sekundärdata och alla författare är i viss mån subjektiva och 

förespråkar sina egna teorier och slutsatser. Genom att ha flera olika källor och att granska 

dessa kritiskt ges förutsättningar för en objektiv analys (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 2001). 

Vid vår teoriinsamling har vi haft litteratur från flera olika författare och områden för att få en 

så bred spegling av vårt ämne som är möjligt vilket ökar möjligheterna till en objektiv 

teoretisk referensram. 
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4. Resultat 
Resultatkapitlet inleds med en presentation av våra tre undersökningsgrupper. Sedan följer en 

sammanställning av för våra frågeställningar relevanta resultat från enkätundersökningarna. 

4.1 Presentation av undersökningsgrupperna 

Pga önskemål från respektive företag väljer vi att inte nämna företagen vid namn. Vi har 

inkluderat tre olika företag/enheter i undersökningen. Företagen kommer att benämnas A, B 

och C respektive exportföretag, grossistföretag och institution. 

4.1.1 Företag A 
Företag A är ett exportberoende företag. Från kontoret i Göteborg säljer och designar man 

samt samordnar produktion och installation av lasthanteringsutrustning till stora fartyg. All 

tillverkning sker utanför företaget hos så kallade produktionspartners i framförallt Östeuropa 

och Kina. Företagets kunder är varv och redare samt hamnar i hela världen. 

Världsmarknadsandelen är tvåsiffrig. Avdelningen vi ska titta närmare på är 

designavdelningen eller ritkontoret som den ofta benämns. Det är den avdelning på företaget 

som tar vid då försäljningsavdelning har säkrat en order. Ritkontorets huvudsakliga uppgift är 

att producera ritningar för kundanpassande standardlösningar samt unika ”one off” lösningar. 

Huvuddelen av ritnings- och konstruktionsarbetet bedrivs i cykler på 4-8 månader. Det 

innebär ofta väldigt pressade ledtider eftersom kunderna speciellt i Asien har ett mycket hårt 

arbets- och produktionsschema där de kräver 100 % engagemang och respons av sina 

underleverantörer. En av utmaningarna är därför för ritkontoret att hänga med i kundernas 

krav på snabbhet, service, kunskap och kvalitet. För att möta kundernas krav måste företag A 

se till att man behåller och ökar kunskapsnivån samt motiverar medarbetarna på ritkontoret. 

Att säkerställa kunskapsnivån och att ha motiverade medarbetare är ett måste om företag A 

ska kunna konkurrera och säkerställa att ritkontorets placering i världen är motiverad också i 

framtiden.  

4.1.2 Företag B 
Företag B är ett importberoende grossistföretag. Grossistföretaget är en ledande nordisk 

generalagent och distributör av tillbehör inom ljud & bild, data, foto & video, gaming, hem & 

fritid, mobil och gps. Företagets strategi är att kunna erbjuda såväl kunder som leverantörer 

ett helhetskoncept med starka varumärken, effektiv distribution och konkurrenskraftiga priser. 

Företaget har affärsrelationer med det stora flertalet av detaljhandelsföretagen som säljer 
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hemelektronikprodukter till konsument. Verksamheten bedrivs i Sverige, Norge, Danmark 

och Finland. Huvudkontoret finns i Kungsbacka. I Norge, Danmark och Finland har bolaget 

försäljningskontor. Företaget startade 1976 och är ett familjeföretag. Omsättning idag är strax 

under miljarden och antalet anställda uppgår till ca 150 personer. Populationen som ingår i 

undersökningen utgörs av personal inom försäljning och administration.  

4.1.3 Företag C 
Företag C är en akademisk institution vid ett svenskt lärosäte. Institutionen består av ca 180 

medarbetare totalt och har en omsättning på ca 180 miljoner kronor. Institutionen är 

grundutbildningstung och verksamheten utgörs av ca 50 % grundutbildning och 50 % 

forskning. Institutionen tillhör en större högskola med 2 300 medarbetare och 2,7 miljarder 

kronor i omsättning. Av de totala kostnaderna utgör personalkostnaderna 57 %. Högskolan 

har funnits i snart 200 år och är en etablerad högskola. Den huvudsakliga finansiären för 

denna verksamhet är svenska staten. Fördelning mellan grundutbildning och forskning är för 

hela högskolan är 34 % grundutbildning och 66 % forskning. På den institution som ingår i 

undersökningen utgörs populationen av personal som arbetar inom verksamhetsstödet. Det 

ingår alltså inte lärare och forskare i undersökningen. Verksamhetsstödet utgör 33 % av de 

anställda vid högskolan. 

4.2  Bakgrund 

Nedan har vi valt att presentera, bakgrundsfrågor, frågor och svar från vår enkät som direkt är 

kopplade till våra forskningsfrågor. De resterande frågorna ligger i bilaga A som presenterar 

resultatet av vår enkät i sin helhet. 

4.2.1  Åldersfördelning 
Ålderstrukturen är liknande i de tre undersökningsgrupperna men med det undantaget att på 

grossistföretaget jobbar få medarbetare över 50 år. De flesta respondenter är i åldersintervallet 

36-50 år. 

 
Diagram 1 –  Åldersfördelning – Svarsfrekvens 90 % 
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4.2.2  Antal år på företaget 
Institutionen är den undersökningsgrupp med minst personalomsättning. Där har 60 % jobbat 

i mer än tio år på samma arbetsplats. På exportföretaget har majoriteten jobbat antingen mer 

än tio år eller mindre än fem år. 

 
Diagram 2 – Antal år på företaget – Svarsfrekvens 90 % 

4.2.3  Andelen respondenter med hemmavarande barn under 18 år 
På institutionen och exportföretaget har en minoritet barn under 18 år som bor hemma. På 

grossistföretaget är det en majoritet som har hemmavarande barn under 18 år. 
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Diagram 3 – Andel respondenter med hemmavarande barn under 18 år – Svarsfrekvens 90 % 

4.2.4  Andelen respondenter med åtaganden utanför arbetet 
En minoritet i alla undersökningsgrupper har åtaganden vid sidan om arbetet.  

På exportföretaget är den minst. 

 
Diagram 4 – Andel respondenter som har åtaganden utanför arbetet inom t ex föreningsliv, politik och liknande 
– Svarsfrekvens 88% 
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4.2.5  Andelen respondenter som anser sin lönenivå idag vara acceptabel 
Mest nöjda med sin lön är de på exportföretaget där endast ett fåtal är missnöjda. Minst nöjda 

är de på grossistföretaget där drygt 40 % anser sin lön vara för låg. Ungefär var tredje 

respondent på institutionen anser sin lön vara oacceptabel. 

 
Diagram 5 –  Andel respondenter som finner sin lönenivå idag vara acceptabel – Svarsfrekvens 90 % 

4.2.6 Andelen respondenter med erfarenhet av bonus från tidigare 
arbetsgivare 
Störst erfarenhet av bonus från tidigare arbeten har de anställda på exportföretaget minst de på 

institutionen. Det är dock en klar majoritet i samtliga undersökningsgrupper som aldrig har 

haft någon bonus. På institutionen är den andelen över 90 %. 

 
Diagram 6 – Andel respondenter som uppger sig ha erfarenhet av bonussystem innan de började på sin 
nuvarande arbetsplats – Svarsfrekvens 88 % 
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4.3 Motivation på arbetet 

4.3.1 Faktorer som motiverar respondenterna på arbetet idag 
Det som är mest motiverande för medarbetarna på exportföretaget och institutionen är 

arbetsuppgifterna följt av arbetskamraterna. För grossistföretaget är arbetskamraterna mest 

motiverande följt av arbetsuppgifterna. För medarbetarna på institutionen är respons på utfört 

arbete mer viktigt för motivationen än för de två företagen. Karriärmöjligheter och klara mål 

och visioner är inte det som motiverar respondenterna idag på arbetet. 

Diagram 7 –  Faktorer som motiverar på arbetsplatsen idag (lön exkluderat) – (1 eller 2 kryss per respondent) 
Svarsfrekvens 82 % 
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4.3.2 Faktorer som inverkar negativt på respondenternas motivation på 
arbetet idag 
För exportföretaget är brist på respons på utfört arbete det mest störande för motivationen 

följt av brist på klara mål och visioner. För grossistföretaget är brist på vidareutveckling det 

som stör motivationen mest följt av brist på möjligheter att påverka beslut och brist på 

respons på utfört arbete. Majoriteten av medarbetarna på institutionen uppger att de inte vet 

vad som stör motivationen på arbetet idag följt av brist på karriärmöjligheter. Institutionen 

utmärker sig från de övriga då ingen uppger att motivationen störs av brist på möjligheter att 

påverka beslut eller brist på respons på utfört arbete. Ingen på exportföretaget uppger brist på 

karriärmöjligheter. 20 % av medarbetarna på institutionen uppgav detta alternativ och 10 % 

på grossistföretaget. Nästan ingen av respondenterna uppger att arbetskamraterna stör 

motivationen.  

Diagram 8 – Faktorer med negativ inverkan på motivationen på arbetet idag – (1 eller 2 kryss per respond) 
Svarsfrekvens 64 % 
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4.3.3 Faktorer som skulle öka motivationen hos respondenterna på arbetet 
idag 
Det som mest kan öka motivationen på exportföretaget är respons på utfört arbete inklusive 

kundbesök. Sedan följer varierande arbetsuppgifter och klara mål och visioner. För 

grossistföretaget är möjligheter att kunna påverka beslut det som uppges vara mest 

motiverande följt av varierande arbetsuppgifter och bättre sammanhållning mellan 

arbetskamrater. För institutionen är det mer jämnt mellan svaren. 20 % uppger respons på 

utfört arbete respektive karriärmöjligheter som faktorer som kan öka motivationen. 

Diagram 9 –  Faktorer som upplevs leda till ökad motivation på arbetet idag – (1 eller 2 kryss per respond) 
Svarsfrekvens 74 % 
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4.4  Generella motivationsfaktorer 

4.4.1 Faktorer som motiverar respondenterna generellt 
Det som är mest motiverande för respondenterna generellt som personer på de båda företagen 

och institutionen är arbetsuppgifterna. För grossistföretaget är arbetskamraterna lika 

motiverande som arbetsuppgifterna till skillnad från exportföretaget och institutionen som 

uppger arbetskamraterna som näst mest motiverande faktor. Skillnaderna i resultaten mellan 

de olika svarsalternativen är mindre än i fråga 4.3.1 Faktorer som motiverer respondenterna 

på arbetet idag. Även här är respons på utfört arbete relativt sett mer motiverande för 

medarbetarna på institutionen.  

Diagram 10 –  Faktorer som är generellt motiverande för respondenterna (lön exkluderat )  – (1 eller 2 kryss 
per respondent) Svarsfrekvens 82 % 

4.4.2 Faktorer som är viktigast för respondenternas motivation  
Att utvecklas och bli bättre på det man gör rankas klart som viktigast på arbetet för båda 

företagen och institutionen. På institutionen uppger nästan varannan respondent detta 

alternativ. En trygg inkomst och omväxlande arbetsuppgifter är det näst viktigaste för 

exportföretaget. Medarbetarna på grossistföretaget uppger att hög lön och en trygg inkomst är 

der näst viktigaste på arbetet. Motsvarande för institutionen är omväxlande arbetsuppgifter, en 

trygg inkomst och omväxlande arbetsuppgifter. Karriär uppges vara det minst viktiga.  

Diagram 11 – Vad som är viktigast på arbetet  – (1 eller 2 kryss per respond) Svarsfrekvens 81 % 
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4.4.3 Ansvar som motivationshöjande faktor 
Det är en majoritet i samtliga undersökningsgrupper som anser att ansvar är en 

motivationshöjande faktor. Undersökningsgruppen på exportföretaget tycker dock inte att få 

ansvar är motiverande i samma utsträckning som de båda andra undersökningsgrupperna. Det 

är den enda undersökningsgrupp där det finns några respondenter som inte tycker ansvar 

motiverar. 

 
Diagram 12 –  Andel respondenter som tycker att ansvar är motiverande – Svarsfrekvens 90 % 
 

4.4.4 Belöningsfaktorer som ökar respondernas motivation 
Det som skulle öka motivationen mest är olika för de olika undersökningsgrupperna. I 

exportföretaget är det egenstyrd vidareutbildning som ligger 1:a och högre fast lön samt kund 

och produktionsbesök på delad 2:a plats. I grossistföretaget är det teambuilding events som 

ligger 1:a och högre fast lön samt lönebonus efter uppnådda mål och egenstyrd 

vidareutbildning på delad 2:a plats. På institutionen är det högre fast lön som ligger 1:a och 

egenstyrd vidareutbildning på 2:a plats. 

 
Diagram 13 –  Vilka belöningar skulle öka din motivation  –(1 eller 2 kryss per respondent) Svarsfrekvens 69 % 
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4.5 Inställning till motivationshöjande incitament 

4.5.1 Inställning till prestationsbaserade bonusar  
Majoriteten i alla undersökningsgrupper anser att prestationsbaserade bonusar ökar 

motivationen. Värt att notera att ingen i grossistföretaget har en avvikande åsikt i relation till 

majoriteten. Drygt 20 % av respondenterna på institutionen och exportföretaget svarar 

nekande på denna fråga. 

 
Diagram 14 – Andel respondenter som uppger att prestationsbaserade bonusar ökar motivationen – 
Svarsfrekvens 90 % 
 

4.5.2 Inställning till pengar som motiverande faktor 
Majoriteten i alla undersökningsgrupper anser att pengar är alltid mer motiverande än andra 

former av belöningar. I grossistföretaget var andel som inte delade majoritetens åsikt mindre 

än i exportföretaget och på institutionen. På exportföretaget var andelen minst som absolut 

tyckte att pengar är alltid mer motiverande än andra former av belöningar. 

 
Diagram 15 – Andel respondenter som anser att pengar alltid är mer motiverande än andra former av 
belöningar – Svarsfrekvens 90 % 
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4.5.3 Inställning till individuella utvecklingsplaner  
En stor majoritet i alla undersökningsgrupper anser att  en individuell utvecklingsplan för mitt 

arbete med klara mål, krav och belöningar ökar min motivation. Värt att notera att ingen i 

grossistföretaget har en avvikande åsikt mot majoriteten. 

 
Diagram 16 –  Andel respondenter som anser att en individuell utvecklingsplan för deras arbete med klara mål, 
krav och belöningar skulle öka deras motivation – Svarsfrekvens 90 % 
 

4.5.4 Inställning till införande av bonus- belöningssystem på deras 
avdelning 
På de båda företagen är det en majoritet som är för ett införande av ett bonus- 

belöningssystem kopplat till avdelnings prestation. Men på institutionen är det majoritet som 

inte vill se något införande av ett bonus- belöningssystem kopplat till avdelnings prestation. 

 
Diagram 17 – Andel respondenter som är positiva till ett införande av ett bonus- belöningssystem kopplat till 
deras avdelnings prestation – Svarsfrekvens 90 % 
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar vi de svar vi fått från våra respondenter med hjälp av de teorier som 

redovisats under teoriavsnittet. Baserat på analysen av vårt empiriska material kommer 

avslutningsvis förbättringsförslag att presenteras. 

 
Våra övergripande forskningsfrågor är:  

• Vad i huvudsak motiverar svenska tjänstemän? 

• Svenska tjänstemäns inställning till icke monetära incitament 

5.1 Motivation på arbetet idag 

Att motivation inte behöver framkallas med hjälp av bonus och andra monetära belöningar 

framkommer tydligt av svaren från respondenterna i de tre undersökningsgrupperna. Det är 

många olika slags faktorer som leder till ökad motivation och drivkraft. Även psykologiska 

och sociala belöningar har en stor positiv verkan på motivationen. Vår egen inre motivation är 

en mycket viktig drivkraft även om höjd lön och andra yttre belöningar verkar motiverande 

till viss del.  

5.2 Vad som motiverar svenska tjänstemän 

 
Det finns ingen faktor som entydigt kan sägas motivera alla utan människor är olika och 

motiveras av skilda saker. Det som respondenterna på företagen och institutionen 

sammantaget uppger vara det mest motiverande på arbetsplatsen exklusive lön är 

arbetsuppgifterna följt av arbetskamraterna. Arbetsuppgifterna är en viktig motivationsfaktor 

enligt Herzbergs tvåfaktorteori. Även enligt N Nilssons (2008) teori så skapas en hög 

motivation av stimulerande arbetsuppgifter. Den som styrs av inre faktorer, sk. Y-beteende, 

söker efter inre drivkrafter som exempelvis utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter och 

drivs av ett djupare engagemang. Det har visats i flera studier att jobbets utformning och då 

speciellt möjligheten till berikande arbetsuppgifter höjer förnöjsamheten hos individen (Erez, 

Kleinbeck, Thierry 2001, s 14). 

 

Arbetskamraternas viktiga roll för motivationen visar att det sociala kontaktbehovet i 

Maslows behovstrappa också är mycket viktigt. Enligt Herzbergs tvåfaktorteori är dock 

mellanmänskliga förhållanden som arbetskamrater en hygienfaktor som inte är motiverande i 

sig utan endast ger upphov till vantrivsel om de saknas. Svaren från respondenterna ger dock 
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ett annat resultat. Många respondenter ser uppenbarligen även hygienfaktorerna som 

motiverande. Att svaren skiljer sig från teorin har säkerligen flera förklaringar. En av dem 

skulle kunna vara att det är kulturellt betingat. De svenska respondenternas svar att 

arbetskamraterna är en av de två mest motiverande faktorerna skulle kunna vara ett uttryck för 

en svensk preferens för kollektivism och i det något motsägelsefulla att vi lever mycket i 

ensamhushåll eller i små familjer. Detta skulle kunna vara en begränsade faktor för vårt 

sociala umgänge utanför arbetet i större grad än i kulturer med större sociala sammanhang 

utanför jobbet samt där individualism är mer rådande. Sammantaget skulle detta kunna få som 

konsekvens att vi uppskattar den sociala miljön på arbetet mer i Sverige.  

 

Klara mål, visioner och karriärmöjligheter anses inte vara det som motiverar mest även om 

just brist på klara mål och visioner är något som stör många av respondenternas motivation. 

Detta är lite motsägelsefullt och går delvis emot teorin som menar att den viktigaste 

ledaregenskapen för att få medarbetarna att prestera är just visioner (Erez, Kleinbeck, Thierry 

2001, s 20). Anledningen skulle kunna vara att grundläggande behov som intressanta 

arbetsuppgifter samt social stimulans från medarbetarna måste uppfyllas först innan man kan 

börja värdesätta mål, visioner och feedback. 

 

Att utvecklas genom sitt arbete och bli bättre på det man gör rankas klart som det viktigaste 

för motivationen på arbetet för båda företagen och institutionen. På institutionen uppger 

nästan varannan respondent detta alternativ. Det stämmer väl med Herzbergs teorier där eget 

växande klassas som en viktig motivationsfaktor likväl med Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 

14) teori om den inre ittrativa självförbättringsprocessen. Att växa och utvecklas 

tillfredsställer också behovet av självförverkligande i Maslows behovstrappa. Det är även helt 

i linje med Pinks teser att vi vi ständigt vill bli bättre på det vi gör. Utveckling och 

vidareutbildning leder sedan till mer ansvar och mer stimulerande arbetsuppgifter. 

Respondenternas svar styrker teorin i denna fråga.  

 

Att få eget ansvar är också en mycket viktig motivationsfaktor för svenska tjänstemän. Att 

eget ansvar och egenstyrd vidareutbildning anses vara motiverande visar att behovet av 

självförverkligande i toppen av Maslows behovshierarki är viktigt för medarbetarna. Först 

måste dock de tre grundläggande nivåerna vara tillfredställda. 

Vår undersökning visar att tjänstemännen har ett typ Y-beteende som innebär att individen 

söker ansvar och vill lära. Människorna drivs av sin inre motivation. Motivation genom 
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”självförbättring” föredras framför ”självförsvar” i enlighet med Erez, Kleinbeck, Thierry 

(2001, s 14). Ansvar och kontroll över sin arbetssituation är också motivationsfaktorer enligt 

Herzbergs tvåfaktorteori. Att ansvar är ett nyckelord för det motiverande ledarskapet är 

verifieras i vår undersökning. Genom att företagen synliggör utvecklingsmöjligheter och 

uppmuntrar samt möjliggör ansvarstagande från medarbetarna kommer det enligt vår 

undersökning att verka för ökad motivation.  

 

I vår undersökning framkommer att medarbetarna på exportföretaget har en mer negativ 

inställning till ansvar som motivationshöjande faktor än respondenterna på de andra 

undersökningsgrupperna. Man skulle kunna dra en parallell till vad Erez, Kleinbeck, Thierry 

(2001, s 17) fastslår att återkoppling på utfört arbete endast förbättrar prestationen då de kan 

sättas i samband med tillskrivna mål. Vidare säger Erez, Kleinbeck och Thierry (2001, s 122) 

att ”självförsvar” i stark kontrast till ”självförbättring” fokuserar motivationen på att skydda 

individen från hotfulla saker i arbetsmiljön. Dessa individer ser mål och feedback som negativ 

kritik som de försöker värja sig ifrån. De försöker också undvika svåra beslut samt ta avstånd 

från beslut som resulterat i ett dåligt resultat. Detta skulle för exportföretaget kunna bero på 

bristen på klara mål och visoner som postitiv och negativ återkoppling kan kopplas till, vilket 

gör att återkopplingen inte förstås utan övervägande uppfattas som endast som negativ kritik. 

Att då vara ansvarig för ett resultat som inte kan kopplas samman med tidigare satta mål kan 

uppfattas om en icke önskvärd sits. 

 

En trygg inkomst har också visat sig vara mycket motiverande när respondenterna även fick ta 

ställning till monetära motivationsincitament. En trygg inkomst och även till viss del en hög 

lön skulle vara utryck för de grundläggande behoven i Maslows behovstrappa dvs 

fysiologiska och säkerhetsbehov. Dessa grundläggande behov är de som först måste 

tillfredsställas för att kunna gå vidare uppåt i trappan. Även om individen styrs av inre 

faktorer så måste denne ha en acceptabel lön för att motiveras. Behovet av en trygg inkomst 

ökar också sannolikt i tider av lågkonjunktur och arbetslöshet. 

 

Vår undersökning visar också att de faktorer som motiverar tjänstemännen idag på arbetet är 

också det till största del som motiverar dem som personer rent generellt. 
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5.2.1 Vad som ökar motivationen 
 
Det som mest kan öka motivationen på exportföretaget är respons på utfört arbete inklusive 

kundbesök likaså är det på institutionen. Behovet av respons på det man gör visar att 

uppskattningsbehovet i Maslows behovshierarki är mycket viktigt att tillfredsställa. Att 

respons på utfört arbete är viktigt för motivationen kan även kopplas till Herzbergs 

tvåfaktorteori då detta är en motivationsfaktor som skapar trivsel på arbetsplatsen. Herzberg 

är av den uppfattningen att medarbetare som trivs på jobbet blir motiverade.  

Enligt Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 17) ger återkoppling på utfört arbete endast 

förbättrade prestationen då de kan sättas i samband med tillskrivna mål. Dvs studierna visar 

att endast feedback har liten eller ingen effekt på individens prestationsförmåga om man inte 

kan relatera det till sedan tidigare fastlagda mål. På exportföretaget anser respondenterna att 

klara mål och visioner är näst viktigast efter respons på utfört arbete inkl kundbesök. Teorin 

säger att dessa två är oskiljaktiga. 

 

På exportföretaget följer sedan vikten av varierande arbetsuppgifter som en viktig faktor för 

motivationen som även är näst viktigast på grossistföretaget. Behovet av varierande 

arbetsuppgifter styrks av N Nilssons (2008) teori om att en hög motivation skapas av 

stimulerande arbetsuppgifter. Den som styrs av inre faktorer söker efter inre drivkrafter som 

exempelvis utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter och drivs av ett djupare 

engagemang. Arbetsuppgifterna är en viktig motivationsfaktor också enligt Herzbergs 

tvåfaktorteori. Det har visats i flera studier att jobbets utformning och då speciellt möjligheten 

till berikande arbetsuppgifter höjer förnöjsamheten hos individen (Erez, Kleinbeck, Thierry 

2001, s 14). 

 

För grossistföretaget är möjligheten att kunna påverka beslut det som uppges vara mest 

motiverande följt av bättre sammanhållning mellan arbetskamrater. Att få vara delaktig vid 

beslutsfattande vid gemensamma och individuella mål kan ha en positiv inverkan på 

individens prestationsförmåga enligt Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 18). God 

sammanhållning är ett grundlägande behov enligt Herzbergs tvåfaktorteori. 

 

Det som skulle öka motivationen mest för institutionens medarbetare är karriärmöjligheter. 

Maslow beskriver också behovet av självförverkligande som skulle kunna ta sig uttryck av ett 

behov av att göra karriär. Varför detta behovet kommer fram starkare hos institutionen än hos 
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de båda företagen kan kanske bero på att det är en miljö där utbildningsnivå och titel har en 

avgörande roll för lön och status på jobbet. 

 

En stor majoritet i alla undersökningsgrupper anser att en individuell utvecklingsplan för 

deras arbete med tydliga mål, krav och belöningar skulle verka positivt för deras motivation. 

Då kan organisationens mål kopplas till individens mål och medarbetaren får en känsla av 

sammanhang. Medarbetarna kan senare få mer eget ansvar och stimulerande arbetsuppgifter 

vilket ytterligare skulle stärka den inre motivationen. 

Nordstrand och Högsta (2000) har beskrivit hur en personlig kompass i form av ett 

individuellt styrkort kan öka effektiviteten och skapa arbetsglädje. Respondenternas svar 

bekräftar deras teori om att medarbetarna vill ha bättre struktur för sitt arbete och sin egen 

utveckling. Individuella utvecklingsplaner är ett sätt att motivera och behålla kompetent 

personal i företaget samt tydligöra egna mål visioner och ansvarstagande. 

5.2.2 Vad som inverkar negativt på motivationen 
 
Den faktor som har störst negativ inverkan på motivationen på exportföretaget är brist på 

respons på utfört arbete följt av brist på klara mål och visioner. Mer än 30 % av 

respondenterna uppgav att de inte får snabb feedback på utfört arbete. Detta styrks av teorin 

som enligt Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 17) ger återkoppling på utfört arbete endast 

förbättrade prestationen då de kan sättas i samband med tillskrivna mål. Dvs studierna visar 

att endast feedback har liten eller ingen effekt på individens prestationsförmåga om man inte 

kan relatera det till sedan tidigare fastlagda mål. Förklaringen till att brist på respons har en så 

negativ inverkan på motivationen tyder också på att uppskattningsbehovet i Maslows 

behovshierarki är mycket viktigt att tillfredsställa. Att respons på utfört arbete är viktigt för 

motivationen kan även kopplas till Herzbergs tvåfaktorteori då detta är en motivationsfaktor 

som skapar trivsel på arbetsplatsen. Herzberg är av den uppfattningen att medarbetare som 

trivs på jobbet blir motiverade. 

 

För grossistföretaget är brist på vidareutveckling det som stör motivationen mest följt av brist 

på möjligheter att påverka beslut och brist på respons på utfört arbete. Institutionen utmärker 

sig från de övriga då ingen uppger att motivationen störs av brist på möjligheter att påverka 

eller brist på respons på utfört arbete utan samtliga respondenter på institutionen svarade att 

de får snabb feedback på utfört arbete. Kollektiv medverkan till beslut vad gäller 

gemensamma och individuella mål kan ha en positiv inverkan på individens 
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prestationsförmåga enligt Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 18). I vissa studier har det visats 

att medbestämmande har bidragit till att målen har satts högre än om målen var tilldelade 

individen. 

5.3 Svenska tjänstemäns inställning till icke-monetära incitament 

Majoriteten i alla undersökningsgrupper anser att pengar är alltid mer motiverande än andra 

former av belöningar. Det visar enligt attributionsteorin att även om vi drivs av inre faktorer 

så svarar ändå de flesta när de får frågan att att pengar motiverar mest. Enligt Anthony och 

Govindarajan (2007, s 514) är monetära belöningar viktigt för att tillfredsställa behov, men 

bortom en viss nivå ökar vikten av icke-monetära belöningar.  

Svaren från respondenterna tyder på att denna ”tillräckliga” nivå av monetära belöningar inte 

är uppnådd. Detta visar sig extra tydligt hos grossistföretaget och hos institutionen där det 

finns ett tydligt missnöje med lönen enligt diagram 5. Enligt respondenternas svar är dock 

pengar alltid mer motiverande än andra former av belöningar. Detta kan tyckas vara 

motsägelsefullt då respondenterna svarade enligt diagram 11 att personlig utveckling och bli 

bättre på det man gör är mer motiverande än hög lön och trygg inkomst. Det kan kanske bero 

på hur frågan uppfattas dvs respondenternas tolkning av ordet belöning. Det kan vara så att 

mjuka belöningar som varierande arbetsuppgifter, arbetskamrater inte inkluderas under 

respondenternas definition av belöningar. 

 

Vilka belöningsfaktorer som skulle öka motivationen mest är varierande för de olika 

undersökningsgrupperna. I exportföretaget är det egenstyrd vidareutbildning som skulle 

motivera mest. Hos grossistföretaget och institutionen kommer det på andra plats. Egenstyrd 

vidarutbildning är något som stöds av Erez, Kleinbeck, Thierry (2001, s 176) där ett sätt att 

öka motivationen är genom att ge individer möjlighet att tillskaffa sig nya kunskaper som 

kommer gruppen till godo. Även studien utförd på Öhrlings PWC av Eftodi och Petersson 

(2005) visar att kompetensutveckling motiverar vilket bekräftas av vår undersökning. 

 

Arbetskamrater upplevs som tidigare visats motiverande för samtliga undersökningsgrupper 

så något motivationshöjande samband mellan de två sociala behoven gruppstärkande åtgärder 

och arbetskamrater föreligger inte. Enligt Maslows teorier är det viktigt för människor att 

känna gemenskap. När sedan detta behov är tillfredsställt kommer individerna vilja klättra 

uppåt i pyramiden och motiveras av att utveckla sig själva och bli bättre på det man gör. 
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I grossistföretaget är det teambuilding events som skulle motivera mest. Det är också den 

undersökningsgrupp som motiveras mest av arbetskamraterna av de tre 

undersökningsgrupperna enligt diagram 7. Men det är också hos grossistföretaget man är mest 

missnöjd med arbetskamraterna enligt diagram 8 och där önskemålet om bättre 

sammanhållning är som störst enligt diagram 9. Detta visar att på grossistföretaget är det detta 

som saknas och där värderas en förbättrad relationen mellan medarbetarna extra högt. Detta 

kan då förklara varför intresset är så stort i just denna grupp för teambuilding events. 

 

Hos exportföretaget kommer kund och produktionsbesök på andra plats. Detta skulle kunna 

vara ett utryck för behovet av återkoppling på det man gör vilket respondenterna visade i 

diagram 8. Skillanden mellan de olika undersökningsgrupperna i denna fråga skulle kunna 

bero på det att exportföretaget har både kunder och produktion utomlands till skillnad mot 

grossistföretaget och institutionen som har sina kunder närmare rent geografiskt. Detta belyser 

vikten av att när naturlig och kontinuerlig återkoppling saknas är behovet från företaget att 

skapa återkoppling större. 

 

Högre fast lön kommer på andra plats hos grossistföretaget och institutionen. Hos 

grossistföretaget är andra platsen delad med lönebonus som motivationsökande incitament. 

Enligt Herzbergs tvåfaktorteori är en hög lön i sig inte motiverande, men en låg och 

oacceptabel lön leder till missnöje. Vår undersökning visar här en avvikelse från teorin då en 

del av respondenterna uppger högre lön som en motivationshöjande faktor. Vårt resultat är 

dock helt i linje med N Nilsson (2008), som kommit fram till att högre lön är mycket 

motiverande då pengar har betydelse för framgång och status samt för att täcka grundläggande 

behov enligt Maslow behovstrappa samt som en hygienfaktor. Här är teorin och även svaren 

från enkäten inte helt entydiga. 

 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007, s 514) tar andra drivkrafter än lön och bonus över 

som motivationshöjare när en viss nivå är uppnådd. Som visas i diagram 5 var det en större 

andel av medarbetarna på grossistföretaget och institutionen som inte ansåg lönen vara 

acceptabel vilket kan vara en förklaring till att de värderar hög fast lön högt.  

 

En av annan orsak till att de på grossistföretaget är mest missnöjda med sin lön enligt diagram 

5 kan vara att många i den undersökningsgruppen är i en familjbildande ålder, vilket diagram 

1 visar. De har också flest barn under 18 år hemmaboende enligt diagram 3. Detta är en fas i 
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livet där stora utgifter kan komma i samband med barnaskaffande och husköp. Detta kan vara 

en anledning till att de på grossistföretaget är mer missnöjda med sin lön samt rankar en trygg 

inkomst och hög lön som viktiga för motivationen. 

På de båda företagen är det en majoritet som är för ett införande av ett bonus- 

belöningssystem kopplat till avdelningens prestation. Institutionens medarbetare är dock 

negativa till införandet av ett sådant system. Drygt 90 % av respondenterna på institutionen 

saknar också erfarenhet av bonussystem från tidigare arbetsgivare.  

Då en stor majoritet i samtliga undersökningsgrupper uppger de aldrig haft bonussystem på 

jobbet går det dock inte att dra några slutsatser om tidigare erfarenheter av bonussystem varit 

positiva eller negativa. 

5.4 Rekommendationer  

Företag A: Bör fokusera på att klargöra tydliga mål och visioner för avdelning samt skapa en 

utvecklingsplan för varje enskild medarbetare där tydliga individuella mål ska framgå samt 

hur man ska nå dem. Vidareutbildning bör vara en del. Man bör också jobba med frågan om 

varför inställningen till att ta ansvar är så negativ. Detta är ju en av de viktigaste egenskaperna 

som medarbetarna måste besitta för att kunna vara konkurrenskraftiga i enlighet med den 

inledande diskussionen under kapitel 1. 

 

Företag B: Lönenivån bör ses över även om respondenterna inte är direkt missnöjda. 

Ledningen bör även involvera och engagera personalen i beslut som tas. Sedan finns det ett 

starkt behov av att göra gruppaktiviteter för att öka sammanhållning mellan 

arbetskamrater/avdelningar/grupper. Ledningen bör prioritera sådana arrangemang. 

 

Företag C: Ett flertal av respondenterna på företag C har bl a angivit att de får respons på 

utfört arbete och vill ha bättre karriärmöjligheter. Det verkar inte finnas ett stort intresse för 

ett monetärt belöningssystem för att öka motivationen så detta är inget som behöver 

prioriteras. Däremot bör information om lönenivåer/karriärmöjligheter tydliggöras eftersom 

det finns missnöje med lönenivån. Möjligheter till vidareutbildning som kan leda till bättre 

karriärutveckling rekommenderas. 
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6.  Slutsatser 

I detta kapitel presenteras slutsatserna utifrån de övergripande forskningsfrågorna. Vi 

kommer också att ge förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Vad i huvudsak motiverar svenska tjänstemän? 

Utifrån vår undersökning har vi bl a funnit att motivation inte alltid framkallas med hjälp av 

bonus och andra monetära belöningar. Det är dock viktigt att den monetära ersättningen (lön) 

upplevs acceptabel. Finns ett missnöje med lönen är det svårt att bli motiverad av andra 

faktorer. Om lönen är acceptabel finns ett antal faktorer som leder till  ökad motivation såsom 

arbetsuppgifter, arbetskamrater, feedback och var med och påverka beslut. Dessa faktorer är 

några av de starkaste motivationsfaktorerna. Nedan visas en figur (motivationssnurran) som är 

en sammanfattning av våra slutsatser i den första frågeställning.  

 

 
Figur 3 - Motivationssnurran 

 

Utgångspunkten för motivation för svenska tjänstemän är en acceptabel lön, är man missnöjd 

med lönen är det svårt att motiveras av andra faktorer. Över 80 % av respondenterna angav att 

de hade en acceptabel lön. En acceptabel lön är en grundläggande faktor för att känna 

arbetsglädje. Om tjänstemännen anser att lönen är acceptabel kan de gå vidare till nästa ”nivå” 

i motivationen d v s omväxlande arbetsuppgifter och trevliga arbetskamrater. Nästa 

utvecklingssteg är att få feedback och kunna påverka beslut och därefter bli bättre på det man 
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gör och karriärmöjligheter. Sista steget utgörs av hög lön som inte är samma sak som 

acceptabel lön (dags att gå vidare?)  

 

När alla steg i motivationssnurran är uppfyllda är man tillbaka igen på den monetära 

ersättningen. Vår tolkning är att de olika stegen utgör, i de flesta fall, förutsättningar för att 

kunna gå vidare till nästa steg. Detta påminner även om tankarna i t. ex. Maslows 

behovspyramid. Olika svar från de olika företagen i enkätfrågorna är mer ett tecken på vad 

man befinner sig i motivationssnurran än skillnader/avvikelser utifrån företagsform.  

 

Ofta utgår man ifrån att det är enskilda faktorer som påverkar motivationen men vår 

bedömning är att det är ett antal faktorer som påverkar motivationen och att det i de flesta fall 

finns en inbördes ordning på motivationsutvecklingen för individen. Har man inte passerat 

första nivån är det svårt att gå till nivå två. Övriga faktorer såsom ålder, hemmavarande barn 

påverkar också hur intresserad medarbetarna är att gå vidare i motivationssnurran. Har man en 

familj med flera hemmavarande barn kan det räcka med att ha omväxlande arbetsuppgifter 

och trevliga arbetskamrater. Egen vidarutveckling kanske inte är prioriterat för stunden. Det 

finns inget fel eller bästa läge för alla individer utan allt utgår ifrån det individuella 

önskemålet avseende motivation. Det är viktigt att känna till detta som arbetsgivare. Detta 

visar också vikten av att cheferna har regelbundna samtal med sina anställda där sådant här 

stäms av.  

 

Vår slutsats är att motivation för svenska tjänstemän är ingen isolerad företeelse/faktor utan 

beroende av ett antal faktorer som vi beskriver i figur 3 motivationssnurran. Teorin kring vad 

som motiverar oss stämmer bra överens med resultat i vår undersökning förutom på en punkt. 

Enligt undersökningen värder svenska tjänstemän arbetskamraterna högt som påverkande 

faktor för sin motivation detta skiljer vår undersökning från teori som är skriven i ämnet. 

Motivationsfaktorerna har ofta en inbördes ordning som är oberoende av organisation. Ett 

önskat läge i motivationssnurran är olika för olika tjänstemän utifrån deras förutsättningar 

såsom t ex ålder, aktiviteter utanför arbetet.  

6.2 Svenska tjänstemäns inställning till icke monetära incitament 

Alla tre undersökningsenheter angav att prestationsbaserade bonusar alltid leder till ökad 

motivation och att pengar är mest motiverande jämfört andra incitament. Det är dock viktigt 

att ta hänsyn till att de flesta respondenterna saknar erfarenhet av bonussystem från nuvarande 
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och tidgare arbetsgivare. Det innebär att de flesta inte egentligen vet vad det innebär med 

prestationsbaserad lön och vilka krav som finns kopplat till prestationsbaserad lön. Genom att 

det är få som hade kännedom om prestationsbaserad ersättning/bonus är det svårt att tolka 

svaren från denna fråga. 

 

En majoritet av respondenterna angav att en individuell utvecklingsplan samt klara mål, krav 

och belöningar är positivt för deras motivation. Vår tolkning av detta är att det är en 

individuell utveckling för individen som är i centrum avseende icke monetära incitament.  

 

Vår slutsats är att de icke monetära incitament som motiverar svenska tjänstemän är i 

huvudsak kopplat till den individuella utvecklingen. Det är alltså viktigt att tillgodose den 

enskilda medarbetarens personliga utveckling och detta kopplar inte till arbetsgruppen eller 

avdelningen. Detta överensstämmer även delvis med motivationssnurran i den första 

forskningsfrågan.  

 

En organisation bör, efter en undersökning, kunna bedöma var man befinner sig i 

motivationssnurran, och hur långt man kommit? 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Undersökning visar att arbetskamrater är viktigt för motivation även om de flesta inte var 

missnöjda med sina arbetskamrater. Enligt Herzbergs tvåfaktorteori är dock mellanmänskliga 

förhållanden som arbetskamrater en hygienfaktor som inte är motiverande utan ger endast 

upphov till vantrivsel om de saknas. Hur kommer det sig då att respondenterna i denna 

undersökning svarade som de gjorde? Den fortsatta forskningsfrågan skulle kunna vara: 

Varför arbetskamraternas inverkan på motivationen är av så stor betydelse för svenska 

tjänstemän och om det kan vara kopplat till landets kultur. 
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Bilaga A:   Enkät 
 
Medarbetarundersökning av inställningen till motivationshöjande 
incitament  
 
Urvalsgrupper: Tre olika företagssegment (ett producerade företag, ett grossistföretag och ett 
kunskapsföretag). 
 
Inledning 
Vi är tre stycken studenter som skriver en C‐uppsats i företagsekonomi (inriktning 
ekonomistyrning). Vi vill undersöka vad som motiverar svenska tjänstemän i arbetet och deras 
inställning till monetära (pengamässiga) och icke monetära motivationshöjande incitament 
samt dra paralleller till deras nuvarande arbets‐ och livssituation. Ni kommer självklart få del av 
rapporten när uppsatsen är klar.  
 
Begreppsförklaring 
 

 Med monetära motivationshöjande incitament avses högre löneutbetalningar vid 
uppnådda förutbestämda mål (prestationsbaserade mål), vanligt benämnt som 
lönebonus. Finns som både individuella och gruppbaserade 

 
 Inom begreppet icke monetära motivationshöjande incitament inkluderar vi t ex 
vidareutbildning, deltagande i konferenser, studieresor, teambuilding events men också 
tydliga mål och visioner(tydligt ledarskap), strukturerad feedback på utfört arbete, 
arbetsrotation och arbetets utformning. Finns som både individuella och 
gruppbaserade. 

 
Anonymitet 
Enkäten är anonym och det innebär att ingen anställd på xxxxxxxxx kommer att få del av 
enkätsvaren i annan form än den slutgiltiga och sammanställda rapporten.  
 
Hur ska man fylla i? 
Enkäten består i huvudsak av frågor med givna svarsalternativ. Ni skall kryssa i det alternativ 
som är aktuellt för er och ange endast ett alternativ per fråga om inget annat anges.  Endast en 
s k öppen fråga finns och där vill vi att ni lämnar egna förslag och kommentarer.  
 
Deadline 
Var god lämna enkäten ifylld till xxxxxxxxxxx senast xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 
Er fulla medverkan är högst uppskattat! Tack på förhand. 
Med vänlig hälsning 
Catharina Carlqvist, Pia Nilsson, Andreas Petersson 
 
Om ni har frågor kan ni ringa till xxxxxxxxxxx. 



BAKGRUNDSFRÅGOR 
 
 

1. Din ålder 
 

A  <35år       
 
B  36‐50år 
 
C  >50år 
 
 
 
2. Hur länge har du arbetat på företaget 

 
A  <5 år   
 
B  5‐10 år  
 
C  >10 år  
 
 
 
3. Jag har hemmavarande barn under 18 år 

 
A  Ja 

 
B  Nej 

 
 
 

4. Jag har åtaganden utanför arbetet inom t ex föreningsliv, politik och liknande 
 

A  Ja 
 

B  Nej 
 

 
 
 
 
 
 
 



I  DIN ARBETSSITUATION 
 
 

1. Jag förstår vad min chef förväntar sig av mig 
 

A  Nej, absolut inte 
 

B  Nej, knappast 
 

C  Ja i någon mån 
 

D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning    
 
 
 
2. Min chef vet vad jag förväntar mig av mitt arbete 

 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning    
 
 
 
3. Jag förstår vad kunderna förväntar sig av mig 
 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 



4. Jag har tillräckliga kunskaper för att utföra mitt arbete  
 

A  Nej, absolut inte 
 

B  Nej, knappast 
 

C  Ja i någon mån 
 

D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 

5. Jag är oftast nöjd med det arbete jag lämnar ifrån mig   

 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 

6. Det ställs rimliga krav på mig   

 

A  Nej, absolut inte 
 

B  Nej, knappast 
 

C  Ja i någon mån 
 

D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 



7. Jag får snabbt feedback på utfört arbete  

 

A  Nej, absolut inte 
 

B  Nej, knappast 
 

C  Ja i någon mån 
 

D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     

 
 
 

8. Jag upplever negativ stress i mitt arbete 
 

A  0‐10% av arbetstiden        
 
B  11‐30% av arbetstiden 
 
C  31‐80% av arbetstiden 
 
D  81‐100% av arbetstiden  
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 
9. Jag får tillräcklig kompetensutveckling 

  
 

A  Nej, absolut inte 
 

B  Nej, knappast 
 

C  Ja i någon mån 
 

D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     

 
 
 



10. Min lönenivå idag är acceptabel    

 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning         
 
 
 
11. Jag har möjlighet att påverka beslut som tas  

 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 

12. Jag kan påverka min egen arbetssituation  

 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 



13. Hur ofta kan Du tänka dig att jobba övertid   
 

A  Inte alls 
 

B  I mindre omfattning 
 

C  I större omfattning 
 

D  Så mycket som krävs 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 
14. Att få ansvar är motiverande    

 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 

15. Känner du till företagets mål och visioner          

 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 
 



16. Förstår du företagets mål och visioner           

 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 

17. Företagets mål och visioner är genomförbara   

 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 
 

II  SAMARBETE INOM OCH MELLAN AVDELNINGARNA 
 
 

1. Jag förstår oftast vad mina kollegor på min avdelning förväntar sig av mig 
 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     



2. Jag förstår oftast vad andra avdelningar förväntar sig av mig 
 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     

 
 

3. Mina kollegor har kunskap att hjälpa mig 

 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     

 
 
4. Hur ofta får Du feedback av dina kollegor 
 
A  Aldrig 

 
B  Sällan 

 
C  Tillräckligt 

 
D  För ofta 
 
E  Vet ej/Ingen uppfattning     

 
 
 
 
 
 



III  Motivation på arbetet idag  (1 eller 2 alternativ kan kryssas i) 
 

1. På min nuvarande arbetsplats motiveras jag av(lön exkluderat):     
 

A  Arbetskamrater 
 

B  Arbetsuppgifterna 
 

C  Karriärmöjligheter 
 

D  Respons på utfört arbete inklusive kund‐ och produktionsbesök 
 
E  Klara mål och visioner 
 
F  Möjligheten att vara med och påverka beslut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 

 
2. Jag motiveras som person av(lön exkluderat):        

 
A  Arbetskamrater 

 
B  Arbetsuppgifterna 

 
C  Karriärmöjligheter 

 
D  Respons på utfört arbete inklusive kund‐ och produktionsbesök 
 
E  Klara mål och visioner 
 
F  Möjligheten att vara med och påverka beslut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Min motivation på arbetet idag störs av(lön exkluderat) 
 

A  Arbetskamrater 
 

B  Brist på karriärmöjligheter 
 

C  Brist på vidareutveckling inom företaget 
 

D  Brist respons på utfört arbete inklusive kund‐ och produktionsbesök 
 
E  Brist på klara mål och visioner 
 
F  Brist på möjligheten att vara med och påverka beslut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 
 
4. Följande kan öka min motivation på arbetet idag(lön exkluderat) 

 
A  Bättre sammanhållning mellan arbetskamrater 

 
B  Varierande arbetsuppgifterna 

 
C  Karriärmöjligheter inom företaget 

 
D  Respons på utfört arbete inklusive kund‐ och produktionsbesök 
 
E  Klara mål och visioner 
 
F  Möjligheten att vara med och påverka beslut 
 
G  Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Vad är viktigast för dig på arbetet 
 
A  Karriär 

 
B  Hög lön 

 
C  En trygg inkomst 

 
D  Att utvecklas och bli bättre på det man gör 
 
E  Att bli erkänd och uppmärksammad för det man gör 
 
F  Omväxlande arbetsuppgifter 
 
G  Vet ej/Ingen uppfattning     

 
 
 
 
IV  Inställning till motivationshöjande incitament (se inledning för definition av 
motivationshöjande incitament) 

  
 
1. Jag har erfarenhet av bonussystem innan jag började på min nuvarande arbetsplats 

 
A  Ja 

 
B  Nej 
 
 
2. Prestationsbaserade bonusar ökar motivationen  

 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 



3. Pengar är alltid mer motiverande än andra former av belöningar  
 

A  Nej, absolut inte 
 

B  Nej, knappast 
 

C  Ja i någon mån 
 

D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     
 
 
 
4. En individuell utvecklingsplan för mitt arbete med klara mål, krav och belöningar ökar 

min motivation 
 
A  Nej, absolut inte 

 
B  Nej, knappast 

 
C  Ja i någon mån 

 
D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     

 
 
 

5. Vilka belöningar skulle öka din motivation (1 eller 2 kryss)  
 

A    Studie‐ och konferensresor 
 
B  Kund‐ och produktionsbesök 

 
C  Egenstyrd vidareutbildning  

 
D  Teambuilding events 
 
E  Högre fast lön 
 
F  Lönebonus efter uppnådda mål 
 
G  Annat            Ange:____________________________________ 



6. Jag är positiv till ett införande av ett bonus‐ belöningssystem kopplat till min 
avdelnings prestation  
 

A  Nej, absolut inte 
 

B  Nej, knappast 
 

C  Ja i någon mån 
 

D  Ja, absolut 
 
E   Vet ej/Ingen uppfattning     

 
 

 
  Övriga reflektioner eller kommentarer, vad vänlig skriv dessa nedan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tack så mycket för din medverkan! 
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Bilaga B - Enkätsvar 
 
BAKGRUNDSFRÅGOR 
 

1. Din ålder 

 
90 % svarsfrekvens 
 
2. Hur länge har du arbetat på företaget 

 
90 % svarsfrekvens 
 
3. Jag har hemmavarande barn under 18 år 

 
90 % svarsfrekvens 
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4. Jag har åtaganden utanför arbetet inom t ex föreningsliv, politik och likande 

 
88 % svarsfrekvens 
 
 

I  DIN ARBETSSITUATION 
 

1. Jag förstår vad min chef förväntar sig av mig 

 
90 % svarsfrekvens 
 
2. Min chef vet vad jag förväntar mig av mitt arbete 

 
90 % svarsfrekvens 
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3. Jag förstår vad kunderna förväntar sig av mig 

 
90 % svarsfrekvens 
 
 
4. Jag har tillräckliga kunskaper för att utföra mitt arbete  

 
88 % svarsfrekvens 
 
 

5. Jag är oftast nöjd med det arbete jag lämnar ifrån mig   

 
88 % svarsfrekvens 
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6. Det ställs rimliga krav på mig   

 
88 % svarsfrekvens 
 
 
7. Jag får snabbt feedback på utfört arbete  

 

90 % svarsfrekvens 
 

 
8. Jag upplever negativ stress i mitt arbete 

 
90 % svarsfrekvens 
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9. Jag får tillräcklig kompetensutveckling 

 
90 % svarsfrekvens 
 
 

10. Min lönenivå idag är acceptabel    

 
90 % svarsfrekvens 
 
 
11. Jag har möjlighet att påverka beslut som tas  

 
90 % svarsfrekvens 
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12. Jag kan påverka min egen arbetssituation  

 
90 % svarsfrekvens 
 
 
13. Hur ofta kan Du tänka dig att jobba övertid   

 
88 % svarsfrekvens 
 
 
14. Att få ansvar är motiverande   

 
90 % svarsfrekvens 
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15. Känner du till företagets mål och visioner          

 
90 % svarsfrekvens 
 
 

16. Förstår företagets mål och visioner           

 
90 % svarsfrekvens 
 
 

17. Företagets mål och visioner är genomförbara   

       90 % svarsfrekvens 
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II  SAMARBETE INOM OCH MELLAN AVDELNINGARNA 
 

1. Jag förstår oftast vad mina kollegor på min avdelning förväntar sig av mig 

90 % svarsfrekvens 
 
 
2. Jag förstår oftast vad andra avdelningar förväntar sig av mig 

 
 90 % svarsfrekvens 

 
 

3. Mina kollegor har kunskap att hjälpa mig 

 
90 % svarsfrekvens 
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4. Hur ofta får Du feedback av dina kollegor 

 
90 % svarsfrekvens 

 
 
 
 
III  Motivation på arbetet idag  (1 eller 2 alternativ kan kryssas i) 
 
 
 

1. På min nuvarande arbetsplats motiveras jag av(lön exkluderat):     

 
82 % svarsfrekvens 
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2. Jag motiveras som person av (lön exkluderat):        

 
82 % svarsfrekvens 
 
 
 
 
3. Min motivation på arbetet idag störs av (lön exkluderat) 

 
64 % svarsfrekvens 



  11

4. Följande kan öka min motivation på arbetet idag (lön exkluderat) 

 
74 % svarsfrekvens 
 
 
 
5. Vad är viktigast för dig på arbetet 

 81 % svarsfrekvens 
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IV  Inställning till motivationshöjande incitament (se inledning för definition av 
motivationshöjande incitament) 

  
1. Jag har erfarenhet av bonussystem innan jag började på min nuvarande arbetsplats 

 
88 % svarsfrekvens 
 
2. Prestationsbaserade bonusar ökar motivationen  

 
90 % svarsfrekvens 
 
3. Pengar är alltid mer motiverande än andra former av belöningar  

 
90 % svarsfrekvens 
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4. En individuell utvecklingsplan för mitt arbete med klara mål, krav och belöningar ökar 
min motivation 

 
90 % svarsfrekvens 
 
 
5. Vilka belöningar skulle öka din motivation (1 eller 2 kryss)  

 
  69 % svarsfrekvens 
   
Under annat kom följande kommentarer: 

• Feedback från chefen  
• rimliga tidplaner, att få göra färdigt det arbete man gör och inte kastas mellan olika 

projekt. 
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6. Jag är positiv till ett införande av ett bonus‐ belöningssystem kopplat till min 
avdelnings prestation  

 
90 % svarsfrekvens 
 
Övriga reflektioner eller kommentarer: Bonus‐ belöningssystem skapar mer byråkrati, 
mätningar (nyckeltal) måste införas, svårt att få rättvist fördelningssystem av 
avdelningsbonusar. 

 
 




