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Förord 

Vi vill tacka de som har tagit sig tid att komma med synpunkter och idéer under uppsatsen 

gång för att hjälpa oss fram till vårt mål. Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare 

Universitetsadjunkt Olle Duhlin som har haft synpunkter och gett oss hjälpsamma råd för att 

vägleda oss genom denna uppsats. Samtidigt vill vi även tacka de 14 anställda på turistbyråer 

runt om i Småland som har tagit sig tid att berätta om sina tankar om motivation för att hjälpa 

oss förstå vad de anställda på en arbetsplats, i detta fall på en turistbyrå, motiveras av. Deras 

åsikter har därmed varit till grund för vår empiriska del i uppsatsen. 

 

Dessutom vill vi passa på att tacka vår examinator, Universitetslektor Mikael Lundgren och 

våra kurskamrater som under seminarierna har gett oss feedback och tips under den pågående 

processen av uppsatsen.  

 

Tack så mycket! 

 

Sara Karlén & Sandra Klang  

Kalmar, Januari 2011 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att bidra till en djupare förståelse för motivationen hos de 

anställda på en arbetsplats samt hur de monetära, sociala och individuella faktorerna påverkar 

motivationen. Vårt delsyfte är att försöka lyfta fram nyare motivationsteorier tillsammans 

med mer klassiska teorier för att försöka belysa utvecklingen. För att undersöka ovanstående 

har 14 kvalitativa intervjuer utförts med ordinarieanställda samt säsongsanställda på 

turistbyråer runt om i Småland. Vi har sedan använt oss utav olika motivationsteorier som vi 

redogjort för i kronologisk ordning för att läsaren på ett tydligare sätt ska kunna se 

utvecklingen inom motivationsteorierna. Resultaten från våra intervjuer samt de olika 

motivationsteorierna har sedan analyserats och tolkats vilket har mynnat ut i en slutsats. I 

slutsatsen har vi kommit fram till att de flesta av de nyare teorierna kan ses som en 

vidareutveckling utav de mer klassiska som ser motivation ur olika perspektiv. Det framgick 

även att det främst var symbolvärdet av de monetära faktorerna i form av bl.a. uppskattning 

som motiverade de anställda på arbetsplatsen. De sociala faktorerna påverkar de anställdas 

motivation på arbetsplatsen då det skapas en trivsel i form av en känsla av tillhörighet samt 

gemenskap och många fann även att kundbemötandet var motiverande. Slutsatsen som drogs 

om de individuella faktorerna var att motivation på arbetsplatsen kan ses som individuellt 

samtidigt som vi kom fram till att flera utav de anställda motiverades av liknande saker som 

t.ex. medarbetarna, möjligheten att växa och utvecklas, varierande arbetsuppgifter samt att 

kunna fatta egna beslut.  

 

 

Abstract  

The main purpose of this paper is to contribute to a deeper understanding of the motivation of 

the employees in the workplace and how the monetary, social and individual factors affect the 

motivation. A sidetrack purpose is to try to highlight more recent motivational theories 

together with more classical theories in an attempt to clarify the development. To investigate 

the above, 14 qualitative interviews conducted with regular employees and seasonal workers 

in tourist offices around Småland have been made. We have used different motivation 

theories, which we have set out in a chronological order to help the reader to see the 
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development of the motivation theories in a more simple way. The results from our interviews 

and the different motivation theories have then been analyzed and interpreted, which have 

resulted in a conclusion. In the conclusion we have concluded that most of the newer theories 

can be seen as a development out of the more classical motivation theories, seeing motivation 

from different perspectives. The monetary factors affect how much the employee works but 

not how well the work is performed and in the interviews it appeared that it was primarily the 

symbolic value, concerning the estimation of the performed work that motivated the 

employees in the workplace. The social factors affect the employee’s motivation in the 

workplace because it contributes to a sense of belonging and community and many also saw 

the encounter with the customer as motivating. Finally, it was concluded that motivation at 

work is individual and influenced by individual factors to some extent, but the majority of the 

employees are however motivated by similar things such as the co-workers, the ability to 

grow and develop, varied work tasks and to be able to make decisions.  
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en bakgrundinformation till motivation och anledningen till att det är av 

vikt att undersöka i främst tjänstebranschen där de anställda kommer i kontakt med kunden. 

Här tas även de anställdas roll upp och deras betydelse för organisationer. Turistbyråer 

kommer slutligen att diskuteras då de har en betydelsefull roll i turismbranschen. Detta leder 

fram till vårt syfte och vår problemformulering som vi har utgått ifrån i denna uppsats. 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion  

Organisationer konkurrerar inte enbart genom priser utan även genom kvaliteten på de tjänster 

som utförs av de anställda inom tjänstedominerande organisationer. Inom tjänstebranschen ses 

de anställda som en utav de viktigaste resurserna i en organisation (Kandampully et al 2001) 

eftersom det är de anställda som kunden först kommer i kontakt med (Skylare 2001). De 

anställda blir därmed organisationens ansikte utåt och sanningens ögonblick dvs. mötet 

mellan kund och anställd blir den mest avgörande faktorn för kundens uppfattning av 

kvaliteten på tjänsten (Carlzon 1989). Det är i detta skede som de anställda blir 

organisationens viktigaste resurs och därmed är det av vikt att de anställda är motiverade 

eftersom detta kan leda till att de tillgodoser kunden behov ytterligare (Armstrong et al 2009, 

Kandampully et al 2001). Då de anställdas motivation är nära kopplad till hur de skapar och 

levererar tjänsten för kunden, väcker det en nyfikenhet hos oss att undersöka motivation ur de 

anställdas perspektiv vilket kan vara av nytta för chefer i organisationer som kan få en inblick 

i de anställdas motivation. 

De anställdas motivation är något som har undersökts och studerats under lång tid 

(Kandampully et al 2001) och handlar om de krafter som påverkar de anställdas sätt att agera 

vilket gör att motivation har en viktig betydelse i organisationer (Kaufmann & Kaufmann 

2010). Det finns dock inte enbart en accepterad teori om motivation, utan istället finns det ett 

antal teoretiska tillvägagångssätt som kan ses som relevanta för motivationen hos de anställda 

inom en organisation (Porter et al 2003). En ökad motivation hos de anställda kan resultera i 

flera fördelar såsom en differentiering på marknaden, i form av anställda som levererar en 

bättre service, vilket kan vara svårimiterat för andra organisationer och leda till 

konkurrensfördelar (Porter 1996). Det är därför av stor vikt att de anställda är motiverade för 

att kunna tillgodose kundernas behov i den avgörande sanningens ögonblick (Tengblad 2003). 
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Om de anställda däremot är omotiverade kan detta resultera i att de levererar en tjänst som är 

under kundens förväntningar, vilket i sin tur kan ha stora konsekvenser för organisationen i 

form av förlorade konkurrensfördelar (Kandampully et al 2001). Det är därför viktigt att de 

anställda i stället ser nyttan och meningen med sitt arbete eftersom då kan en högre 

motivation uppstå, vilket kan leda till förbättrade arbetsprestationer (Whiteley 2002). Vi har 

ovan visat att de anställdas motivation kan ha en stor inverkan på organisationers prestation 

på marknaden, därmed finner vi det vara av stor vikt att uppmärksamma de anställdas 

motivation och lyfta fram dess betydelse för organisationer då det som sagt är de som spelar 

den mest avgörande rollen för kundens uppfattning av tjänsten.  

 

Normen i teorierna för de anställdas motivation har länge varit monetära motivationsfaktorer 

som t.ex. lön och har även förekommit frekvent genom historien (Miner 2005). Att enbart 

fokusera på de monetära motivationsfaktorerna såsom lön kan dock leda till att de anställdas 

fokus byts från arbetsuppgift till att pengar blir den främsta motivationsfaktorn (Grey 2009, 

Pink 2010). Detta kan i sin tur leda till att intresset för att lösa arbetsuppgiften och tillgodose 

kundens behov på bästa sätt minskar (Pink 2010). Lönen kan ses som en extern 

motivationsfaktor dvs. en motivation som kommer utifrån (Herzberg et al 1959). Dock har det 

framkommit att det finns andra motivationsfaktorer som kan leda till en ökad motivation hos 

de anställda i form av interna och individuella faktorer (Porter et al 2003). Enligt teoretikerna 

ses motivation som en interaktion mellan individ, omgivning och uppfattas som en 

psykologisk och individuell process (Latham & Pinder 2005). Människor motiveras i arbetet 

av olika typer av motivationsfaktorer eftersom deras subjektiva referensramar skiljer sig från 

varandra (Porter et al 2003), dvs. genom olika utbildningar, tidigare erfarenheter och 

individuella interaktioner med omgivningen etc. (Ljungström 2006). Vi ville därför undersöka 

motivationen hos de anställda närmare för att få en djupare förståelse om vad de motiverades 

av. 

 

Utifrån de subjektiva referensramarna kan varje individ skapa sin egen identitet och därmed 

kan motivationen inte ses som en generell faktor, eftersom det kan finnas stora skillnader 

mellan hur människor motiveras (Ljungström 2006). Identiteten formas även utifrån arbetet 

som har blivit ett sätt att fylla tillvaron med mening och skapa en känsla av att vara behövd, 

vilket kan påverka de anställda i deras arbete (Ljungström 2006). Identitet ses som en 

mångfaldigad och varierad social konstruktion, vilken skapas i interaktion med andra i 
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omgivningen (Alvesson 2004). Anställda kan därför motiveras av att bl.a. prestera väl 

eftersom det skapar en form av status och kompetens vilket kan påverka identiteten och 

självkänslan positivt. Om den individuella identiteten inte tas hänsyn till kan det leda till en 

minskad motivation för de anställda då den anställdes fokus kan ändras till att söka 

bekräftelse på annat håll. En minskad motivation kan i sin tur påverka arbetsprestationen samt 

resultera i en minskad effektivitet i organisationen (Alvesson 2004) då de anställdas 

arbetsprestation kan påverka kundens uppfattning av tjänsten (Carlzon 1989).  

 

1.1.1. Turismbranschen 

 

På dagens konkurrensutsatta marknad förlitar sig organisationer på att de anställda tar eget 

ansvar, är flexibla och serviceinriktade då det inverkar på kundens uppfattning av tjänsten 

(Kandampully et al 2001). En bransch som i väldigt hög grad förlitar sig på de anställda är 

turismbranschen då de anställda i mötet med kunden skapar tjänsten (Kandampully et al 2001) 

vilket gör att motivationen hos de anställda kan vara av stor vikt. Turismbranschen 

sysselsätter omkring 240 miljoner människor runt om i världen (Holloway et al 2009) och är 

idag en snabbt växande bransch. I Sverige sysselsätter turismindustrin omkring 160 000 

människor, vilket är fler än inom t.ex. skogsbruk- och jordbruksindustrin (Terpstra 2010). 

Kundens krav på tjänsten har ökat samtidigt som teknikens utveckling och Internets framväxt 

har förändrat kommunikationskanalerna (Barney 2004). Internet har blivit ett allt mer 

betydelsefullt kommunikations- och marknadsföringsmedium för turismorganisationer då 

efterfrågan på att söka information samt boka resor via Internet har ökat (Terpstra 2009). 

Detta anser vi kan ses som ett hot för de anställda på turismorganisationer där tidigare 

arbetsuppgifter gått från att möta kunden ansikte mot ansikte för att t.ex. boka en hotellnatt, 

till att kunden istället själv via Internet utför bokningen. Turismbranschen anser vi är en 

spännande och betydelsefull bransch eftersom den sysselsätter samt påverkar flertalet 

människor. Dessutom spelar de anställda en avgörande roll för hur kunden uppfattar tjänsten 

vilket i sin tur påverkar organisationernas prestationer på denna konkurrensutsatta marknad i 

hög grad. Detta gjorde oss nyfikna på att undersöka motivationen hos några utav de anställda 

inom denna bransch då många teorier visar på en koppling mellan motivation och 

arbetsprestation.  
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Flera organisationer inom turismbranschen kräver särskilda anställningsformer i och med att 

de flesta turismorganisationer är säsongsberoende. Detta resulterar i att personalstaben ofta 

förstärks med säsongsanställda under perioder som är mer krävande som t.ex. under 

sommarhalvåret då de flesta åker på semester. Under dessa perioder är det vanligt att 

säsongsanställda och ordinarieanställda arbetar tillsammans och gemensamt utför det främsta 

arbetet gentemot kunden (Page & Connell 2006). Dessutom finns det många unga som arbetar 

som säsongsanställda och anställningsformen präglas av en hög personalomsättning med 

korta anställningstider (arbetsformedlingen.se). Turistbyråer är en organisation inom 

turismbranschen som präglas utav ovanstående, där stora delar utav arbetet innebär att bemöta 

kunder samt marknadsföra en specifik plats eller ort. Detta väckte en undran hos oss och 

gjorde att vi ville ta reda på om de anställdas motivation på en turistbyrå påverkas individuellt 

av deras egen anknytning till platsen eftersom platsen kan vara djupt rotat hos den anställde 

och är oftast en del av deras identitet. Vid en presentation av sig själv väljer man ofta att 

berätta sitt namn, yrkestitel och plats man kommer ifrån. När platsen används som en 

identitetsfaktor blir det extra viktigt att den står för något positivt så den representerar 

personen på ett bra sätt. Det kanske finns en stolthet över platsen som gör att den anställde på 

turistbyrån blir motiverad till att skapa en vinning inte enbart för sig själv utan även för 

regionen, alltså att sälja och informera om platsen för regionens skull. Vilket kan jämföras 

med andra tjänsteföretag där arbetet inte är kopplat till platsen som t.ex. resebyråer där 

resesäljarna försöker sälja resor bort från platsen vilket kan ses som motsatsen till 

turistbyråernas uppgift eftersom resesäljarna istället lockar iväg människor bort från platsen 

och i slutänden personligen tjänar på det i form av ökad provision eller dylikt. 

 

Turistbyråer väckte även vår nyfikenhet då de är en betydelsefull del av det turistiska 

produktionssystemet, vilket är en kedja av olika organisationer som tillhandahåller och 

distribuerar turismtjänster såsom information om närmsta hotell, sevärdhet och restaurang etc. 

där de anställdas motivation kan ha en stor inverkan på kundens uppfattning av tjänsten. Trots 

turistbyråernas position som spindeln i nätet är de anställdas löner ofta låga och borde därmed 

inte vara så motiverande i sig, vilket gjorde oss nyfikna på att förstå hur detta kan påverka 

deras motivation samt hur de sociala faktorerna kan påverka de anställdas motivation då stora 

delar av deras arbete går ut på att bemöta kunder. Turistbyråernas existens har dock kommit 

att hotas då tekniken ständigt går framåt, vilket har lett till att kunderna idag själva kan hitta 

information om närmsta hotell, sevärdhet och restaurang etc. genom datorer och 
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mobiltelefoner med Internetuppkoppling. Vi blev här nyfikna på hur det faktum att teknikens 

framfart kan ha påverkat de anställda på turistbyråernas motivation. Kunderna kräver idag 

individanpassad information och professionella svar på sina frågor om platsen och därför 

måste kanske turistbyråernas anställda utveckla sin roll som informatör (FörTur 2008). 

Utifrån att ha uppmärksammat turistbyråernas unika och betydelsefulla roll i turismbranschen 

fann vi det vara av intresse att undersöka vad de anställda på turistbyråer motiveras av och hur 

motivationen kan förstås. Då lönen på turistbyråer generellt sett är låg och arbetet har en 

social prägel samt att anställda med olika individuella skillnader arbetar tillsammans blev vi 

nyfikna på hur dessa faktorer kan påverka de anställdas motivation. Detta har i sin tur lett 

fram till vår problemformulering samt syfte.  

1.2 Problemformulering  

 

 Vad uppfattar de anställda att de motiveras av på arbetsplatsen?  

 Hur kan monetära, sociala och individuella faktorer påverka de anställdas motivation 

på arbetsplatsen? 

 Hur kan motivationen på arbetsplatsen hos de anställda och de monetära, sociala och 

individuella faktorernas påverkan på motivationen förstås? 

 

1.3 Syfte  

 

Syftet är att bidra till en djupare förståelse för motivationen hos de anställda och hur de 

monetära, sociala och individuella faktorerna påverkar motivationen på arbetsplatsen, vilket 

kan vara av nytta för cheferna i organisationen då de kan skapa en bättre arbetsplats vilket i 

sin tur kan skapa en tjänst som kunden upplever som bättre än tidigare. Delsyftet är att lyfta 

fram nyare motivationsteorier tillsammans med de mer klassiska teorierna för att försöka 

belysa utvecklingen vilket kan vara av intresse för framtida studier om motivation.  
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi bl.a. att redogöra för valet av angreppssätt, teorier och 

undersökningens trovärdighet. Vi kommer även att redogöra för vår insamling av teori och 

empiri. Kapitlet är till för att ge läsaren en större förståelse för vårt arbetssätt och de 

slutsatser vi kommit fram till. 

 

2.1 Angreppssätt 

2.1.1 Abduktiv ansats 

 
Det finns tre stycken ansatser att utgå ifrån när ett problem ska undersökas induktion, 

deduktion och abduktion, vilka skiljer sig åt i sättet att förklara ett problem (Bryman & Bell 

2005). Vi har valt ett abduktivt tillvägagångssätt där forskarna använder sig av ett växelspel 

mellan empiri och teori (Sörensen & Olsson 2007). Växelspelet innebär att det inte finns 

någon given struktur från början då mönster som upptäckts i teorin undersöks med 

iakttagelser från verkligheten i form av empiri eller tvärtom. Genom att se till både empiri och 

teori samtidigt ändras det ursprungliga teorimönstret (Alvesson & Sköldberg 2005). Vårt val 

av forskningsområde grundade sig i vår förförståelse inom ämnet motivation och 

turismvetenskap vilket ledde oss fram till vår problemformulering. Under själva 

forskningsprocessen använde vi oss av ett växelspel mellan teori och empiri för att kunna 

fördjupa vår förståelse för fenomenet motivation hos de anställda på turistbyråer genom att se 

fenomenet ur olika infallsvinklar både ur en teoretisk samt empirisk synvinkel. Vi använde 

oss inledningsvis utav teorier för att formulera vårt syfte samt problemformulering för att 

sedan använda oss utav empiri. Avslutningsvis använde vi oss utav teorier för att med hjälp av 

dessa skapa en förståelse för empirin och därmed fann vi att vi hade ett växelspel mellan teori 

och empiri, vilket gjorde oss abduktiva.  

 

Vår teoretiska referensram består av teorier inom främst beteendevetenskap och 

organisationspsykologi med fokus på ämnet motivation. Den empiriska delen har samlats in 

via kvalitativa intervjuer med anställda på turistbyråer. Vi har fått ta hänsyn till att det kan 

anses svårt att ha ett helt öppet sinne vid empiriinsamlingen då insamlaren tolkar 

informationen omedvetet vilket gör det omöjligt att vara objektiv som forskare (Jacobsen 

1997). Inom abduktionen är det vanligt att forskarna sätter sina egna gränser för vad som ska 
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undersökas och om gränserna satts för snävt så kan relevant information förbises (Jacobsen 

1997). För att undvika detta så har empirin granskats för att sedan gå tillbaka och jämföras 

med vår teoretiska forskningsram i form av motivationsteorier för att på så sätt kunna förstå 

vad de anställda motiveras av. Samtidigt fann vi att det var av vikt att dra gränser för vad som 

ska undersökas för att inte helt avvika från våra problemformuleringar samt vårt syfte.  

 

2.1.2 Kvalitativ metod  

 

Det finns flera metoder att utgå ifrån och använda som redskap för att undersöka ett problem 

(Holme & Krohn Solvang 1997). Vi valde mellan den kvalitativa metoden och den 

kvantitativa metoden där båda har som mål att skapa förståelse och sammanhang av 

problemet. Metoderna är även till för att förstå problemets komplexitet och upptäcka orsaker 

till att problemet finns genom att samla in relevant information (Holme & Krohn Solvang 

1997). I vårt fall ansåg vi att relevant information bl.a. var hur de anställda ser på motivation 

vilket skulle kunna hjälpa oss att uppfylla vårt syfte: att förstå motivation hos de anställda, det 

var därmed en kvalitativ information som vi ville samla in och valde därmed att ha en 

kvalitativ metod. Vi samlade in kvalitativ information genom intervjuer och diverse texter om 

motivation för att kunna besvara våra problemformuleringar. Det som avgör vilken metod 

som väljs beror på vilket tillvägagångssätt som svarar på problemformuleringen (Jacobsen 

2002), men även genom att väga för- och nackdelar mot varandra (Holme & Krohn Solvang 

1997).  

En anledning till valet av en kvalitativ metod var att denna syftar till att ge en djupare 

förståelse för det som studeras, där undersökningen sedan kan användas som hjälp för att 

upptäcka skillnader och se problemet ur olika synvinklar (Watt Boolsen 2007). Denna metod 

passade som tidigare nämnt vårt syfte då vi strävade efter ett djup i denna uppsats som vi inte 

ansåg att en kvantitativ metod skulle ha gett oss. Inom den kvalitativa undersökningen finns 

det olika traditioner att utgå ifrån, oftast används en naturalistisk tradition vilket undersöker 

och beskriver människor och interaktionen som uppstår i en naturlig miljö (Bryman & Bell 

2007) d.v.s. den anställdes arbetsmiljö. Vi har använt oss utav kvalitativa intervjuer utförda på 

arbetsplatsen för att samtidigt kunna få en uppfattning av de anställdas arbetsmiljö. Detta har i 

sin tur gett oss en bild av motivationen i de anställdas ”naturliga” eller välbekanta miljö 

(Bryman & Bell 2007). 
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Den kvalitativa metoden förknippas ofta med intervjuer eller observationer som primärdata 

och litteraturkällor som sekundärdata (Jacobsen 2002). Vår primärdata har i denna uppsats 

bestått utav 14 intervjuer med anställda på turistbyråer. Svaren från intervjuerna har sedan 

analyserats med hjälp av teorier som vi samlat in för att sedan gå tillbaka till empirin och 

utarbeta svaren utifrån teorierna. Efter att vi samlat in primär- och sekundärdata har vi tolkat 

denna till en helhet för att bidra till en djupare förståelse för motivationen hos de anställda på 

turistbyråer. Vi har även försökt lyfta fram nyare motivationsteorier tillsammans med de mer 

klassiska teorierna för att försöka belysa utvecklingen. Med nya motivationsteorier menar vi 

teorier som uppkommit de senaste tio åren och de klassiska är de teorier som uppkom på 30-

80 talet som t.ex. Maslow, Herzberg, McClelland samt Hackman och Oldham. Kvalitativ 

metod är också förknippat med att den drivs av en flexibilitet i form av snabba förändringar 

under informationsinsamlingens gång (Watt Boolsen 2007). För att vi skulle kunna tolka det 

empiriska materialet till ett sammanhang fann vi det vara av vikt att läsa in oss på litteraturen. 

Genom att använda den kvalitativa metoden som tillåter forskaren att vara flexibel kunde vi 

därmed anpassa oss efter processen och tolkningarna under empiriinsamlingens gång.  

 

Forskarens syn styrs av subjektiva referensramar såsom utbildning samt tidigare erfarenheter 

och därför kan undersökningen aldrig skapa en objektiv bild av det som undersöks eftersom 

all information tolkas av forskaren som är subjektiv. Det är dock av vikt att forskaren försöker 

återge en så verklighetstrogen bild som möjligt (Holme & Krohn Solvang 1997), alltså en 

undersökning som visar på hur det egentligen är (Bryman & Bell 2007). En helt neutral och 

värdefri forskning finns inte, istället skapas forskningen utifrån forskarens egna normer och 

miljö (Holme & Krohn Solvang 1997). Detta är något som vi har varit medvetna om och vi 

har därför försökt att vara uppmärksamma på att detta kan komma att påverka vår 

undersökning då vi utgått från våra subjektiva referensramar som inte skiljer sig speciellt 

mycket ifrån varandra då vi båda har liknande bakgrunder.  

 

2.1.3 Förhållningssätt  

 

Vi har valt att ha ett tolkande förhållningssätt i vår kunskapsteori. Undersökningspersonerna 

ses inte som forskningsobjekt utan som meningsskapare vilket gör att teorierna inte kan testas 

utan istället måste utarbetas tillsammans med undersökningspersonerna (Alvesson & Deetz 
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2000). För att förstå motivationen hos de anställda användes svaren från intervjuerna för att 

skapa en mening för vår förståelse om motivation hos de anställda för att sedan använda oss 

utav teorier som bidrog med viktiga insikter i ämnet motivation. 

 

Tolkande forskare lägger ofta hermeneutik till grund för sina kvalitativa metoder som ofta 

bygger på intervjuer där intresset syftar mot hela personen, t.ex. dess kroppsspråk och 

föreställningar (Patel & Davidson 2003). Vi har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt som är 

en metod för att tolka mening. Samtidigt är det inte den absoluta meningen som tolkas, utan 

flera meningssammanhang med olika betydelser (Johansson 2005). Som nämnts i inledningen 

finns det inte enbart en accepterad teori om motivation. Istället finns det ett flera teoretiska 

tillvägagångssätt vilket gör att det inte är den absoluta meningen som vi i denna uppsats 

försökt att förstå utan istället flera meningssammanhang med flera betydelser.  

 

Genom det hermeneutiska förhållningssättet har vi försökt få en förståelse för motivationen 

hos våra intervjupersoner genom att tolka det som sades vid intervjun. Detta kan leda till en 

dubbel tolkning där forskaren gör en tolkning av andras tolkningar av fenomenet (Bryman & 

Bell 2007). Vi har i denna studie gjort en tolkning av våra intervjupersoners uppfattningar av 

motivation som vi sedan använt oss utav för att tolka motivation utifrån diverse författares 

texter. Texterna har vi sett som ett hjälpmedel i vår uppsats för att kunna få en djupare 

förståelse för motivationen hos de anställda vilket därmed har ökat våra tolkningsmöjligheter. 

 

Den tolkande forskaren närmar sig det som ska studeras på ett subjektivt sätt där forskarens 

känslor, tankar och intryck ses som en tillgång för att kunna tolka det som ska undersökas då 

den egna förståelsen används som ett verktyg i tolkningen (Ödman 2006). Vi var medvetna 

om att vi var subjektiva eftersom vi hade en förförståelse om motivation och egna tankar om 

ämnet. Detta har vi därför använt för att förstå och tolka svaren ytterligare. Den tolkande 

forskaren pendlar mellan att se helheten och den enskilda delen samt att se svaren ur olika 

synvinklar under tolkandet. Detta kan jämföras med att översätta en text, för att förstå ett ord 

måste man förstå hela meningen (Ödman 2006). Genom att dels undersöka motivationen hos 

anställda på turistbyråer och sedan diverse motivationsteorier som diskuterar motivation mer 

generellt kunde vi förstå hur motivation hos anställda kan förstås och vi kunde successivt få 

en djupare förståelse. Förståelsen kan därmed finnas på två nivåer där relationen mellan 

helhet och del är starkt sammanflätade (Ödman 2006). 
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2.2 Val av teorier 

 

Det räcker inte med att tolka empirin med enbart en teori då det kan resultera i en skev bild av 

det som undersökts (Jacobsen 2000). Vi har därför använt oss av ett antal teorier för att få en 

mer mångfacetterad uppfattning av vår undersökning. Användandet av flera teorier kan ses 

som kompletterande då svaga sidor hos en teori kan kompletteras med en annan teori 

(Jacobsen 2000). En del utav de äldre motivationsteorierna kan ses som något förlegade då 

nyare forskning har kommit med förklaringar som är anpassade efter samtiden. Samtidigt 

anser vi att många utav dessa äldre teorier fortfarande kan ses som relevanta då många nyare 

teorier till viss del är en vidareutveckling av de äldre teorierna. De äldre teorierna kan därmed 

kompletteras med nyare forskning för att kanske förstås på ett annat sätt och tolkas utifrån 

dagens samhälle som t.ex. Maslows behovshierarki som uppkom år 1954. Vi har genom en 

litteraturgranskning valt ut teorier som vi i uppsatsen fann vara relevanta för vårt empiriska 

material. 

  

Forskaren kan genom en litteraturgranskning skaffa sig en bakgrund samt en överblick över 

problemområdet. Syftet med litteraturgranskningen är ofta att sammanställa litteraturen inom 

området samtidigt som det är av vikt att komma ihåg att granskningen inte behöver vara 

heltäckande och omfatta allt som är skrivet inom området (Backman 1998). Ämnet motivation 

är komplext och litteraturen kan hittas inom diverse forskningsfält såsom företagsekonomi, 

psykologi, samhällsvetenskap etc. Det har för oss därför varit av stor vikt att fokusera på ett 

fåtal relevanta teorier som har sin grund främst inom beteendevetenskap och 

organisationspsykologi då vi eftersträvat ett djup i denna uppsats och därmed medvetet 

selekterat bort de flesta motivationsteorier som hamnat utanför beteendevetenskapen samt 

organisationspsykologin.  

 

I vår uppsats har vi främst försökt att använda oss utav primärdokument eller originalartiklar i 

form av bl.a. böcker och vetenskapliga tidskriftsartiklar som vi införskaffat genom att söka på 

utvalda nyckelord via litteraturkatalogen på universitetsbiblioteket. Vi har även använt oss av 

källförteckningar hämtade från bl.a. tidigare uppsatser om motivation för att på så vis kunna 

söka oss vidare rent teoretiskt. Sökmotorn Google och diverse databaser såsom 

Linnéuniversitets artikeldatabaser där ELIN har varit till hjälp då vi använt oss av att söka på 

nyckelorden motivation, anställda, employee, turism, turismbransch, turistbyrå och diverse 



Linnéuniversitetet  Sara Karlén 

Kalmar  Sandra Klang 

  HT 2010 

 

11 
 

kombinationer utav dessa samt olika motivationsteorier som vi kommit i kontakt med tidigare. 

Originaltexter ansåg vi var att föredra för att öka tillförlitligheten, men vi har även 

kompletterat dessa med andra texter för att få en djupare förståelse samt för att få in fler 

perspektiv på teorierna.  

 

2.3 Tvärsnittstudie 

 

Vi har valt att göra en tvärsnittstudie som innebär att undersökningen baseras på material från 

fler än ett fall (Bryman & Bell 2007), vilket vi fann vara av användning i denna uppsats då vi 

ämnat förstå motivation hos de anställda genom att utföra våra undersökningar på flera olika 

turistbyråer då de flesta turistbyråer oftast bara har en handfull anställda. Eftersom vi i denna 

uppsats kände att vi behövde flera intervjupersoners uppfattningar för att kunna uppfylla vårt 

syfte fann vi det vara mest lämpat att använda oss utav en tvärsnittstudie för att få en bredare 

bild av de anställdas uppfattning om motivation.  

 

2.4 Insamling av empiriskt material  

 

Det empiriska materialet är en viktig del i forskningsprocessen som vi därför valt att lägga ner 

mycket tid på då det kräver en omsorgsfull tolkning. Empirimaterial, särskilt i form av 

intervjuer, kan ses som resultatet av en interaktion mellan undersökningspersonerna och 

forskaren. Materialet skapas i detta komplexa samspel mellan normer för hur de bägge 

personerna anser att de bör uttrycka sig samt deras tidigare erfarenheter, föreställningar, 

värderingar och avsikter (Alvesson & Deetz 2000). 

Då vårt syfte gick ut på att förstå motivationen hos de anställda fann vi att kvalitativa 

intervjuer i form av att antingen träffa dem personligen eller att intervjun utfördes via telefon 

skulle vara den bästa insamlingsmetoden för oss i denna uppsats. Kvalitativa intervjuer kan 

beskrivas som tolkande frågeformulär som kräver att intervjuaren kontinuerligt tolkar svaren 

och agerandet både före, under och efter intervjun. Intervjuerna karaktäriseras bl.a. av att 

intervjuaren ställer så öppna samt raka och enkla frågor som möjligt vilket gör att svaren blir 

innehållsrika och komplexa (Alvesson & Deetz 2000). Detta leder till att intervjuaren genom 

sina intervjuer kan få ett rikt material (Trost 2010). Vi anser oss ha fått en empirisk mättnad 
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då intervjupersonernas svar efterhand kom att likna varandra. Det är svårt eller åtminstone 

tidskrävande för intervjuaren att genom intervjuer skapa sig en föreställning eller förståelse 

om idéer, betydelser och uppfattningar hos intervjupersonen och det har ifrågasatts om det 

verkligen går. Intervjupersonernas svar kanske inte alls speglar den sociala verkligheten utan 

istället intervjusituationen och normerna som styr det som sägs (Alvesson & Deetz 2000). Vi 

har därför varit uppmärksamma på att intervjupersonerna inte alltid svarar sanningsenligt, dvs. 

utifrån sina egna subjektiva referensramar och därmed inte beter sig eller svarar som de skulle 

gjort annars (Holme & Krohn Solvang 1997). Vi har i denna uppsats varit medvetna om att 

detta kan hända och det är något vi har tagit ställning till genom att tillsammans noggrant 

tolka deras svar och kroppsspråk. Kvalitativa intervjuer fann vi i denna uppsats vara mest 

givande då vi trots ovanstående anser att en intervju kan ge rika indikationer på hur 

intervjupersonerna tycker, känner och tänker.  

 

2.4.1 Urval 

 

Urvalet av intervjupersoner spelar en avgörande roll för undersökningen och vid kvalitativa 

intervjuer vill man ofta få en variation inom den homogena population som ämnas undersökas 

(Trost 2010). I denna uppsats strävade vi efter en så stor variationsbredd bland 

intervjupersonerna som möjligt och vi försökte medvetet få tag i anställda i olika åldrar, kön, 

anställningstid samt både säsongsanställda och ordinarieanställda etc. Vid valet av 

intervjupersoner kontaktade vi anställda på turistbyråer runt om i Småland då vi ansåg att en 

närhet till intervjupersonerna skulle underlätta vår empiriinsamling. Vi fann inte heller att det 

skulle vara någon större skillnad mellan anställda på turistbyråer runt om i Sverige då deras 

arbetsuppgifter är av liknande slag. Det var 14 stycken som ville ställa upp på intervju, 12 

kvinnor och två män dock hade vi gärna sett att fler män ställt upp på att bli intervjuade 

eftersom de hade förhoppningsvis gett oss ett större empiriskt underlag för att se om 

motivationen mellan män och kvinnor skiljer sig åt. Vi anser dock att dominansen av kvinnor 

som intervjupersoner speglar verkligheten på turistbyrån, alltså hur det ser ut på arbetsplatsen 

ur ett könsperspektiv.  

Efter att vi gjort vårt urval fick vi förfrågan från ett fåtal att utföra intervjuerna via telefon då 

de inte hade möjlighet att träffas personligen. Vi ansåg att en nackdel med att utföra 

intervjuerna via telefon var att det var svårt att avgöra om intervjupersonen var färdig med att 

besvara frågan samtidigt som vi inte kunde läsa av personens kroppsspråk. Intervjupersonen 
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kanske höll på med andra saker under intervjun som att t.ex. titta på tv etc. vilket kan ha stört 

intervjupersonens uppmärksamhet, men genom att intervjuerna ägde rum under deras 

arbetstid tror vi att sådana störningar minimerades. Samtidigt fann vi att telefonintervjuerna 

var nästan lika givande för vår uppsats som intervjuerna som utfördes på plats den stora 

skillnaden var att kroppsspråket inte kunde tolkas och vi kunde inte kontrollera att 

intervjupersonerna höll på med andra saker under intervjun såsom att läsa mailen. Våra 

intervjuer kan ses som respondentintervjuer (Holme & Krohn Solvang 1997), då vi 

intervjuade anställda som själva är delaktiga i det vi studerar vilket vi ansåg vara en fördel då 

de inte var så främmande för ämnet som undersöktes. 

 

2.4.2 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor med öppna svar kan ses som ostrukturerade då det är intervjupersonen som 

bestämmer strukturen på svaren (Trost 2010) vilket vi i denna uppsats fann vara användbart 

då vi ämnat förstå motivation ur de anställdas perspektiv. Strukturerade frågor skulle istället 

ha inneburit att intervjupersonen inte kunde besvara frågan på ett annat sätt än det 

intervjuaren strukturerat upp. Ett annat sätt att använda termen struktur är i den mening då 

intervjuaren håller sig till ett ämnesområde istället för flera. Det är alltså av vikt att skilja 

mellan struktur på frågorna och dess svar eller struktur på studien i sig (Trost 2010). Våra 

intervjuer har varit strukturerade på så vis att de berört ett ämnesområde och frågorna har 

däremot varit öppna och ostrukturerade dvs. det har inte funnits några givna svar.  

Våra intervjufrågor har inte varit högt standardiserade eftersom detta innebär en avsaknad av 

variation då frågorna samt situationen är densamma för alla intervjupersoner (Trost 2010). Vi 

har istället använt oss utav en låg standardisering vilket innebär att intervjuaren anpassar sin 

formulering av frågor efter den intervjuades språkbruk och frågorna tas i den ordning som 

passar intervjupersonerna, situationen och därmed blir variationsmöjligheterna stora. Dock 

formulerade vi innan intervjutillfällena ett antal stödfrågor som användes för att undvika att 

intervjun tappade fokus och kom ifrån ämnet. Vi utförde de flesta intervjuerna på respektive 

arbetsplats detta gav oss samtidigt möjligheten att kunna observera intervjupersonen för att 

skapa oss en uppfattning om den anställdes omgivning. Anpassningen sker oftast genom att 

forskaren sätter sig in i situationen för att kunna se och förstå situationen inifrån den 

undersöktes perspektiv och på så vis skapa en djupare uppfattning och förståelse. Om 

intervjun ses som en pågående process där intervjuaren anpassar sig efter situationen 
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kontinuerligt får intervjuaren möjligheten att ändra uppfattning och denne blir därmed mer 

öppen för variationer. Därför kan det vara fördelaktigt att ha lågt standardiserade frågor (Trost 

2010).  

 

2.4.3 Anonymitet  

 

När vi tog kontak med våra intervjupersoner på turistbyråerna var vi noga med att upplysa 

dem om att ingen utomstående skulle kunna få ta del av personlig information som skulle 

kunna leda till att den enskilde intervjupersonen skulle kunna identifieras. Motivation hos de 

anställda kan för vissa ses som känsligt och vi ansåg att för att kunna få så ärliga och utförliga 

svar som möjligt skulle låta intervjupersonerna få vara anonyma. Vi ansåg även att vi i 

uppsatsen inte behövde nämna intervjupersonerna vid deras riktiga namn eftersom vårt syfte 

var att förstå motivation hos de anställda och därför var det inte relevant. Istället valde vi att 

benämna intervjupersonerna med hjälp av både fiktiva namn samt anställningsform och ålder 

som avrundats till närmsta femtal t.ex. ordinarieanställda Anna, 45 år. Detta för att det 

tydligare skulle framgå att det var flera intervjupersoner samt att läsaren på ett tydligt sätt 

skulle förstå vem som sa vad.  

Vid kvalitativa intervjuer är det svårt för intervjuaren att undgå att känna till namnet på 

intervjupersonen, då dessa vid första mötet hälsar och presenterar sig och därmed kan ingen 

anonymitet förekomma mellan intervjuaren och intervjupersonen. Vi upptäckte här en fördel 

med telefonintervjuerna då en del intervjupersoner kände sig mer anonyma och därmed 

verkade svara mer öppet på våra frågor än de som vi intervjuade på arbetsplatsen, ansikte-

mot-ansikte. I uppsatsen ska intervjupersonen göras anonym för läsaren och uppgifter som 

kan avslöja intervjupersonens identitet ska behandlas konfidentiellt dvs. att uppgifterna inte 

förs vidare (Trost 2010). Att intervjupersonen inte kan vara anonym inför intervjuaren ses 

ibland som en nackdel med intervjuer, till skillnad mot en t.ex. en enkät där intervjupersonens 

svar kanske blir mer sanningsenliga men oftast mer kortfattade. I en intervju kan intervjuaren 

t.ex. ställa kompletterande frågor och man kan undvika missförstånd som kan uppstå i t.ex. 

enkäter i och med de kortfattade svaren. Dessutom brukar majoriteten ha lättare för att 

uttrycka sig verbalt än skriftligt (Ejlertsson 2005). En situation som kan uppstå när 

intervjupersonen inte är anonym inför intervjuaren är att en personlig kontakt skapas där 

känslorna styr intervjun och därmed förloras fokus på frågorna och svaren (Holme & Krohn 
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Solvang 1997). Detta skedde inte i vårt fall då vi inte hade någon närmare kontakt med någon 

av intervjupersonerna utan endast träffade dem en gång.  

 

2.4.4 Under intervjun 

 

Innan vi påbörjade intervjuerna frågade vi intervjupersonerna om det gick bra att vi spelade in 

intervjun med hjälp av en diktafon, vilket gick bra för alla. Vi valde att använda en diktafon 

samtidigt som en utav oss förde anteckningar och den andra ställde frågor till 

intervjupersonen. Diktafonen användes främst för att komplettera eller återspela vissa detaljer 

utav intervjun som saknades i anteckningarna som vi utgick ifrån vid bearbetningen av det 

empiriska materialet.  

Vid intervjuerna medverkade båda två då vi i vår uppsats fann det vara av vikt att båda fick en 

insikt i det intervjupersonen berättade för att vi sedan skulle kunna sammanställa det till en 

text. Sett ur intervjupersonens synvinkel var vi medvetna om att det fanns en risk att denne 

skulle känna sig i underläge vilket gjorde att vi beslutade att intervjupersonen skulle få välja 

plats för intervjun. Detta eftersom vi hoppades att situationen med två intervjuare skulle 

kunna uppvägas genom att intervjun ägde rum i en miljö där intervjupersonen kände sig 

bekväm.  

 

2.4.5 Intervjupersonerna 

 

Vi har utfört 14 antal intervjuer, varav 6 har varit via telefon och 8 har varit ansikte-mot-

ansikte. Våra intervjupersoner har varit i åldrarna 20-70, majoriteten har varit kvinnor, 

dessutom har vi både intervjuat ordinarieanställda och säsongsanställda med varierande 

anställningslängd där den kortaste anställningen var på två säsonger och den längsta på 25 år. 

Alla de anställda som har blivit intervjuade har Turistinformatör som arbetstitel, vilket 

innebär att bemöta kunder genom att hjälpa och informera dessa för att tillgodose kundens 

behov. En annan del i turistinformatörens arbete är att marknadsföra en specifik plats, vilket 

bl.a. innebär att uppdatera broschyrer och hemsida om evenemang och turismorganisationer i 

omgivningen. Idag fungerar turistbyråerna även som en bokningscentral då de tillhandahåller 

och distribuerar turismtjänster samt diverse evenemangsbiljetter (FörTur 2008). 
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2.4.6 Analys & tolkning av intervjuerna 

 

Vid analysen av den information som införskaffats via våra kvalitativa intervjuer började vi 

med att först strukturera och organisera materialet. Vi renskrev och sammanfattade empirin 

samtidigt som vi diskuterade det vi sett och hört under intervjun. Eftersom vi hade en lista 

med frågeområden som inte var standardiserade då vi berörde de olika frågeområdena i den 

ordning som passade intervjupersonen och situationen fick vi sammanställa alla intervjuer så 

att svaren var i samma ordning. Detta gjorde att vi fick en bättre översikt över vårt material 

och på ett lättare sätt kunde analysera det. Vi kunde därmed se de mest relevanta åsikter för 

uppsatsen och fokusera på att analysera dessa.   

2.4.7 Trovärdighet 

 

Vid tolkning av det empiriska materialet måste intervjuaren försöka bedöma materialet och 

avgöra om det kan betraktas som en trovärdig redogörelse för den sociala verkligheten. Den 

kvalitativa intervjuns trovärdighet kan ses som ett utav de största problemen med denna 

empiriinsamlingsteknik (Trost 2010). En användning samt redovisning av olika metoder, 

tekniker samt olika indicier som indikerar på samma sak kan bidra till att det empiriska 

materialet stärks i sin trovärdighet (Ejvegård 2009). Vi har i denna uppsats ämnat försöka 

beskriva vårt tillvägagångssätt vid intervjuerna så noggrant som möjligt för att på så sätt 

kunna styrka vår trovärdighet. Vid urvalet av de anställda tog vi kontakt med turistbyråchefen 

där valet av anställda att intervju skiljde sig mellan turistbyråerna. I vissa fall valde chefen ut 

anställda som ses som goda representanter för organisationen för att svara på våra frågor.  

Därmed är vi medvetna om att chefen valt ut anställda som ansågs vara goda representanter 

för turistbyrån. Vilket kan leda till att vissa åsikter i vår uppsats har grundats på anställda som 

är positivt inställda till turistbyrån och i och med det har vi inte fått fram negativa åsikter. I 

andra fall lade turistbyråchefen över beslutet på de anställda, att de själva fick ta ställning till 

om de ville ställa upp på intervju därmed anser vi ändå att vi fått med de negativa rösterna i 

uppsatsen, dock kanske inte i den utsträckning vi hade önskat. Att inte få ta del av alla åsikter 

utan endast åsikter från goda representanter från turistbyråerna kan minska trovärdigheten för 

hela uppsatsen men med hjälp av teorierna som indikerat på liknande företeelser som det som 

sades i intervjuerna har vi försökt att styrka intervjuns trovärdighet. Vi har även varit 

medvetna om att forskaren i kvalitativa undersökningar ofta riskerar att vara partisk då 
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empiriinsamlingen kan ses som ett personligt moment där forskaren tolkar materialet som 

samlas in (Andersen 1998). Genom att vara kritisk till vårt tillvägagångssätt samt det material 

som samlades in vid våra intervjuer har vi försökt minimera partiskheten och vi har varit 

medvetna om att det empiriska material som samlas in inte är solida eller obestridliga och att 

det kanske inte ger en sann bild av hur de anställda uppfattar motivation i verkligheten.  

Vi har även samlat in och sammanställt nyckelord från intervjuerna som utförts därefter har vi 

använt dessa nyckelord för att kategorisera våra rubriker i empiridelen av denna uppsats som 

vi valt att kalla ”motivation IRL hos de anställda” (IRL =in real life).  

 

2.5 Val av bransch och organisation 

 

Idén att skriva vår kandidatuppsats om motivation kom ifrån ett seminarium om arbete och 

identitet i kursen Organiserandets problem och utmaningar där ämnet motivation berördes 

vilket väckte vår nyfikenhet att ta reda på mer om detta. Vi blev här nyfikna på hur motivation 

i arbetet kan förstås. Då vi ansåg att det redan fanns mycket litteratur samt teorier om hur 

ledaren kan motivera de anställda fann vi det intressant att försöka förstå motivation ur de 

anställdas perspektiv.  

Valet att undersöka just turistbyråer gjordes då vi anser att de många gånger kan ses som en 

betydelsefull aktör i den snabbt växande turismbranschen. Vi studerar i skrivandets stund på 

Turismprogrammet vid Linnéuniversitetet och har ett intresse för själva ämnet och därmed var 

valet att just undersöka motivationen på turistbyråer ganska naturligt även om vår 

undersökning även kan appliceras på andra branscher. Anledningen till valet av turistbyråer 

var grundat på att de är en betydelsefull del i kedjan mellan turismorganisationer och dess 

kunder (Skylare 2001), dessutom är organisationerna beroende av de anställda och deras 

kontakt med kunden (Kandampully 2001). Turismbranschen består av flertalet flexibla 

organisationer som använder sig till stor del av säsongsarbetare där just motivationen kan 

verka som en intressant faktor då det tydligt visar på hur de anställdas motivation kan påverka 

kundens uppfattning av tjänsten, vilket vi i högsta grad anser påverkar organisationen. Detta 

gör att vår undersökning kan ses som relevant och intressant för andra som inte är insatta i 

turismbranschen men som har ett generellt intresse för motivation på arbetsplatsen. Det är vårt 

fokus på motivation hos de anställda och applicerandet av detta på en turistbyrå som gör att 
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vår uppsats skiljer sig från studier som gjorts inom området tidigare och främst varit av en 

mer generell karaktär.  
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3. Motivation IRL hos de anställda 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de olika uppfattningarna om motivation, hämtade 

ur verkligheten där vi har utfört intervjuer med både säsong- och ordinarieanställda på 

turistbyråer. Vi har intervjuat tolv kvinnor och två män i ålderspannet 20-70 år. Syftet med 

detta kapitel är att skildra intervjupersonernas uppfattning om motivationen på deras 

arbetsplats och vad de motiveras av. Vi syftar även till att visa hur monetära, sociala och 

individuella faktorer kan påverka de anställdas motivation på arbetsplatsen samt hur de 

anställdas anknytning till orten och hur teknikens framväxt har påverkat de anställdas 

motivation.  

 

3.1 Motivation för mig är… 

 

Hur de anställda uppfattar ordet motivation är något vi lyft fram för att få en förståelse för hur 

motivation hos de anställda kan förstås. För säsongsanställda Erika 20 år innebar det att känna 

glädje för att gå till arbetet, att arbetet känns meningsfullt och att hon trivdes på arbetet och 

med sina medarbetare. Ordet motivations motsats beskrev Erika vara något som ”tynger en” 

såsom osämja och oskiljaktigheter mellan medarbetarna. Hilda, säsongsanställd 25 år menade 

att något som skulle göra att motivationen försvinner var ett minskat intresse av att hjälpa 

kunder i arbetet. Motivation var enligt henne förknippat med lusten att göra något, att man 

brinner för det man arbetar med. På liknande sätt svarade ordinarieanställda Anna 45 år, då 

motivation i hennes arbete innebar att ha en drivkraft för det man arbetar med och att ha en 

positiv inställning. En negativ inställning till arbetet kan enligt henne leda till att motivationen 

minskar. För ordinarieanställda Daniel 30 år innebar motivation att känna energi och lust för 

det man gör. Daniel berättade efter vidare eftertanke att även cheferna var viktiga för 

motivationen eftersom det är de som tar de avgörande besluten om hur de vill ha det på 

turistbyrån. Stämning, kultur, miljö påverkas av vad chefen beslutar. Motivation enligt 

ordinarieanställda Fanny, 45 år var kopplat till chefen och dennes tillit till den anställda i form 

av ansvar. Om chefen inte litar på de anställda kan detta leda till att hon känner sig 

ouppskattad och förbisedd vilket leder till att hon blir omotiverad enligt Fanny själv. 

Ordinarieanställda Jan 45 år ansåg att motivation innebar ett arbete som varje dag kunde visa 

resultat vilket gjorde att han kunde känna sig nöjd med sitt arbete. Under en dag med fåtal 

uppgifter kunde han känna sig omotiverad då det inte fanns tillräckligt med uppgifter som 
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kunde visa resultat för att han skulle kunna känna sig motiverad. Motivation kunde även ses 

ur kundens perspektiv menade han och då innebära att kunden känner sig motiverad att åka 

till turistbyrån för att söka information.  

”Kunden är ju anledningen till att jag jobbar här. Om inga kunder 

kommer efterfrågar ens tjänster så är det ju ingen mening med att jag ska 

sitta här, det är ju slöseri med tid. Omotiverande, helt enkelt”.  

– Ordinarieanställda Jan 45 år 

Ordet motivation uppfattades överlag av de anställda som en trivsel på arbetsplatsen och 

flertalet anställda menade att det var viktigt med goda medarbetare och en bra arbetsmiljö för 

att trivas. Ordinarieanställda Carina 60 år berättade med en bekymrad min att turistbyrån 

tidigare hade varit placerad på en annan plats där det var väldigt stökigt och störigt då den låg 

i anslutning till ett resecentrum där många resenärer använde turistbyrån som en väntsal. Men 

efter att turistbyrån bytt lokal ansåg hon att arbetsmiljön var betydligt bättre då lokalerna var 

större samt lugnare vilket gjorde att hon blev mer motiverad eftersom hon fick en ökad 

arbetsro och kunde koncentrera sig bättre på sitt arbete utan att behöva bli avbruten av 

störningsmoment som inte tillhörde arbetet.  

Att få nya möjligheter varje dag och att utvecklas var något som ordinarieanställda Anna 45 år 

ansåg vara viktigt samt att hennes arbete på turistbyrån var varierande och spännande. ”Det 

känns ibland som om man har två jobb” berättade ordinarieanställda Kajsa 40 år då hennes 

arbetsuppgifter på sommaren och vintern skilde sig markant åt eftersom hon på vintern främst 

uppdaterade broschyrer medan hennes arbete på sommaren främst gick ut på att bemöta 

kunderna. Jan 45 år, även han ordinarieanställd ansåg att arbetsuppgifterna var motiverande 

eftersom de var av blandad karaktär. Ordinarieanställda Bodil 55 år menade att det var just 

mötet med kunden som dagligen motiverade henne samtidigt som detta även kunde ses som 

omotiverande då otrevliga kunder ibland kom in.  

Eftersom det oftast är olika kunder med olika ärenden som kommer in till turistbyrån och ber 

om hjälp menade ordinarieanställda Carina 60 år att arbetet aldrig blir enformigt.  

”Variationen på kunder här på turistbyrån gör att det blir spännande, vem 

vad och som helst kan ju hända under dagen”. – Ordinarieanställda Fanny 

45 år 
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Tillskillnad mot Fanny ansåg ordinarieanställda Daniel, 30 år att de flesta kundärendena är av 

liknande karaktär vilket gör arbetet förutsägbart och enformigt. Säsongsanställda Hilda 25 år 

menade att hon motiverades av arbetsuppgifter som ”gav henne något att bita i”. För Bodil 55 

år innebar motivation i hennes arbete innebar att få en ”morot” för de arbetsuppgifter hon 

utförde vilket det var fler intervjupersoner som tyckte. Vilka morötterna var kommer att 

beskrivas i efterföljande stycke.   

 

3.2 Morötter & Piskor 

 

När de anställda beskrev fördelarna med sitt arbete på en turistbyrå och vad som kunde ses 

som en morot för dem i deras arbeten svarade säsongsanställda Erika 20 år att en morot för 

henne var att hon såg sitt arbete på turistbyrån som ett sätt att knyta kontakter vilket kunde 

vara av nytta i hennes framtida arbete inom turismbranschen. Säsongsanställda Hilda 25 år 

svarade att en fördel med hennes arbete på turistbyrån var att det var ett socialt arbete där hon 

kunde träffa mycket folk. Samtidigt la hon till att hon arbetade för att kunna göra andra saker 

på fritiden, att pengarna kunde ses som en morot för henne. 

De flesta ordinarieanställda ansåg att en fördel med deras arbete på turistbyrån var de resor 

som gjordes i arbetet, bl.a. till olika vänorter och även besök på diverse hotell samt platser på 

orten. Att kunna resa på fritiden med familjen var även det något som många såg som en 

morot. Jan 45 år fann att en stor fördel med hans arbete var att han ”utvecklades med 

människan” i hans närhet. Kontakten med kunden var något som de flesta såg som en fördel 

med deras arbete och flertalet ordinarieanställda menade att de inte kunde tänka sig att arbeta 

utan att ha denna kundkontakt eftersom de fick träffa många trevliga människor och även 

medarbetarna sågs som en fördel. Ordinarieanställda Malin 25 år ansåg att en fördel med 

arbetet var att få koll på vad som händer runt omkring, men att det även var motiverande för 

henne att vara ansiktet utåt och bli igenkänd. Daniel 30 år berättade glatt att den största 

fördelen med hans yrke var att kunna få förgylla någons vardag genom att använda sina 

färdigheter i språk och se kreativa lösningar. Andra fördelar med de ordinarieanställdas arbete 

ansågs vara att arbetet sågs som väldigt inspirerande samt att arbetet uppfattades som ”ganska 

fritt” då de själva fick bestämma mycket i sin arbetssituation.  

Nackdelarna med deras arbete på en turistbyrå var enligt de säsongsanställda främst lönen 

men även arbetstiderna säsongsanställda Matilda 30 år ansåg att man står ut för att man vet att 
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det är under en begränsad period, hon funderade och berättade att hon nog inte stått ut som 

ordinarieanställd. Hilda 25 var av liknande åsikt när hon suckandes beskrev arbetet med orden 

att det kändes:  

”… som om man jobbade jämt utan att få något för det. Man jobbade 

varje dag under korta perioder så man kunde aldrig riktigt åka iväg och 

göra något, vilket gjorde att det kändes som om man aldrig var ledig”.  

Det var dessutom väldigt omotiverande att få ”många obefogade kängor”, då de anställda på 

turistbyrån får ta hand om kunder som kommer in och skäller om något denne inte orsakat 

vilket Erika 20 år ansåg fick henne att känna sig nedvärderad och som personliga påhopp. 

Detta skapade i sig en osäkerhet eftersom:  

”… man som säsongsanställd inte vet hur mycket kritik som man måste 

svälja innan man får säga ifrån att detta uppförande inte är okej”.  

– Säsongsanställda Erika, 20år 

 Hon upplevde det även svårt att avgöra vilka medel hon hade till hands för att göra kunden 

nöjd då denne ”ibland var fräck och försökte deala till sig olika erbjudanden som t.ex. 

gratissaker”. Ordinarieanställda Linda 25 år tyckte att det ibland kunde vara obehagligt när 

hon arbetade ensam och då kunde kände sig otrygg om det kom in otrevliga kunder.  

Erika 20 år menade även hon att en nackdel med arbetet på turistbyrån ibland kunde vara att 

träffa kunderna då hon var tvungen att vara trevlig och social hela dagen, det var enligt henne 

något som kunde bli tröttsamt. Detta var något som även flertalet ordinarieanställda fann vara 

en nackdel med deras arbete. Ordinarieanställda Anna i 45 år ansåg att hon ibland har sämre 

dagar men trots detta måste hon ge sken av att vara glad och tillmötesgående mot kunden. 

Detta kunde vara påfrestande både för henne själv och för hennes familj då hennes sociala 

arbete kunde påverka hennes humör hemma ”då denna glada och positiva Anna byttes ut mot 

den sura och negativa istället”. Detta var något som även säsongsanställda Erika 20 år 

bekymrat beskrev som en nackdel då hon ibland upplevde sig själv som osocial efter en lång 

dag på jobbet och därmed inte ”kände för att hitta på roliga saker med kompisgänget”. Arbetet 

i sig kunde dessutom ibland vara väldigt stressigt, speciellt under sommarhalvåret enligt Anna 

45 år. Säsongsanställda Matilda 30 år menar att stress är en balansgång ”inom detta yrke 

måste man klara av väldigt stressiga situationer och framstå som lugn för att kunna hjälpa 
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kunden”, vilket kan skapa en stor press om man tar på sig för mycket. Enligt Fanny 45 år kan 

det främst under sommaren upplevas som att arbetet aldrig tar slut inte ens efter stängning då 

kunder ibland ringer hem eller stannar henne när hon är ute på privata ärenden för att fråga 

om turismevenemang, vilket hon ibland upplevde som tröttsamt. Ordinarieanställda Lena 30 

år var av en annan åsikt och beskrev arbetet som väldigt säsongsbetonat och ansåg att vintern 

var den mest omotiverande tiden då arbetsuppgifterna var få. Många ordinarieanställda 

berättade uppgivet att för få resurser var en stor nackdel med deras arbete vilket de uppfattade 

som begränsande för deras arbetsuppgifter då det var färre anställda till att utföra mer arbete. 

Daniel 30 år menade att hemsidan var ett typiskt exempel på vad som kunde bli lidande när 

resurserna var knappa och inte räckte till. Jan 45 år berättade att det i sådana situationer gällde 

att motivera sig själv, ”det här ska jag hinna med idag”. 

 

3.2.1 En ökad motivation 

 

I intervjuerna framkom det tydligt att majoriteten trivdes väldigt bra på sina arbeten och att de 

var mer eller mindre motiverade dagligen men samtidigt var det mycket som kunde bli bättre 

för att på så vis öka deras motivation. Det som de flesta ansåg skulle kunna öka motivationen 

var att få mer ansvar. Ordinarieanställda Fanny 45 år beskrev bittert att hennes arbete inte 

längre var lika ansvarstagande p.g.a. diverse personaländringar vilket hade sänkt hennes 

motivation eftersom hon vill vara med och utveckla turismen, veta vad som händer. Hon hade 

själv inte blivit tillfrågad eller fått ta del av förändringen förrän beslutet var ett faktum. Ett 

ökat ansvar menade säsongsanställda Hilda 25 år skulle ge henne en känsla av att vara behövd 

och en ökad bekräftelse från cheferna skulle även öka motivationen enligt Erika 20 år. Idag 

arbetar de anställda sida vid sida med chefen ”denne ska då ses som en i gänget” men Erika 

menar att det är svårt att se bortom chefskapet och därför anstränger man sig enligt henne 

alltid lite extra när chefen är i närheten och vill visa vad man går för, för att på så vis kanske 

få mer ansvar.  

Ökade resurser var även det något som många ordinarieanställda fann skulle öka deras 

motivation och för få resurser var som tidigare nämnts en nackdel med deras arbete. Genom 

att få mer resurser skulle de anställda kunna ägna sig åt utvecklingsfrågor i större utsträckning 

enligt ordinarieanställda Gun 40 år vilket skulle öka hennes motivation. Mer resurser skulle 

dessutom leda till ytterligare utbildning inom yrket menade ordinarieanställda Carina på 60 år 

och en ökad kunskap var något som behövdes för att kunna utveckla arbetsuppgifterna med 
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samtiden och själv utvecklas som person. Om ingen vidareutbildning erbjuds menade hon att 

det kan leda till stora nackdelar för turistbyrån på lång sikt genom att ”de halkar efter och blir 

omoderna jämfört med andra turistbyråer i länet”. 

När de anställda berättade om nackdelar med deras arbete framkom det att lönen sågs som 

något negativt. Men när de anställda berättade om vad som skulle kunna öka deras motivation 

var det enbart en säsongsanställda Hilda 25 år som sa att en högre lön främst skulle ha 

motiverat henne mer i hennes arbete. Det var enligt henne pengarna som motiverade henne 

dagligen för att hon skulle kunna göra andra saker i sitt privatliv samtidigt menade hon att det 

kanske är annorlunda som ordinarieanställd men under intervjuerna har vi kunnat tolka de 

anställdas svar som att lönen hade ökat deras motivation något även om de själva inte vill 

säga det rakt ut. 

 

3.3 Monetära faktorer: Den 25 smäller det! 

 

Flertalet av de anställda vi har intervjuat nämnde att lönen på en turistbyrå är relativt låg 

jämfört med andra branscher och därmed är det är inte lönen som utgör den största 

motivationsfaktorn enligt dem själva. Anledningarna till i vilken grad lönen påverkar 

motivationen skiljer sig mellan ordinarieanställda och säsongsanställda. Flertalet av de vi har 

intervjuat kände sig underbetalda i jämförelse med det ansvar och de antal timmar de lagt ner 

på sitt arbete. Säsongsanställda Hilda 25 år berättade att en ökad lön hade motiverat henne 

ytterligare i sitt arbete. Vidare berättade hon att de även fick erbjudanden och rabatter vid 

sidan av arbetet i form av inträde till turismattraktioner och liknande vilket hon inte skulle 

vilja välja bort för en högre lön. Säsongsanställda Erika 20 år betonade att lönen var 

avgörande för om hon skulle arbeta kvar nästa säsong eller inte men hade inte direkt med 

motivationen att göra. Samtidigt var hon tydlig med att poängtera att den låga lönen inte hade 

påverkat hennes arbetsprestation i mötet med kunden, vilket även Hilda nämnde.  

De flesta ordinarieanställda var överens om att lönen inte påverkade arbetsprestationen men 

att de skulle känna sig mer uppskattade om de fick en ökad lön. Ordinarieanställda Linda 25 

år berättade att hon alltid försöker göra sitt bästa, men anförtrodde att om hon visste att det 

fanns en chans till höjning av lönen så skulle hon försöka att höja sin nivå på 

arbetsprestationen ytterligare. Kajsa 40 år som är ordinarieanställd nämnde att ”självklart vill 

man alltid ha en högre lön och att lönen kan ses som en morot som självklart påverkar” men 
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det är inte den främsta motivationsfaktorn så länge lönen är skälig. Det fanns fler som var av 

liknande åsikt om att få en ökad lön, ordinarieanställda Fanny 45 år beskrev att det skulle 

påverka henne positivt men främst för att det visar på en uppskattning av att hon kan ”hålla 

många bollar i luften” som hon själv uttryckte det. Fanny menade även att lönen beror på 

graden av ansvar i arbetet. Hon ansåg att anställda med ökad ansvarighetsgrad ska ha högre 

lön än övriga, men hon sa även att lönen inte motiverar henne för tillfället. Det hörs dock en 

irritation i rösten när hon berättar att eftersom hon inte längre får en lön som väger upp ett 

högre ansvar tar hon inte heller på sig uppgifter som innebär ett extra ansvar. Detta uttalande 

kan även jämföras med en ordinarieanställda Carina 60 år som ansåg att ökad lön ses som ett 

bevis på ett bra utfört arbete men det är viktigt att vara rättvis, hellre att alla får ökad lön för 

gemensamt utfört arbete än att det sker individuellt. 

Ordinarieanställda Jan 45 år ansåg däremot att det är bra att alla har fast lön istället för att 

lönen ska bero på den enskildes arbetsprestation. Han jämförde detta med en resebyrå där de 

anställda har en provisionsbaserad lön tillskillnad mot en turistbyrå där lönen inte ska ha en 

avgörande roll för kundbemötandet. Denna åsikt skiljde sig från ordinarieanställda Linda 25 

års syn då hon ansåg att för låg lön tar bort en del av motivationen, det är viktigt att belöna de 

anställda och ökad lön kan ses som ett sätt för ledningen att ”tacka för ett bra arbete”. 

Däremot stämde deras åsikter överens när det kom till att alla ska ha lika lön då Linda själv 

upplevt hur det är att utföra samma arbete som någon annan samtidigt som hon fick en lägre 

lön, vilket sänkte hennes motivation på grund av orättvisan hon upplevde. Hon berättade även 

att detta ledde till att hon struntade i att utföra småsysslor som hon vid en lika hög lön som de 

andra hade brytt sig om. Idag har förhållandena förändrats och hon berättade att hon har fått 

en ökad lön vilket har motiverat henne ytterligare. Hon har även insett att hon mår bättre om 

hon presterar sitt yttersta och får beröm av personer i sin omgivning.  

3.3.1 Ekonomiskt oberoende 

 

Under intervjuerna med de ordinarieanställda kom vi in på att vad de skulle göra om de var 

ekonomiskt oberoende och om det var något som skulle ha inverkat på motivationen i arbetet. 

Åsikterna skiljde sig åt på så vis att flertalet av kvinnorna i åldrar 45, 55 och 60 sa att de hade 

valt att sluta arbeta och ägnat sig åt någon hobby på fritiden istället. Carina 60 år samt Gun 

och Kajsa 40 år kunde även tänka sig att gå ner i tid och arbeta färre timmar än idag för att få 

mer tid över för främst familjen men även för sig själva. Carina sa dessutom att valet att 
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arbeta kvar eller inte, var en fråga om hur mycket pengar det rörde sig om. Skulle hon vara 

helt ekonomiskt oberoende hade hon valt att sluta arbeta men om det rörde sig om en miljon 

skulle hon endast gå ner i tid. Jan 45 år var av helt motsatt åsikt och skulle fortsätta att arbeta 

som tidigare även om han var ekonomiskt oberoende.  

”Jag trivs jättebra med mitt arbete och jag skulle nog inte finna någon ro 

med att gå hemma och inte ha något att göra. Jag måste ha något att göra.” 

– Ordinarieanställda Jan, 45 år 

Flertalet intervjupersoner som sagt att de skulle sluta arbeta eller gå ner i tid var ändå noga 

med att påpeka att det var arbetet som drev dem i första hand, inte pengarna. 

 

3.4 Sociala faktorer 

 

3.4.1 Tillsammans är man mindre ensam 

 

De turistbyråer som vi kom i kontakt med har alla kännetecknats av att ha ett fåtal anställda 

och enligt ordinarieanställda Anna 45 år arbetar de flesta som får fast tjänst under flera år på 

en turistbyrå då majoriteten trivs väldigt bra. Huvuddelen av de anställda beskrev sina 

medarbetare som en viktig faktor för att motiveras på arbetet och det faktum att de anställda 

har arbetat länge tillsammans har påverkat sammanhållningen enligt Anna. ”Det märks tydligt 

om någon är borta och alla måste ta sitt ansvar ” berättade hon och hon menade att det lätt 

kunde bli ett ensamt arbete eftersom de var så få.  

Ordinarieanställda Carina 60 år ansåg att det kan vara trevligt att arbeta i en liten grupp men 

det kan även uppstå meningsskiljaktigheter eftersom viljorna hos de anställda måste 

balanseras och anpassas efter gruppen då kan det ”lättare att motivera sig genom lön eftersom 

pengar inte kan klaga”. Att arbeta mot samma mål och ha en öppen dialog med sina 

medarbetare var något som ordinarieanställda Fanny 45 år ansåg vara viktigt. Om problem 

däremot uppstår måste dessa lösas eftersom ”om man inte kommer överens med sina 

medarbetare trivs man inte alls” enligt Carina 60 år. Vilket även ordinarieanställda Linda 25 år 

instämde i då hon ansåg att det inte kan vara bra mellan alla anställda hela tiden och det finns 

de som kommer bättre överens än andra och eftersom arbetet består av ett nära samarbete så 

blir det roligare att arbeta när de anställda är överens. Daniel 30 år som är ordinarieanställd 
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ansåg att arbeta i en liten grupp motiverade honom mer eftersom de anställda då lär känna 

varandra bättre. Ordinarieanställda Malin 25 år ansåg även att i en liten grupp kan det vara 

svårt att få kritik eftersom alla ska vara på samma nivå och känner varandra väl. Fanny 45 år 

beskrev dock att på hennes arbetsplats så består de anställda av starka egna individer som alla 

är ledartyper och som tar mycket eget ansvar så medarbetarna är inte en motivation i sig, 

vilket hon var ensam om att tycka. Hon ansåg dock att det skulle vara tråkigt att arbeta ensam 

och det skulle inte fungerat att ha arbetat ensam på längre sikt eftersom arbetsuppgifterna är 

uppdelade efter olika områden. Kajsa 40 år ansåg snarare motsatsen då hon menade att hon 

kände sig delaktig i allas arbeten trots att alla på hennes arbete har olika arbetsuppgifter och 

ansvarsområden, detta skapar istället en insyn i vad alla gör. Ordinarieanställda Linda 25 år 

ansåg att teamarbete var viktigt då det är mer motiverande att arbeta nära varandra. Daniel 30 

år som även han är ordinarieanställd menade att det är väldigt viktigt för hans motivation att 

få använda sin kreativitet och få igenom sina idéer, om det inte skulle ske skulle det bli 

omotiverande i längden att komma med idéer och hämma kreativiteten. Att omge sig med 

kreativa människor ansågs även det vara motiverande enligt ordinarieanställda Gun 40 år, 

detta för att behålla nytänkandet och även för att det motiverar henne som person att 

utvecklas. På samma gång säger hon efter en stunds eftertanke att hon kan bli stressad av att 

omges av kreativa människor eftersom hon då får höga krav på sig att prestera mer än hon 

klarar av vilket kan sänka hennes motivation. 

Flertalet av intervjupersonerna beskrev sina medarbetare som en stor och viktig faktor för att 

motiveras på arbetet. Ordinarieanställda Kajsa 40 år ansåg att relationen till de anställda är 

väldigt viktig för henne, hon skulle kunna arbeta på en annan ort, men skulle då gärna vilja ha 

med sig sina medarbetare för att förbi lika motiverad som nu. Jan 45 år menade att en bra 

relation till de anställda är avgörande i arbetet eftersom detta gynnar en snabb och tydlig 

kommunikation, som underlättar arbetet vilket gör det roligt och motiverande. Detta stämde 

överens med åsikterna från säsongsanställda Hilda 25 år då hon påpekade att ett bra samarbete 

mellan de anställda där de tillsammans hjälper kunden fram till en lösning är motiverande. 

Detta är något som Kajsa 40 år ansåg var en motivation för henne också eftersom att känna 

stöd från sina medarbetare är otroligt viktigt då det får en att trivas vilket i sin tur är 

motiverande för att gå till arbetet. Säsongsanställda Erika 20 år ansåg även att stödet från sina 

medarbetare i form av skapa en känsla av ”vi mot dem” ibland underlättar när hon som 

anställd fått ta emot obefogad kritik från en otrevlig och klagande kund. Då är det enligt Erika 

bra med medarbetare som förstår och själva har befunnit sig i liknande situationer så de kan 
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peppa varandra. Detta ”ger en känsla av att kunna slappna av, skaka av sig otrevliga kunder 

och ta nya tag”. Det är även viktigt att kunna lära känna sina medarbetare privat eftersom det 

ger en ökad trivsel och motivation anser säsongsanställda Hilda 25 år vilket även stämmer 

överens med Erikas åsikt. Erika tillägger dock eftertänksamt att detta även kan leda till att 

gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut vilket kan göra att det uppstår konflikter på 

arbetsplatsen som inte hör hemma där eller tvärtom.  

 

3.4.2 Nytta & Nöje: gemensamma aktiviteter 

 

Efter att ha tagit del av de anställdas åsikter om i vilken utsträckning de anställdas motivation 

påverkades av den sociala faktorn dvs. relationen till varandra, fick vi en inblick i vad som 

gjordes på de olika arbetsplatserna för att underhålla och förstärka denna motivationsfaktor. 

Säsongsanställda Erika 20 år beskrev de gemensamma aktiviteterna som ”urdåligt för 

sammanhållningen” eftersom hon upplevde att de aktiviteter som erbjöds anordnades endast i 

utbildningssyfte medan inget gjordes med syfte för att öka gemenskapen. Detta kan dock 

jämföras med uppfattningen hos ordinarieanställda Jan 40 år på samma arbetsplats som 

istället nämnde att det finns en utvald grupp som anordnar aktiviteter utanför arbetet ett par 

gånger om året för de anställda då även de säsongsanställda är involverade. Ordinarieanställda 

Kajsa 40 år, även hon från samma arbetsplats, menade snarare att det inte alls anordnas så 

mycket aktiviteter utan de har blivit bjudna på middag och även julbord en gång om året, 

sedan sker det en årlig kickoff för att ge de säsongsanställda en chans att lära känna varandra 

och lära sig arbetet. Definitionen av gemensam aktivitet skiljer sig något mellan 

intervjupersonerna. Ordinarieanställda Gun 40 år ansåg det möjligt att förena aktiviteterna så 

att de både leder till ökad trivsel samtidigt som det ger nytta i arbetet. Denna situation med att 

förena nytta med nöje genom aktiviteterna beskrevs även av ordinarieanställda Ida 70 år som 

nämner att de inför varje turismsäsong åkte runt till hotellen på orten för att skaffa sig en 

uppfattning om dem, det var intressant att åka runt men det var mycket information att ta in på 

en och samma gång. Ordinarieanställda Bodil 55 år berättade även att de har kombinerade 

aktiviteter genom att åka iväg en heldag och besöka olika näringsidkare för att både uppdatera 

sig om vad som finns i kommunen samtidigt som de får resa runt tillsammans, de förenar helt 

enkelt nytta med nöje. Dessa resor såg hon som roliga men även ansträngande då det inte gavs 

tillfälle att koppla av på resan eftersom det då känns det som om hon kunde gå miste om 

viktig information. Den enda aktivitet som anordnas som inte förenar nytta med nöje är 
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julbordet som ändå ses som ett ”ypperligt tillfälle att lära känna folket man arbetar med”.  

 

Tiden på året när aktiviteterna äger rum skiljer sig mellan arbetsplatserna, enligt 

ordinarieanställda Linda 25 år sker de flesta aktiviteterna på sommaren i form av utflykter och 

utbildning tillsammans med de säsongsanställda. Hon nämnde även att det finns andra 

aktiviteter som anordnas under andra delar av året men dessa ingår i arbetet och därmed kan 

alla oftast inte delta eftersom de sker under turistbyråns öppettider. Säsongsanställda Hilda 25 

år har endast positiva minnen från aktiviteterna som anordnades, hon berättade glatt att de 

hade en kickoff, att de bjudits ut på middag och att de fick ta del av rabatterbjudanden på 

utvalda turismattraktioner. Hon nämnde även att de säsongsanställda själva bidrog mycket till 

gemenskapen i och med att de anordnade egna aktiviteter utanför arbetet såsom boule och 

brännboll. Att säsongsanställda är duktiga på att anordna egna aktiviteter tillsammans utanför 

arbetet är något som ordinarieanställda Kajsa 40 år också nämnde och som hon tyckte var 

roligt då de anställda verkligen vill lära känna varandra bättre. Ordinarieanställda Anna 45 år 

beskrev arbetet som väldigt socialt och att de som söker sig till att arbeta på turistbyråer måste 

tycka det är roligt att träffa och hjälpa människor eftersom detta görs dagligen.  

”Är man osocial som person så kommer man inte klara sig länge eftersom 

jobbet går ut på att vara social. Det är ju inte heller särskilt kul för de man 

jobbar med om en är osocial, då går det ju ut över oss och drar kanske ner 

vår spirit”. – Anna, 45 år 

 

3.4.3 ”Kundmötet – en 10 poängare” 

 

I våra intervjuer nämnde flertalet att kundbemötandet är en stor motivationsfaktor. 

”Kundkontakten kan ses som A och O i arbetet” sa ordinarieanställda Carina 60 år, hon 

försöker alltid bemöta kunderna såsom hon själv vill bli bemött och hon ansåg även efter egen 

erfarenhet att servicenivån överlag är låg i Sverige. Ordinarieanställda Anna 45 år beskrev 

kundmötet som en ”10 poängare”, kunderna är anledningen till att arbetet blir roligt och 

motiverande i form av att det innebär att möta nya människor och olika kulturer vilket 

inspirerar och ger henne nya perspektiv som motiverar henne att gå vidare i sitt arbete. Den 

föregående åsikten stämmer överens med 70 åriga ordinarieanställda Idas syn som även hon 

ansåg att kulturmötet var motiverande i arbetet samtidigt som det ibland kunde leda till 
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frustration då hon ibland inte kunde kommunicera med kunden p.g.a. språkliga barriärer.  

 

Ordinarieanställda Linda 25 år beskrev att kundbemötandet som motiverande förutsatt att 

kunderna är trevliga samtidigt som hon menade på att även otrevliga kunder kunde göra 

henne minst lika motiverad eftersom hon då blev sporrad till att försöka få dem på bättre 

humör. Att lära sig genom kundbemötande är enligt ordinarieanställda Jan 45 år väldigt 

viktigt, det inspirerar honom till att göra ett ännu bättre arbete, vilket är motiverande i 

allmänhet då kundperspektivet är det som ska ligga i grunden för alla beslut på turistbyrån.  

 

Flertalet av intervjupersonerna ansåg att kundbemötandet har sin baksida eftersom det inte 

enbart är trevliga kunder som besöker turistbyrån utan enligt säsongsanställda Erika 20 år så 

kommer det flertalet missnöjda kunder också. Ordinarieanställda Carina 60 år berättade 

suckandes att kunder som egentligen är irriterade på något annat än turistbyrån kommer in 

och det blir då hon som får ta emot obefogad kritik vilket hon ansåg påverka hennes 

motivation i arbetet negativt. Att ta emot obefogad kritik är något som även säsongsanställda 

Hilda 25 år upplevde som vanligt i hennes arbete och det var sådana händelser som hon kom 

ihåg längst. Som säsongsanställd är det enligt Hilda jobbigt när ”irriterade kunder” besöker 

turistbyrån under tider då ingen ordinarieanställd med mer ansvar är på plats eftersom då är 

det de säsongsanställda som får ta emot kritiken även om de inte varit med och orsakat 

problemet. Hon nämnde även att hon som anställd försöker vända på kritiken, vilket motiverar 

henne att vara så trevlig som möjligt mot kunden för att denne i alla fall inte ska kunna klaga 

på turistbyrån och att de i sin tur har gett en dålig service. 

 

3.5 Individuella faktorer   

 

De anställda beskrev vid intervjuerna tidigare upplevelser samt olika anledningar till varför de 

blev intresserade av att arbeta på en turistbyrå. Säsongsanställda Hilda 25 år svarade att hon 

började på turistbyrån med anledning av sina tidigare kunskaper i det tyska språket som är 

viktigt samt meriterande att kunna inom turismbranschen i Sverige samt att det verkade vara 

ett spännande arbete. Språket var även en viktig faktor för Fanny 45 år då hon dagligen fick 

använda samt underhålla sina kunskaper i det tyska språket. Ordinarieanställda Carina 60 år 

sökte sig till turistbyrån för att få ett mer utmanande arbete i form av nya och mer varierande 
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arbetsuppgifter. Denna åsikt skiljde sig mot ordinarieanställda Daniel 30 år som menade att 

arbetsuppgifterna inte alls var särskilt varierande, utan istället väldigt standardiserade. 

Säsongsanställda Erika 20 år attraherades av den sociala sidan av yrket som hon ansåg vara 

motiverande, samtidigt som det var just detta som även kunde göra henne omotiverad. Likt 

ordinarieanställda Anna 45 år som även hon ansåg att mötet med människor var den största 

källan till motivation något som hon menade kunde grunda sig på hennes tidigare utbildning 

inom vården som även det gick ut på att ta hand om människor. Ordinarieanställda Daniel 30 

år hade även han en annan utbildning vilket han menade på kanske kunde leda till att arbetet 

på turistbyrån ibland kändes överflödigt och oviktigt då han ansåg att ”ta hand om turister är 

ingen stor grej jämfört med läkare som räddar liv”.  

De personer som har intervjuats i denna uppsats har alla beskrivit sig själva som väldigt 

sociala och utåtriktade och Anna beskrev glatt arbetet som väldigt socialt samt att det är ett 

måste att de som söker sig till att arbeta på en turistbyrå tycker om att träffa och hjälpa olika 

människor. ”När man jobbar med något man tycker om så blir man lättare motiverad” menade 

25 åriga ordinarieanställda Linda. Majoriteten av de intervjuade berättade även att de själva 

hade ett brinnande intresse för att resa, möta nya människor samt uppleva nya kulturer, vilket 

många utav dem ansåg påverka deras motivation i arbetet.  

”Det är självklart något som är individuellt och varierar från människa 

till människa, men i allmänhet tror jag att vi inom turismbranschen 

motiveras utav den sociala biten” – ordinarieanställda Fanny, 45 år 

Individuella faktorer i form av t.ex. en social personlighet är något som flertalet anställda i 

alla åldrar berörde under intervjuerna då de menade att den påverkade deras motivation i 

arbetet.  

Positiv feedback hos kunderna var det flertalet av intervjupersonerna som nämnde som en hög 

motivationsfaktor i deras arbete. Säsongsanställda Hilda 25 år beskrev det som att arbetet blir 

roligt när man möter någon som verkligen uppskattar ens tjänster, vilket var viktigt för henne. 

Ida 70 år ansåg att den största motivationen i arbetet uppstår när man ger kunden ”det där lilla 

extra” som denne inte förväntar sig och sedan får beröm och uppskattning för det. Något som 

även ordinarieanställda Gun 40 år ansåg då hon berättade med ett brett leende att ”den 

verkliga drivkraften är att jag betyder något för någon”. Denna känsla av att känna sig behövd 

och uppskattad var något som flertalet anställda värderade högt. Ordinarieanställda Bodil 55 
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år menade att anledningen till att hon valde att arbeta på en turistbyrå berodde mycket på 

hennes missnöje med sitt dåvarande arbete inom vården. Hon såg ingen framtid för sig själv 

inom den branschen även om hon valt det yrket för att få arbeta med att hjälpa människor. 

Hon valde därmed att byta till att arbeta inom turismbranschen för att kunna möta och hjälpa 

människor och samtidigt göra något helt nytt. Vid anställningen på turistbyrån berättade hon 

att hennes erfarenheter inom vården hade setts som meriterande, detta eftersom vårdyrket 

enligt henne är av liknande karaktär som på turistbyrån där arbetet går ut på att hjälpa och ta 

hand om människor. Samtidigt som hon inte sett någon vidare framtid inom vården berättade 

Bodil att hon idag hade en liknande känsla då det inte verkade finnas några 

avancemangsmöjligheter vilket vid vidare eftertanke kunde ses som väldigt omotiverande för 

henne. ”Det är väl kanske om jag får mer ansvar, men annars är jag där jag är” kommenterade 

hon uppgivet samtidigt som hon snabbt tillade att hon trivdes väldigt mycket på turistbyrån. 

Säsongsanställda Erika 20 år motiverades i sitt arbete på turistbyrån av hennes pågående 

utbildning inom turismen samt av framtida utsikter att knyta kontakter inom branschen. Hon 

ansåg även att arbetet motiverade henne att studera vidare i och med att hon fick prova på 

arbetslivet och därmed blev ännu säkrare på att hon vill arbeta och utveckla den inhemska 

turismen. Ordinarieanställda Carina som var 60 år menade istället att hon kände sig i 

underläge när yngre säsongsanställda kom in med ny kunskap. Vilket kunde bli otroligt 

frustrerande och omotiverande då kunden ställer stora krav samtidigt som hon känner att alla 

anställda inte har tillräckligt med kunskap eller resurser för att kunna tillgodose kundens 

behov vilket kan ha orsakats av minskade resurser. Carina själv menade på att det var för 

dålig vidareutbildning för sådana som henne vars kunskap om t.ex. datorer och 

marknadsföring hade några år på nacken. Samtidigt menade hon på att hon kanske vägde upp 

denna brist med år av erfarenhet som de yngre inte besatt.  

 

3.6 Borta bra men hemma bäst 

 

Då arbetet på en turistbyrå främst går ut på att informera samt marknadsföra en ort eller plats 

fann vi det intressant att undersöka hur den anställdes anknytning till orten kan påverka deras 

motivation. Säsongsanställda Erika 20 år som ursprungligen kom från en annan ort menade att 

det i början innebar en svårighet då hon inte var särskilt bekant med orten med det motiverade 

henne att själv ta reda på information vilket hon såg som en utmaning och en chans att lära sig 
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något nytt. Samtidigt menade hon att det även kunde ses som en fördel då hon inte blev 

hemmablind utan istället kunde betrakta orten ur ett annat perspektiv vilket kunde vara av 

nytta i hennes arbete. Säsongsanställda Hilda 25 år som kom från orten hon arbetade på 

menade att hennes anknytning påverkade hennes motivation då hon kunde berätta för kunden 

att det var hennes hemort och att hon därmed hade en stor kunskap om orten. Detta kunde 

enligt Hilda leda till nöjdare kunder i form av att en bättre tjänst kunde levereras. 

Ordinarieanställda Anna 45 år som bott på orten halva sitt liv menar att hennes motivation i 

arbetet påverkades positivt utav denna anknytning och att hon kände sig stolt över sin stad 

vilket framgick under intervju då hon talade länge och väl om sin hemort. Det var även av 

vikt att trivas i den ort som man arbetar på menade Bodil 55 år som även hon ursprungligen 

kommer från orten. Fanny 45 menade på att ”hjärtat klappar för hemorten” och att hon blir 

motiverad av att det just är hennes hemstad samtidigt som detta kunde vara negativt då folk 

kände igen henne och ofta gick fram till henne för att fråga om olika evenemang då hon var 

ute i privata ärenden. Ordinarieanställda Jan 45 år som kommer från en ort i närheten av hans 

arbetsplats menade på att hans motivation påverkats positivt och att han i arbetet skapat bra 

relationer mellan de bägge orterna då han har en stark anknytning till hemorten samt orten han 

arbetar på. Med hjälp av denna relation mellan de bägge turistbyråerna menade Jan, kan 

orterna tillsammans skapa produkter och locka kunden till respektive ort då de tillsammans 

har en starkare dragningskraft.  

Ordinarieanställda Carina 60 år menade att hon motiveras att utveckla staden, trots att hon 

ursprungligen kommer från en annan ort då hon vill känna stolthet över orten hon arbetar på. 

Det är viktigt att vara en god ambassadör menade ordinarieanställda Gun och hon ansåg att 

hon kanske motiveras ännu mer p.g.a. att hon inte kommer från platsen. Hon ansåg att de som 

är från orten har en kunskap som hon själv måste finna för att kunna utföra ett lika bra arbete 

som sina medarbetare vilket var motiverande för henne. Ordinarieanställda Kajsa 40 år 

berättade att hon inte hade någon stark anknytning till orten hon arbetade på och menade att 

hennes motivation inte påverkades av någon anknytning till orten. Hon ryckte på axlarna och 

sa skrattandes att hon skulle vara lika motiverad oberoende av staden som turistbyrån hon 

arbetade på befann sig i, då det enligt henne var medarbetarna som gjorde att hennes arbete 

var roligt och att hon blev motiverad.  
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3.7 High tech vs. High touch 

 

Mötet med kunden var något som de flesta intervjupersoner såg som motiverande, vilket 

därmed gjorde det intressant för oss att undersöka hur motivationen skulle påverkas om fler 

kunder valde att hitta informationen själva med hjälp av den nya tekniken som gör det möjligt 

att snabbt och smidigt t.ex. hitta närmsta hotell. Här berättade ordinarieanställda Fanny 45 år 

att hennes motivation hade påverkats då hon tidigare var ansvarig för bokningen av stugor 

som kunderna nu skötte själva vilket hade lett till en minskad motivation då hon inte längre 

kände sig lika behövd utan istället nästan överflödig. Samtidigt hade hon istället fått nya 

arbetsuppgifter av skrivbordskaraktär och turistbyrån hon arbetade på fungerade idag mer som 

en bokningscentral. Ordinarieanställda Bodil 55 år berättade att det var fler kunder förr, 

samtidigt som kunderna fortfarande kom till turistbyrån för att få ”mänsklig kontakt” trots att 

de kanske redan hämtat information på hemsidan. Denna minskning av kunder tyckte hon var 

tråkig eftersom hon fann det mer motiverande att arbeta med kunder istället för att sitta 

framför en dator och göra uppdateringar. Ordinarieanställda Jan och Gun menade istället att 

deras motivation ökade eftersom det faktum att kunderna använde andra informationskanaler 

gjorde dem ännu mer motiverade att komma med nya idéer och skapa de produkter som 

efterfrågas av kunden. ”Det gäller att finnas där kunden är” menade 45 årig Jan och Gun 40 år 

menade att det nu gäller att hitta nya vägar för att nå nya målgrupper samtidigt som 

turistbyråerna måste ”anpassas efter den nya tiden”. Denna minskade tillströmning av kunder 

till turistbyrån kunde enligt henne själv leda till att de istället fick tid över till att utveckla 

turistbyrån. Jan menade även att han blev mer motiverad att ligga i framkant och hantera de 

nya informationskanalerna vilka han menade hade lett till nya utmaningar. Säsongsanställda 

Erika 20 år menade att hennes motivation inte påverkats då kunderna fortfarande kontaktade 

turistbyrån för att dubbelkolla information som de fått via internet och att kunder fortfarande 

hämtade nycklar samt vägbeskrivningar, ”de vill ha information som de kan ta på”. Det var 

enligt ordinarieanställda Kajsa 40 år inte motivationen som förändrats utan arbetsuppgifterna 

vilka kunde ses som mindre motiverande för henne.  
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4. Motivation enligt teoretikerna  

I detta kapitel ska vi med hjälp av olika motivationsteorier försöka skapa en förståelse för 

motivationen hos de anställda samt försöka belysa motivationsteoriernas utveckling vilket kan 

bidra till en ökad förståelse om motivation hos de anställda.  

 

4.1 En resa genom motivationens historia 

 

På 1900-talet visade Hawthorne- experimenten, en rad experiment utförda på Western 

Electric, att anställda kunde bli mer motiverade genom att uppmärksammas samt uppskattas 

vilket kunde leda till att de utförde ett bättre arbete (Mayo 1949). Det experimenten visade var 

bl.a. att lönen kunde ses som en hindrande faktor i arbete samt att de sociala faktorerna 

inverkade på produktiviteten (Scheuer 2000). Hawthorne- experimenten kan ses som 

startskottet för forskningen inom motivation på arbetsplatsen som hade sin höjdpunkt på 30- 

60 talet (Whiteley 2002).  

Under 1930-talets början fram till 1940-talet ansågs det vara de mänskliga behoven som hörde 

samman med motivation. Forskarna menade att det var behoven i sig som styrde människan 

och att behoven därmed skulle öka människans impulser, leda människan i rätt riktning och 

skapa ett uthålligt beteende för att uppfylla sina behov för att känna sig motiverad (Franken 

2002). Under 1950- 60-talet ändrades synen på motivation och dess sammankoppling med 

behoven, istället lades fokus på att föra samman drivkrafter och motivation. Forskarna 

menade att det var drivkraften i sig som skapade energin för ett visst beteende, såsom 

drivkraften att genomföra en uppgift gjorde människan motiverad. Michell (1979 i Franken 

2002) menade att de individuella skillnaderna inte hade någon direkt påverkan på motivation 

på arbetet. Dock var människans känslor inför en viss drivkraft viktiga i utförande då 

huvudsyftet inte var att känna t.ex. tillfredsställelse utan det var lärandet som var intressant, 

dock kunde känslorna vara till belastning för motivationen eftersom de negativa känslorna 

kunde ta över om frustrationen växte över att inte kunna utföra en uppgift (Franken 2002). I 

slutet av 1960-talet fram till början av 70-talet använde psykologerna sig av att beskriva 

motivation utifrån hur människan agerade i olika situationer, de fokuserade även på vilka 

behov och motiv som låg bakom motivationen. De menade att behoven inte orsakade 

handlingen utan att handlingen mer kunde ses som en förklaring till vilka behov som låg 

bakom den (Franken 2002). Enligt Latham och Pinder (2004) har det inte skett en så stor 
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förändring av motivationsteorierna och deras applicerande på arbetsplatsen. Teorierna verkar 

ha haft sin storhetstid fram till 1977 då intresset för ämnet klingade av. Inga direkt nya teorier 

har framkommit sedan dess utan forskare har snarare fokuserat på att utveckla och förbättra 

de redan existerande teorierna. Efter 2004 och framåt har utvecklandet av tidigare 

motivationsteorier fortsatt fram till idag och 2010 är det Daniel Pink som utvecklar 

motivationsfenomenet och vill få människor och organisationer att förstå att världen har 

förändrat och därmed måste även motivationsteorierna utvecklas för att passa dagens samhälle 

(Pink 2010). 

 

4.2 Maslows Behovshierarki  

 

Sigmund Freuds psykoanalytiska teori förklarar hur och varför individer beter sig som de gör 

och har gett upphov till vidareforskning inom ämnet (Harvard Business Review 1981). En 

som inspirerats utav Freud var Abraham H. Maslow, en amerikansk psykolog, mest känd för 

sin behovshierarki från år 1954 vilken var den första samt största motivationsteorin att 

appliceras på anställda (Porter et al 2003). Hans teori har dessutom fått en praktisk betydelse 

för vilka faktorer som kan öka motivationen på arbetsplatsen (Kaufmann & Kaufmann 2009). 

I behovshierarkin kategoriserade Maslow de olika mänskliga behoven och dessa delades 

sedan in i fem kategorier med två huvudtyper: bristmotivation och växtmotivation (Kaufmann 

& Kaufmann 2009). Bristmotivationen är fysiologiska behov, trygghetsbehov samt sociala 

behov och dessa lägre behov måste enligt Maslow tillfredsställas innan växtmotivationen kan 

uppnås. De högre växtmotivationerna handlar om individens möjligheter till att utvecklas, 

växa som människa och utgörs av uppskattning och självförverkligande (Porter et al 2003). 

 

De mänskliga behoven är ordnade hierarkiskt från de mest grundläggande bristmotivationerna 

till de högre växtmotivationerna och måste i tur och ordning tillgodoses. Längst ner i hierarkin 

finns de fysiologiska behoven som är de mest grundläggande behoven för en människas 

överlevnad som t.ex. föda (Maslow 1970). I ett arbetssammanhang kan lönevillkoren sättas in 

som fysiologiska behov då en anställd måste ha en viss minimilön för att det ska vara möjligt 

att tillgodose dessa behov (Kaufmann & Kaufmann 2009). Näst längst ner kommer 

trygghetsbehoven som idag inte kan ses som motiverande enligt Maslow (1970) eftersom 

människan idag inte känner sig hotad då samhället i stora drag kan ses som organiserat, stabilt 

och fridfullt vilket gör att människan känner sig tillräckligt säker. Detta behov kan på 
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arbetsplatsen tillgodoses med hjälp av diverse säkerhetsrutiner och även vetskapen om att den 

anställde får behålla sitt jobb (Kaufmann & Kaufmann 2009). I mitten av behovshierarkin 

kommer de sociala behoven där människan strävar efter kärlek, tillgivenhet och samhörighet 

(Maslow 1970). På arbetsplatsen kan mycket göras för att underlätta att dessa behov 

tillgodoses och detta kan bl.a. göras genom att organisationerna anordnar olika sociala 

aktiviteter för de anställda vilket kan skapa ett bättre samarbete mellan de anställda 

(Kaufmann & Kaufmann 2009). Näst högst upp i hierarkin kommer behovet av uppskattning 

från andra och för personen själv. Behovet av uppskattning kan t.ex. vara känslan av att 

åstadkomma något, kompetens, erkännande och uppmärksamhet (Maslow 1970). Detta behov 

är något som med enkelhet kan tillgodoses på arbetsplatsen genom ökat ansvar eller ett 

konkret bevis på uppskattning i form av ett t.ex. diplom (Kaufmann & Kaufmann 2009). 

Högst upp i hierarkin är behovet av självförverkligande som kan brista trots att alla tidigare 

nämnda behov är tillgodosedda. Eftersom en ny missnöjdhet samt rastlöshet kan uppstå om 

individen inte får göra det som hon eller han är bäst lämpad att göra. ”What humans can be, 

they must be” (Maslow 1970: 22) och det gäller att människan få möjligheten att förverkliga 

samt utveckla sin potential vilket kan leda till att starka motiverande krafter utlöses 

(Kaufmann & Kaufmann 2009).  

 

Trots att Maslows behovshierarki är vida känd samt accepterad har den stött på mycket kritik 

då den saknar empiriskt stöd och verifiering (Porter et al 2003) då den istället baserades på 

teorier från ett flertal psykoligiska teoretiker som t.ex. Freud. Senare forskning har dessutom 

inte heller kunnat visa på behovshierarkins giltighet, bevis för att de mänskliga behoven kan 

delas in i fem kategorier eller att dessa är strukturerade efter en hierarki (Porter et al 2003). 

Behovshierarkin har fungerat som en utgångspunkt samt inspirationskälla för många 

motivationsforskare däribland Clayton P. Aldefer som modifierade Maslows behovshierarki 

till tre mänskliga behov istället för fem; existens, social tillhörighet och utveckling som kan 

eftersträvas samtidigt (Jones & Page 1987). Båda teorierna erbjuder användbara sätt att se och 

förstå motivationen hos de anställda och båda menar på att möjligheten att tillgodose behoven 

utgör viktiga faktorer för motivationen hos individen (Porter et al 2003).  

 

David McClelland är en annan teoretiker som utgått från kritiken av Maslows behovshierarki 

för att sedan modifiera den. Medan Maslow menar att de mänskliga behoven är hierarkiskt 

ordnade hävdade McClelland istället att behoven var ordnade längs ett kontinuum där flera 
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behov samtidigt påverkade motivationen (Jacobsen & Thorsvik 2002). De mänskliga behoven 

behöver inte heller tillgodoses i den ordning som Maslow placerade dem i och vissa behov 

kan vara mer viktiga för somliga samtidigt som andra behov då kan överskuggas (Mullins 

2001). McClelland menar även liksom Alderfer att det finns tre grundläggande behov som 

kan påverka motivationen; behov av makt, samhörighet och prestation (Jacobsen & Thorsvik 

2002). Behovet av makt innebär individens behov av att kunna påverka samt kontrollera och 

individer med dessa behov söker sig ofta till situationer som kan ge dem status och prestige 

(McClelland 1987). Behov av samhörighet har stora likheter med Maslows sociala behov 

(Jacobsen & Thorsvik 2002) och är ett behov av att vara med tillsammans med andra samt att 

det finns en gemenskap och att man trivs i varandras sällskap (McClelland 1987). Individer 

med prestationsbehov söker ofta efter utmaningar och attraheras till situationer som innebär 

ett personligt ansvar. Detta behov är även det nära besläktat med behovet av uppskattning i 

Maslows behovspyramid (Jacobsen & Thorsvik 2002). McClelland hävdar tillskillnad mot 

Maslows mer generella ansats att dessa behov skiljer sig åt mellan olika individer beroende på 

deras tidigare erfarenheter, organisation samt andra individuella faktorer (Mullins 2001). 

Behoven varierar dessutom beroende på situationen samt att olika individer kan motiveras på 

olika sätt trots att förutsättningarna är de samma (Jacobsen & Thorsvik 2002).  

 

4.3 Herzbergs tvåfaktorsteori  

 

I de tidigare nämna behovsbaserade motivationsteorier kan motivationen ses som djupt 

liggande behov som omedvetet påverkar och styr individens handlande. Maslows 

behovshierarki tar dessutom inte hänsyn till individuella skillnader vilket har lett till ett 

uppsving för intresset för individuella skillnader med fokus på de arbetskaraktäristiska 

egenskapernas påverkan på den anställdas motivation. 

Tvåfaktorsteorin är en vidareutveckling av Maslows teori då grundaren Frederick Herzberg 

ser till behoven hos de anställda. Teorin är tydligt förankrad i empirin och undersökningen av 

de anställdas motivation har ägt rum ute på respektive arbetsplats (Scheuer 2000). Teorin 

ansågs vara provocerande när den kom då Herzberg ifrågasatte tidigare teorier om 

arbetsegenskaper och de bakomliggande orsakerna som skapar motivation hos de anställda 

(Kaufmann & Kaufmann 2010). Herzberg ansåg att det var intressant att se till både interna 

och externa motivationsfaktorer och hur dessa skiljde sig från individ till individ (Bassett-
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Jones & Lloyd 2005). Tvåfaktorsteorin ansågs vara nytänkande då den fokuserade på det 

anställda för att på så sätt kunna berika och anpassa arbetssituationen efter dem, vilket kan ses 

som en motivationsfaktor i sig, då de anställda känner sig uppskattade och ges ett erkännande 

(Miner 2005).  

 

Herzberg hade ett psykologiskt intresse för människan och ansåg att hälsan spelade en 

avgörande roll för motivationen hos de anställda på arbetet (Herzberg et al 1959). 

Tvåfaktorsteorin är uppbyggd av två dimensioner uppdelade efter motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna visar på vad som tillfredsställer de anställda och skapar 

positiv motivation gentemot arbetet (Scheuer 2000) som t.ex. ett intressant arbete och en 

trivsel med medarbetarna, att prestera väl, känna uppskattning, eget ansvar, arbetsuppgifter, 

personlig utveckling etc. (Kaufmann & Kaufmann 2010) Hygiendimensionen visar på 

motsatsen, faktorer som skapar ett missnöje hos den anställde gentemot arbetet (Scheuer 

2000) som t.ex. lön, trygghet, ledning, relationer till människor i sin omgivning etc. vilket 

påverkar den anställdes motivation och arbetsprestation negativt. Hygienfaktorer kan ses som 

ett baskrav hos den anställda (vilket kan liknas vid Maslows behovshierarki), då dessa 

faktorer endast är märkbara då de saknas och därmed skapar de inte någon motivation när 

kraven väl är uppfyllda. Dock kan hygienfaktorer som t.ex. lön och trygghet ses som faktorer 

som skapar tillfredsställelse, detta beror helt på individens egen uppfattning om faktorerna 

uppfattas som tillfredsställande eller missnöjesskapande. Att dela upp motivationsfaktorer i 

motivation samt hygienfaktorer kan skapa förvirring eftersom människan ofta behöver se 

helheten för att kunna göra en bedömning av vad som anses bra eller dåligt (Miner 2005). 

 

4.3.1 Anställdas attityder gentemot arbetet 

 

Herzberg ansåg att för att förstå motivation- och hygienfaktorerna var det viktigt att komma 

fram till vilka attityder de anställda har gentemot arbetet. Detta gjordes genom att utgå från 

vad de anställda upplevde att de trivdes samt vantrivdes med på arbetsplatsen (Herzberg 

1959). Resultaten jämfördes sedan med varandra och sammankopplades med andra 

observerade mönster (Kaufmann & Kaufmann 2010) såsom demografiska variabler hos de 

anställda i form av kön, utbildningsnivå, arbetstitel etc. för att se hur dessa förhåller sig till de 

anställdas arbetsmoral och tillfredsställelse (Herzberg 1959). Ett urval ur resultaten från 

undersökningen visade att de anställda främst strävade efter ett erkännande på arbetsplatsen, 
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dock var det inte uppmärksamheten i sig som var den viktiga och inte heller vem som kom 

med erkännandet. Det kunde därför vara chefen, medarbetarna, kunder etc. som gav den 

anställde ett erkännande, så länge erkännandet inte uteblev blev den anställde motiverad i 

arbetet. De anställda strävade även efter att uppnå något, lösa ett problem eller se resultat av 

arbetet vilket ökade motivationen. Det var även viktigt att som anställd känna att det fanns en 

möjlighet att växa genom vidareutbildning. Att dessutom få minskat ansvar på arbetsplatsen 

var något som beskrevs som en motivationssänkare i Herzbergs undersökning (Herzberg 

1959). Istället ville de anställda ha en kommunikation oberoende av hierarki för att på så sätt 

få arbetet gjort, de ville kunna ta egna beslut utan behöva gå via chefen (Miner 2005).  

 

Undersökningen som låg till grund för tvåfaktorsteorin ses ofta som motsägelsefull då endast 

likheterna jämfördes. Resultatet visade även att en tillfredsställelse på arbetet hör samman 

med den arbetsposition som den anställde hade, desto högre upp i hierarkin desto mer 

motiverande ansågs arbetet vara. En nackdel med teorin är att trots att undersökningen har en 

empirisk grund tillskillnad mot Maslow, är det endast ett fåtal arbetsgrupper som har 

undersökts och därmed kan teorin inte ses som empiriskt mättad. Eftersom Herzberg 

koncentrerade sig på att enbart upptäcka likheter mellan de anställdas motivation kan detta 

leda till att de anställda ses som autonoma och att de blir lika motiverande om de utsätts för 

likande situationer. Som nämnts tidigare ansåg Herzberg att det fanns ett samspel mellan 

interna och externa faktorer som påverkar de anställdas motivation vilket gör att de reagerar 

olika (Bassett-Jones & Lloyd 2005). En annan brist med undersökningen är att de anställda 

som undersökts var huvudsakligen män och därmed tas det inte hänsyn till om kvinnor 

motiveras av samma faktorer som män (Scheuer 2000).  

 

Trots att tvåfaktorsteorin är över 50 år gammal och att omvärlden sedan dess förändrats 

genom demografiskiftningar, tekniken utveckling och ökad konkurrensen mellan 

organisationerna så är teorin fortfarande relevant då flertalet resultat även idag är gällande. En 

minimilön kan t.ex. ses som en basfaktor för att inte känna missnöje samtidigt som lönen inte 

utgör en stor motivationsfaktor för de flesta anställda (Bassett-Jones & Lloyd 2005). Teorin 

har även kritiserats för att vara sedd ur ett perspektiv med tydliga gränser mellan motivation 

och hygienfaktorerna, idag menar forskare att de anställda kan hamna i ett mellanläge där de 

varken upplever motivation eller ett missnöje över en viss faktor. Som nämnts tidigare kunde 

teorin ses som ett sätt för det anställda att få en mer berikad arbetsplats utformad efter deras 
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behov. Dock finns det teorier som enbart fokuserar på arbetskaraktäristiska faktorer och 

därmed beskriver dessa tydligare än i tvåfaktorsteorin som främst fokuserar på motivation och 

hygiendimensionen (Miner 2005). 

 

4.4 Arbetskaraktäristiska modeller  

 

Behovsbaserade teorier förklarar varför en individ agerar men inte varför individen handlar 

som den gör i specifika situationer för att uppnå ett visst utfall och de tenderar att förbise de 

individuella skillnaderna för att istället utgå ifrån att alla har samma behov. Under de senaste 

åren har det skett ett uppsving för intresset för de individuella skillnader, med hänsyn till 

effekterna av arbetets karaktär på den anställdes motivation (Latham & Pinder 2005). 

Richard Hackman och Greg Oldham (1980) förlängde Herzbergs teori och har tagit fram en 

modell för hur en organisation kan bygga upp arbetet för att det ska generera mesta möjliga 

arbetsmotivation för den anställda. Modellen belyser relationen mellan arbetets egenskaper 

samt dess inverkan på den anställda och innehåller fem karaktärsdrag; variation i färdigheter, 

uppgiftsidentitet, uppgiftsbetydelse, autonomi och feedback (Miner 2005). Ju mer arbetet 

präglas utav detta desto högre blir den anställdas motivation enligt Hackman och Oldham. 

Detta är något som deras arbetskaraktäriska modell fått kritik för då det kanske finns anställda 

som inte motiveras av en arbetsplats som har dessa karaktärsdrag. Att ta hänsyn till de 

individuella skillnaderna i form av skillnader i graden av utvecklingsbehov, 

arbetstillfredsställelse och kunskap samt färdigheter är därför av vikt (Kaufmann & Kaufmann 

2010).  

Ett arbete som karaktäriseras av stress kan resultera i en känslomässig utmattning men genom 

att de anställda får vara med när beslut tas, får använda sina färdigheter samt får vara 

autonoma kan stressen minska och motivationen öka. När den anställde upplever att denne har 

kontroll över arbetssituationen blir de motiverade att prestera vilket i sin tur ökar 

sannolikheten för framgång (Latham & Pinder 2005). Stress kan alltså generera positiva 

känslor och göra att individen blir motiverad, det gäller dock att kunna hantera stressen. I ett 

arbete som innebär en hög grad av kundkontakt är det vanligt att de anställda upplever stress 

när de blir utsatta för klagomål och irritation från kunder då är det viktigt för den anställde att 

kunna hantera stressen. Individuella faktorer som kan underlätta för att inte må dåligt över 

stressen är optimism, vara säker på sina arbetsuppgifter och ha en god självkänsla. Det är även 



Linnéuniversitetet  Sara Karlén 

Kalmar  Sandra Klang 

  HT 2010 

 

42 
 

viktigt för de anställda att inte ta åt sig personligen av klagomålen för att samtidigt kunna 

fokusera på att kommunicera och lösa kundens problem (Franken 2002). 

 

4.5 Sociala motivationsteorier: All you need is love? 

 

Något som kan påverka den anställdes motivation på arbetsplatsen är medarbetarna. Sociala 

motivationsteorier undersöker hur individens förhållande till dessa kan påverka dennes 

motivation (Kaufmann & Kaufmann 2010). Om den anställde känner en samhörighet med 

sina medarbetare desto större chans är det att den anställda känner sig inkluderad, vilket 

påverkar motivationen. Motivation på arbetsplatsen kan alltså ses som relaterad till 

gemenskapen på arbetsplatsen och om den anställda upplever att de är inkluderad i denna 

gemenskap kan detta leda till att arbetsuppgifterna utförs bättre. Det görs dessutom skillnad 

på de individer som motiveras av denna gemenskap och relationen med sina medarbetare då 

det kan uppfylla olika behov. En del kanske har behovet av skapa sociala band för att stärka 

sina personliga relationer medan andra istället motiveras utav gemenskapen och 

arbetsrelationerna då de har ett behov av att knyta kontakter vilket kan vara gynnsamt för dem 

i framtiden (Randel & Ranft 2007). 

Attraktion-val-avgångsmodellen ASA (attraction-selection-attrition) är en modell som visar 

på hur individer attraheras till organisationer med arbeten vars karaktärsdrag överrensstämmer 

med den anställdes värderingar. Modellen visar även hur detta kan leda till homogenitet bland 

de anställda, vilket kan begränsa organisationen samtidigt som denna homogenitet kan leda 

till ett bättre samarbete på arbetsplatsen samt en arbetstillfredsställelse (Latham & Pinder 

2005).  

4.6 Extern/ Intern motivation 

 

Inom kognitiv förväntningsteoriteori utgår man ifrån att individens handlingar är ett resultat 

av medvetna samt rationella val. Människor väljer att arbeta eftersom de har medvetna 

förväntningar på vilka belöningar arbetet kan resultera i (Kaufmann & Kaufmann 2010). Inom 

den kognitiva motivationsläran talas det om en extern samt intern motivation (Deci & Ryan 

1985). En extern motivation är vanligtvis monetära belöningar i form av t.ex. lön och dessa 

kommer oftast inte från arbetet i sig utan från chefer högre upp i hierarkin som vill se till att 

de underordnade anställda sköter sitt arbete (Kaufmann & Kaufmann 2010). Intern motivation 
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är istället den drivkraft som gör att den anställde utför arbetet och det är något som individen 

har skapat själv utifrån vad denne anser vara meningsfullt och som görs p.g.a. den inneboende 

tillfredställelsen i uppgiften själv (Deci & Ryan 1985) och kan vara interna och individuella i 

form av status och uppskattning (Kaufmann & Kaufmann 2010). Den interna motivationen 

kan organisationen därmed inte styra, men dock kan organisationen påverka denna genom att 

skapa de rätta förutsättningarna (Deci & Ryan 1985).  

 

Förväntade belöningar för det arbete som utförts kan enligt Eisenberger (et al 1999) öka den 

interna motivationen då de förväntade belöningar kan förstärka den anställdas upplevelse av 

autonomi då den anställde upplever att denne kan påverka sin arbetsplats. Autonomi kan även 

relateras till kreativitet och nytänkande vilket kan öka kvaliteten på arbetsprestationen. 

Individer kan dessutom anpassa sin prestation efter de signaler samt krav som sänds ut 

Beteendevetarna Edward L. Deci och Richard M. Ryan (2000) menar istället att belöningar 

kan påverka den interna motivationen negativt. Att enbart belöning inte kan leda till 

motivation i arbetet utan att det istället kan sänka upplevelsen av autonomi i arbetet. 

Förväntningar på belöningar i form av t.ex. en ökad lön menar författarna kan ses som 

kontrollerande vilket därmed minskar upplevelsen av autonomi samt den interna 

motivationen. Feedback, utmanande arbetsuppgifter, kommunikation eller belöningar som är 

kopplade till en att inge en känsla av kompetens hos individen kan öka den interna 

motivationen.  

 

Deci och Ryan (2000) har utarbetat självbestämmandeteorin (SBT) som i likhet med Alderfer 

utgår från att människan har tre medfödda psykologiska behov; autonomi, kompetens och 

samhörighet. När dessa behov är tillgodosedda är individen motiverad, produktiv och lycklig. 

De menar att belöningar som används för att motivera istället blir demotiverande. Istället 

anser författarna att människan har en intern drivkraft att vara autonom samt att ha en 

samhörighet med andra och när denna drivkraft frigörs ökar motivationen (Pink 2009). Deci 

och Ryan (2000) menar även att individer endast kan få en intern motivation enbart genom 

uppgifter som de har ett intresse för och som tilltalar dem.  

 

En fokusering på belöningar och förväntningar i arbetet förutsätter att olika stimulerande 

åtgärder för att öka motivationen som t.ex. monetära belöningar har en positiv inverkan på 

arbetsprestationen. Inom dagens organisationer har sådana argument fått ökad vind i seglen 
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trots att undersökningar om sambandet mellan monetära belöningar samt arbetsprestationens 

kvalitet inte visat på något samband, dock finns det ett samband mellan monetära belöningar 

samt prestationens kvantitet (Kaufmann & Kaufmann 2010).  

 

4.7 Monetära motivationsteorier: Money makes the world go around… 

eller? 

 

I de första motivationsteorierna lades en stor vikt vid belöning och bestraffning, detta är något 

som flera företag fortfarande använder sig av för att motivera de anställda även om det finns 

många exempel på dess nackdelar (Miner 2005). Enligt Pink (2010) är organisationsvärlden 

fortfarande till stor del uppbyggd av externa motivationsfaktorer i form av belöning och 

bestraffning även om de i större utsträckning sänker motivationen istället för att höja 

motivationen. Att använda givna mål för att motivera människor är en stor faktor inom 

motivationsteorier då vi anses vara målsättare och målsökare. Människor söker efter att 

uppfylla mål och nå positiva resultat då människan föredrar tillfredsställelse istället för smärta 

och på så vis försöker vi att undvika negativa följder (Porter et al 2003). En tydlig belöning 

som har använts genom historien och enligt Lucas används ännu idag är den ekonomiska 

belöningen i form av t.ex. lön för utfört arbete. Att pengar anses vara viktigt är något som de 

flesta kan hålla med om, men att pengar gör människan lyckligare är mer tveksamt. Enligt 

tidigare gjorda undersökningar är det mer en myt än fakta att människor blir lyckligare på 

lång sikt av pengar. Att pengar gör människan lycklig ses ändå som en sanning för flertalet 

människor som säger sig pröva sin lycka genom att köpa en lott eller byta arbete för att få en 

högre lön etc. (Franken 2002). Myers (2000) anser att pengar endast behövs för att uppfylla 

basbehoven i form av mat, kläder, bostad etc. Studier som gjorts baserade på människor som 

blivit rika, visar på att de endast känt en kortvarig ökad lycka p.g.a. människans snabba 

anpassningsförmåga till en situation vilket gör att lyckan försvinner och människan vänjer sig 

vid situationen. Pink (2010) menar att pengar kan motivera människan en kort tid och ge 

snabba resultat, men lyckan eller snarare motivationen är svår att underhålla en längre tid. En 

annan bidragande orsak till att lyckan försvinner är dessutom att västvärlden har utvecklats i 

en riktning där människor ses som materialister och känner ett behov av att hålla sig 

uppdaterade och köpa det senaste på marknaden därmed blir människan aldrig riktigt nöjd 

(Franken 2002). 
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I ett experiment utfört av Sam Glucksberg undersöktes hur ekonomisk belöning påverkar 

individens motivation på en arbetsplats. Resultatet var att under rutinmässiga arbetsuppgifter 

med låg kreativitet kan ekonomisk belöning fungera som en motivationsfaktor men vid 

arbetsuppgifter som består av variation och kräver kreativt tänkande ledde en ekonomisk 

belöning istället till ett sämre utfört arbetet. Anledningen bakom resultatet har sin förklaring i 

att vid rutinbaserade arbetsuppgifter är motivationen ofta inte speciellt hög från början och 

därmed kan den inte brytas ner eller störas av ekonomisk belöning. Däremot om det redan 

finns en naturlig motivation inför arbetsuppgiften så kan den ekonomiska belöningen ses som 

en störning och därmed sänka den ursprungliga motivation och försämra arbetsprestationen 

(Pink 2010).  

 

4.7.1 Åsikterna kring monetär belöning går isär 

 

När arbetsuppgifterna upplevs som rutinmässiga anses de även ofta vara tråkiga i längden då 

ingenting nytt tillförs i arbetet. Idag är monotona arbeten mindre vanliga och arbetsuppgifter 

kräver ofta mer komplexa och kreativa problemlösningar än tidigare (Kaufmann & Kaufmann 

2010). Om det däremot inte går att tillföra något nytt till arbetsuppgiften såsom komplexitet 

och kreativt tänkande har extern monetär belöning använts i flera organisationer i form av lön 

eller bonus för att höja motivation inför arbetsuppgiften. Det finns de som är av motsatt åsikt 

än Pink och menar att organisationerna använder sig av belöning i form av pengar för att öka 

motivationen i allmänhet och även för att rekrytera de som är mest passande för arbetet. Det 

finns undersökningar som visar på att flertalet studenter är intresserade av att arbeta på 

organisationer som i stor utsträckning använder sig av prestationsbaserade belöningar som 

t.ex. aktieoptioner. De organisationer som inte använder sig av prestationsbaserad belöning 

förstör för sig själva eftersom de då finns risk att inte nå de mest lämpade studenterna och 

därmed får nöja sig med sämre arbetsprestationer (The Economist 2010).  

 

Att motivera den anställde via externa belöningsmedel som t.ex. lön kan leda till att den 

anställde blir motiverad på kort sikt även om arbetsuppgifterna anses tråkiga, men det kan 

även leda till att den anställde inte lär sig att utveckla sin egen interna motivation. Detta kan 

påverka den anställdes förmåga att motivera sig själv inför en arbetsuppgift och leda till att 

den anställde istället förväntar sig att den externa belöningen ska vara motiverande nog att 
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lösa uppgiften (Kaufmann & Kaufmann 2010). När detta sker tenderar huvudfokus att flyttas 

från att lösa problemet på bästa sätt till att istället fokusera på att få belöningen. En 

återkommande belöning kan även leda till ett kortsiktigt tänkande för lösningen av 

arbetsuppgiften vilken i sin tur kan ligga till grund för ett beroende av ett pengaflöde vilket 

kan uppmuntra till ett oetiskt agerande (Pink 2010). Därför bör belöningar vara oväntade och 

erbjudas när arbetsuppgiften är utförd, detta för att belöningen inte ska uppfattas som en 

anledning till att uppgiften utfördes och därmed påverka den egna interna motivationen på 

samma sätt som om den anställde hade varit medveten från början om belöningen. Även om 

de anställda blir motiverade under en kort period av detta så kan det som nämnts tidigare 

tränga undan den interna verkliga motivationen och på så vis uppmuntra till ett oetiskt 

agerande, eller skapa ett beroende av ett konstant pengaflöde som kan leda till ett kortsiktigt 

tänkande. Även storleken på belöningen har bevisats ha en negativ inverkan på 

arbetsprestationen, desto högre ekonomisk belöning desto sämre arbetsprestation (Pink 2010). 

När och hur belöningen utfärdas t.ex. när lön delas ut är viktigt. Det är ofta vanligt att de 

anställda efterfrågar en rättvisa; att alla ska få ta del av belöningen. På en arbetsplats där 

arbetsuppgifterna inte skiljer sig direkt åt mellan de anställda är det extra viktigt att ha en 

rättvis uppdelning och utdelning av belöningar så att alla får varsin del, annars kan det lätt 

uppstå en omedveten produktivitetssänkning hos de som inte blir uppmärksammade och 

belönade (Hiltrop 1996). 

 

4.7.2 Vad kräver dagens anställda? 

 

Om det nu inte är pengar som gör människor lyckliga måste det ju vara något annat. Enligt en 

undersökning av Csikszentmihalyi som gjorts för att undersöka vad som gör människor 

lyckliga var resultatet att det flesta inte arbetar för externa motivationsfaktorer såsom lönen 

eller för erkännandet från andra utan för en intern motivation som grundar sig i att agera och 

ta till sig uppgifter som tillfredsställer individen själv (Franken 2002). Alltså kräver dagens 

anställda mer än bara externa motivationsfaktorer såsom lön och bonus för att känna sig 

tillfredsställda, de vill hellre känna en intern motivation (Thomas et al 2002). Detta är något 

som borde intressera organisationer då oengagerade anställda står för en hög och onödig 

kostnad i organisationen, Csikszentmihalyi menar att när individen inte är engagerad saknas 

det ett flow på arbetsplatsen (Pink 2010). Om den anställde uppfattar sig själv som t.ex. 

kompetent för en viss arbetsuppgift och löser den på bästa sätt främjar det den interna 
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motivationen vilket leder till att det skapas ett intresse hos anställda att ta till sig nya 

utmaningar i framtiden. Detta gäller dock inte alla eftersom människor kan delas upp utifrån 

om de främst drivs av externa eller interna motivationsfaktorer. Om de drivs av interna 

motivationsfaktorer så är de mer intresserade av utmaningar för att uppnå tillfredsställelse 

tillskillnad mot om de drivs att externa motivationsfaktorer som mer är intresserade av att lösa 

uppgiften då det är den externa belöningen i sig som motiverar dem. En brist som ses i denna 

undersökning är att den enbart är utförd på män och den kvinnliga aspekten har utelämnats 

vilket därmed gör det svårt att utesluta att kvinnor reagerar på samma sätt som män 

(Abuhamdeh & Csikszentmihalyi 2009).  

 

4.8 Att bygga vidare på… 

 

Locke och Latham (2004) skriver att teorier om arbetsmotivation har utvecklats i flera 

riktningar under de senaste årtiondena. Eftersom det redan existerar en myriad av 

motivationsteorier som alla fokuserar på olika aspekter av motivation menar författarna att det 

finns ett behov av att utveckla en metateori, en processernas process för att utveckla mer 

giltiga, fullständiga samt praktiska teorier. Det finns ett behov menar författarna att försöka 

knyta samman motivationsteorierna samt dess processer till en övergripande modell.  

 

Detta är något som Steel och König (2006) har tagit fasta på då de utvecklat temporal 

motivational theory (TMT) som är en integration av olika motivationsteorier. TMT är en 

integration av främst kärnfunktionerna i picoeconomics, den tidigare nämnda 

förväntningsteorin, behovsteorin, och cumulative prospect theory (CPT). Dessa teorier är inte 

konkurrerande menar författarna utan är istället hierarkiskt ordnade dvs. de bidrar med olika 

aspekter vid olika tillfällen. Picoeconomics är en teori som redogör för val av beteende över 

tiden och utvecklades ursprungligen av Ainslie år 1992. I denna teori måste individen välja 

från en rad möjligheter där individen ofta tenderar att skjuta upp uppgifter som i framtiden 

generar belöningar mot till förmån för de uppgifter som ger en omedelbar men kanske mindre 

belöning. På grund av dessa tidsmässiga skillnader måste individen kanske ändra sina 

ändamål. Den andra teorin är behov teorin av Murray år 1938 där behoven ses som den 

bakomliggande orsaken till vårt handlande och kan vara biologiska eller relaterade till 

personligheten. Vårt beteende styrs av intensiteten i behoven som kan variera beroende på 
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tiden. CPT är en av de ledande teorierna om beslutsfattande och syftar till att beskriva beslut 

som tas under osäkerhet och som därmed kan innebära en risk. Picoeconomics; CPT samt den 

tidigare nämnda förväntningsteorin och behovsteorin har Steel och König integrerat för att på 

så sätt kunna kringgå respektive teoris svaghet som i t.ex. förväntningsteorins fall kan vara att 

den utgår från att individen tar rationella beslut. Genom att integrera olika teorier menar 

författarna att de kan skapa ett gemensamt språk inom forskningen, något som de anser 

behövas då forskning om motivation enligt dem har stannat upp. Ett gemensamt språk kan 

även leda till att kommunikation samt samarbete mellan de olika disciplinerna kan 

möjliggöras. TMT kan ses som en generell teori om det mänskliga beteendet vilket gör att den 

kan ha flera användningsområden. Dess kärna är värde, förväntningar, tid och övervägandet 

mellan för- och nackdelar. Värden samt förväntningar påverkas utav situationen samt utav de 

individuella skillnaderna där tidsfaktorn har en avgörande roll då den väger för- och 

nackdelarna med individens agerande vilket varierar mellan olika tidpunkter (Steel & König 

2006). 

 

4.9 Pinks X & I 

 

Det behövs en ny inställning till motivation för människor i allmänhet och enligt Pink (2010) 

handlar det om tre faktorer som måste tas extra hänsyn till; självstyrning, mästerskap och 

mening. Tidigare fokuserades motivationsteorierna på externa viljor, något Pink väljer att 

benämna som typ X-beteendet, vilket innebär att de anställda fokuserar mer på den externa 

belöningen och ser den interna tillfredsställelsen som uppkom när uppgiften löstes som 

positivt men inte nödvändig. Idag menar Pink att det är andra krav som styr nämligen den 

interna viljan som han kallar typ I-beteendet, vilket syftar på att motivationen ska komma 

inifrån individen själv, såsom frihet, utmaningar och även känna meningen bakom uppgiften 

som utförs, där ses de externa belöningarna som något positivt men inte nödvändiga. 

Ytterligare skillnader mellan de två beteendena är att X-typen kan ses som en dyr 

motivationskälla eftersom dessa kräver något utifrån från organisationen, medan typ I utgår 

från individen själv i form av de egna motivationskällorna och skapar på så vis inga direkta 

kostnader för organisationen. Pink är dock medveten om att det inte finns människor med 

endast ett av dessa två beteenden, han menar snarare att alla har ofta en tydligare läggning åt 

något av de båda beteendena. Både typ X och typ I beteendet kan kopplas samman med flera 

forskares studier som tyder på de människor främst styrs av ett X-beteende som är 
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intresserade externa faktorer såsom pengar har oftast en sämre psykisk hälsa, tillskillnad mot 

människor som istället styrs av I-beteendet som visar på ett allmänt välbefinnande i form av 

bättre självkänsla och bättre relationer till andra. I-beteendet är dessutom något som 

människor kan lära sig i form självstyrning, mästerskap och mening.  

4.9.1 Självstyrning, mästerskap och mening 

 

Det har alltid funnits en längtan hos människor att kunna styra sitt eget liv. I och med 

ekonomins och samhällets utveckling i stort så anser flertalet forskare att det är viktigt med 

självstyrning, mästerskap och mening för att nå personliga, yrkesrelaterade och 

organisatoriska framgångar. Pink menar att i en organisation görs det genom att skapa villkor 

för de anställda som gör att de presterar sitt bästa.  

Friheten som de anställda upplever vid självstyrning kan även motivera de anställda till att 

arbeta vidare i en organisation även om de erbjuds högre lön i en annan organisation med 

fasta regler. Detta eftersom så länge grundkravet på lönen är uppfyllt så är motivationen att 

göra ett utomordentligt arbete högre än en löneökning. Pink grundar syftet med självstyrande 

på att ledarskap endast är en teknik som människan har kommit på, alltså inget naturlig i sig. 

Han menar att ledarskapstekniken inte har förändrats speciellt mycket sen början då det 

handlade om kontroll samtidigt som externa motivationsfaktorer såsom belöning och 

bestraffning användes.  

Självstyrningen i sin tur skapar ofta ett engagemang hos människan och engagemanget i sin 

tur får människan att sträva efter att bli bättre, vilket efter mycket arbete leder till mästerskap. 

Engagemang har blivit viktigt idag för att pröva sig fram till nya lösningar och inte minst i 

arbetslivet där konkurrensen och organisationsvärlden har gått framåt, då räcker inte 

motsatsparet kontroll och foglighet till. Utan engagemang på arbetsplatsen ses de anställda 

som oproduktiva och organisationerna förlorar stora summor i lön för att betala för en låg 

prestation till någon som är oengagerad i sina arbetsuppgifter. Att som anställd eller 

privatperson känna att man bemästrar något nytt skapar ett engagemang hos de flesta och kan 

ses som en drivkraft i sig. För att sträva efter mästerskap och ett flow i arbetet så krävs det att 

de anställda arbetar med uppgifter som ses som utmaningar men passar deras kvalitetsnivå. 

Balansen är viktig annars vid för svåra uppgifter övergår motivationen till en känsla av oro 

och vid för lätta uppgifter infinner sig en känsla av tristess. Det är även viktigt att få de 

anställda att känna att de kan välja att utföra arbetsuppgiften istället för att känna ett måste 



Linnéuniversitetet  Sara Karlén 

Kalmar  Sandra Klang 

  HT 2010 

 

50 
 

inför den, detta kan skapas genom att utforma arbetsuppgifterna som lek istället för arbete för 

att uppnå mästerskap. Dock är mästerskap en strävan efter att uppnå ett mentalt stadium, 

därför påverkar vår uppfattning om oss själva och vår förmåga för vad vi klarar av. 

Mästerskap kan därför också upplevas som påfrestande då det hela tiden handlar om att bli 

bättre och bättre, vilket kan ta tid och påverka individen som hela tiden måste prestera och 

samtidigt ifrågasätta sig själv och sina kunskaper, men anstränger den anställde sig för något 

denne bryr sig om kan detta skapa en mening med livet. Meningen uppstår för att skapa en 

balans mellan självstyrandet och mästerskapet. Att känna en mening med det som görs har 

snarare setts som en positiv biorsak som uppstår. Idag har organisationer börjat intressera sig 

för frivillighetsarbetet och vad som motiverar människor till att arbeta för väldigt låg lön eller 

gratis. Orsaker som framkommit är att oavlönade arbeten stärker människan på ett annat sätt 

än vad avlönat arbete gör. Pink menar att skillnaden mellan motivation tidigare och 

motivation som den borde vara nu, är att tidigare såg organisationerna endast till 

vinstmaximering medan nu har organisationer börjat se till meningsbyggande istället för att 

skapa vinst. Att arbeta på ett företag som inte lever upp till den anställdes krav gör den 

anställde oengagerad då denne inte kan lyssna till sin egen röst och inte får arbeta med något 

som skapar en större betydelse och en mening större än en själv (Pink 2010).  

 

4.10 Tekniken 

 

I och med att världen hela tiden förändras känner organisationer av en allt större press av att 

förändras med anledning av den ökade internationella konkurrensen, men även genom att 

teknologin har utvecklats, vilket kan leda till att organisationer måste omorganisera ibland 

även strukturera om sina resurser. Kunderna efterfrågar ett snabbare informationsflöde än 

tidigare samtidigt som informationen ska vara lika korrekt som tidigare. För de anställda har 

förändringen främst kommit att gälla nya arbetsuppgifter men även en större osäkerhet i att 

behålla sitt arbete, vilket leder till en minskad motivation (Hiltrop 1995).  

Den nya generationen av arbetssökande efterfrågar utmaningar, grupparbeten, känna sig 

värdefull för organisationen för att motiveras. De vill även veta mer om vad som händer i hela 

organisationen, förstå varför vissa beslut tas, vara med och påverka genom att ta egna beslut 

och ha ett meningsfullt arbete. Dessa krav leder till att organisationer måste hitta nya 

motivationsfaktorer än tidigare då karriär, status, befordran och högre lön var de främsta 
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motivationsfaktorerna (Kanter 1994). För att organisationer ska känna att de är med och 

konkurrerar på marknaden är det viktigt att de följer kundernas krav och därmed anställer 

personal med de kriterier som efterfrågas såsom kreativitet i form av problemlösning och 

informationssökning. Svårigheten kan ligga i att introducera nya krav för de anställda som 

arbetat i en organisation under flertalet år, deras reaktion på att förlora arbetssäkerheten och 

möjligheten att arbeta sig uppåt för att istället bli flexibla och formbara för förändring kan 

variera och är oftare negativ än positiv (Hiltrop 1996).   

 

4.11 Platsen 

 

När individen befinner sig på en och samma plats så motiveras denne till att utöka sina 

färdigheter och därmed erfarenheter om platsen. Motivationen ligger även i att platsen kan ses 

ur olika perspektiv och individen blir därmed aldrig fullärd om platsen men får en speciell 

kontakt och relation till omgivningen och den specifika platsen. Detta leder i sin tur till att 

individen över tiden lär sig mer och mer om platsen (Franken 2002). Motivationen av att söka 

efter nya upplevelser kan även appliceras på arbetslivet genom att människor väljer sin 

anställning utefter sina egna värderingar. Om den anställdes värderingar innebär att arbeta på 

en organisation där denne kan vara delaktig i beslut som tas i organisationen så söker sig den 

anställde till organisationer där de personliga värderingarna stämmer överens med 

organisationens värderingar (Latham & Pinder 2005). Sharon K. Parker (2003) är inne på 

samma spår och menar att det är arbetets karaktär som påverkar den anställdes motivation 

antingen positivt eller negativt. Stämmer den anställdes egna värderingar överens med 

organisationen ökar oftast motivationen även om arbetsuppgifterna är av en monoton 

karaktär, men är arbetsuppgifterna för ensidiga kan det samtidigt leda till en minskad 

motivation, då nyfikenhet försvinner och det inte finns något nytt att upptäcka.  
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5. Analys/ Tolkning 
I detta kapitel kommer en analys samt en tolkning göras av vår empiri samt teori. För att vårt 

syfte tydligare ska kunna utrönas har vi valt att analysera och tolka empirin samt teorin 

utefter följande huvudrubriker; monetära, sociala samt individuella faktorer vilka återknyter 

till vår problemformulering samt syfte. 

 

5.1 Monetära faktorer 

 

De vanligaste monetära motivationsfaktorerna enligt teorier genom historien är lön och bonus. 

Idag finns det flera företag som fortfarande använder sig av monetära medel för att motivera i 

form av t.ex. belöning till sina anställda (Miner 2005). Detta för att det antas att monetära 

medel ska öka motivationen genom och ha en positiv inverkan på arbetsprestationen även om 

undersökningar inte visat på något samband mellan kvalitén på arbetsprestationen och 

monetära belöningar, något som har bevisats däremot är ett samband mellan monetär belöning 

och prestationens kvantitet (Kaufmann & Kaufmann 2010). Enligt de anställda på 

turistbyråerna var det inte lönen i sig som utgjorde huvudmotivationen men den självklart 

skulle öka känslan av uppskattning för flertalet anställda om den höjdes. Detta stämmer 

överens med Herzbergs tvåfaktorsteori där hygiendimensionen är ett baskrav hos de anställda 

som måste uppfyllas för att de inte ska uppleva ett missnöje samtidigt som lönen för vissa kan 

ses som en faktor som ökar motivationen (Scheuer 2000). Flertalet av de anställda som har 

intervjuats ansåg att lönen på en turistbyrå är relativt låg jämfört med andra branscher, detta är 

något som de flesta redan accepterat när de sökte tjänsten och det var därmed inte lönen som 

utgjorde den största motivationen. Samtidigt svarade en anställd att lönen självklart måste 

vara skälig, vilket Bassett-Jones och Lloyd (2005) menade var en basfaktor för att den 

anställde inte skulle känna sig missnöjd. Dock har det framkommit under våra intervjuer att 

även om lönen inte framställs som den främsta motivationen i deras arbete var det flertalet 

anställda som påpekade att en högre lön hade fått dem att känna en ökad uppskattning för sitt 

arbete. Vilket säsongsanställda Hilda 25 år berättade då hon menade på att en ökad lön hade 

motiverat henne ytterligare i arbetet. Flertalet anställda nämnde även att de kände sig 

underbetalda i jämförelse med det ansvar och den tid de lägger ner på arbetet. Vi anser att om 

den idag låga lönen på turistbyråerna skulle ökas hade de anställda kunnat koncentrera sig på 

arbetsuppgifterna utan att bli påverkade av löneläget.  
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Dessutom så kan löneökning vara mycket värt sett ur både organisationens och de anställdas 

perspektiv. Ur organisationens perspektiv kan löneökning ses som ett sätt att öka de anställdas 

motivation, därmed skulle cheferna tillgodose sina anställdas behov och samtidigt få nöjdare 

anställda. Ordinarieanställda Linda 25 år berättade att hon försöker prestera så bra som 

möjligt varje dag men om det skulle finnas en chans till lönehöjning skulle hon självklart bli 

motiverad att försöka prestera ännu bättre. Alltså menar vi att om de anställda vet om att ett så 

bra arbete som möjligt kan innebära en lönehöjning kan detta trigga dem till att försöka utföra 

ett ännu bättre arbete än idag vilket organisationen vinner på i längden. Löneökning förändrar 

inte enbart levnadssituationen för de anställda men vi anser att det skapar något större för den 

anställde nämligen en känsla av uppskattning, vilket är positivt på lång sikt både för de 

anställdas motivation och därmed även för organisationen som får motiverade anställda. 

Dessutom kan vi även tolka in en känsla av prestige hos den anställde gentemot andra genom 

en löneökning. Ordinarieanställda Fanny 45 år menade att lönenivån ska bero på 

ansvarsgraden i arbetet. Det har skett omorganiseringar på turistbyrån hon är anställd på, 

vilket har inneburit ett minskat ansvar jämfört med tidigare och därmed är löneläget även 

förändrat. Förändringen har skapat en irritation hos henne vilket vi anser grundar sig i att 

hennes ansvarsgrad och inflytande över beslut har sjunkit, alltså har statuskänslan minskat och 

hon därmed har känslan av prestige minskat. Det minskade ansvaret har även lett till att Fanny 

inte längre tar på sig uppgifter som kräver ett extra ansvar eftersom hon inte längre får en lön 

som väger upp till det högre ansvaret. I Fannys fall hade en belöning i form av ekonomiskt 

tillskott kunnat öka hennes motivation för en kort stund men vi anser att överlag är belöning i 

form av ett ekonomiskt tillskott som uppkommer vid enstaka utspridda tillfällen riskabelt för 

motivationen. Detta eftersom en belöning av sådant slag kan tendera till att påverka den inre 

motivationen negativt och leda till att de anställda blir mer motiverade av belöningen än av 

själva problemlösningen. Typ X som Pink (2010) kallar de som drivs av externa 

motivationsfaktorer kan även ses som dyra för organisationen att hålla motiverade eftersom 

dessa kräver något från organisationen medan typ I utgår från de egna motivationskällorna 

inifrån en själv. De inre kan inte kontrolleras av chefen men denne kan underlätta och skapa 

trivsel på arbetsplatsen så de underhålls. Efter ha att jämfört ökad lön med ekonomiskt 

tillskott anser vi att en ökad lön har fler fördelar gentemot motivationen hos de anställda på 

turistbyråer och ses därmed som en bättre morot eftersom det inte är lönenivån som motiverar 

de anställda utan det är själva känslan av uppskattning som skulle infinna sig vid en 

löneökning som eftersträvas av de anställda.  
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5.1.1 Hur viktig är lönen för motivationen för säsongsanställda respektive 

ordinarieanställda? 

 

De säsongsanställda var överlag mer intresserade av att påverka lönen och dess nivå än de 

ordinarieanställda. Säsongsanställda Hilda 25 år berättade att en ökad lön hade setts som en 

morot i arbetet, eftersom det var pengarna gjorde att hon kunde hitta på saker under sin fritid. 

Säsonganställda Erika 20 år menade att det var lönen som avgjorde om hon skulle arbeta kvar 

ytterligare en säsong till, samtidigt som hon menade att en högre lön inte påverkade hennes 

arbetsprestation märkbart. I och med att Erika säger att det är en avgörande faktor för om hon 

ska arbeta kvar eller inte anser vi att det är en stor motivationsfaktor i hennes fall liksom för 

Hilda. De båda anser att ansvarsnivån inte stämmer överens med deras låga lön och är därmed 

anser vi att detta är en motivationsfaktor som organisationens ledning borde uppmärksamma 

för att kunna behålla och locka säsongsanställda att arbeta på en turistbyrå. I dagsläget verkar 

turistbyråernas ledning förlita sig på att en anställning på turistbyrå är populärt och 

eftertraktat, dock har vi sett en tendens till att dagens arbetssökande har större krav på sin 

arbetsplats än tidigare och vi anser att många inte accepterar en lön under baskravet om det är 

ett absolut måste. Även om de vi intervjuat säger att lönen inte är en så hög motivationsfaktor 

så anser vi motsatsen utifrån deras åsikter, att det är en stor del som påverkar deras 

arbetssituation på ett negativt vis eftersom lönen och främst löneökning är ett viktigt 

samtalsämne hos de anställda. En varningsklocka för organisationen borde vara att Hilda 

beskriver sitt arbete som att det kändes som om hon arbetade jämt utan att få någonting för 

det. Vi anser att andra motivationsfaktorer inte kan väga upp en sådan uppfattning i längden, 

utan att något måste göras åt lönen för att främst de säsongsanställda men även de 

ordinarieanställda ska känna sig mer uppskattade än de gör idag. Hilda 25 år var dock lite 

splittrad när det kom till belöningar utöver lönen såsom rabatter till turismattraktioner och 

dylikt, hon menade på att hon inte hade valt att byta bort rabatterna mot en högre lön, vilket 

gick emot de övriga anställdas åsikter. Belöningar i form av rabatter och erbjudanden var inte 

lika intressant för majoriteten av de ordinarieanställda. De såg dessa belöningar mer som en 

fördel med deras arbete samtidigt som det var något som de hade kunnat vara utan och istället 

valt en lönehöjning. Vilket överensstämmer med det Pink (2010) beskrev i tidigare kapitel att 

belöning kan ses som något positivt men inte nödvändigt för att öka motivationen, vilket även 

stämmer överens med Herzbergs tvåfaktorsteori där basbehovet lön ska vara uppfyllt för att 

den anställde ska trivas.  
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De flesta ordinarieanställda däribland Kajsa 40 år var ense om att en högre lön skulle öka 

deras motivation och ses som en morot men det var som tidigare nämnt inte den främsta 

motivationsfaktorn utan det ansågs stället desto viktigare att trivas genom att ha en bra 

arbetsmiljö. För att få en bra arbetsmiljö ansågs det viktigt att när lön bestäms eller belöningar 

delas ut är det viktigt att detta görs rättvist och det var enligt Carina 60 år viktigare att alla 

fick ta del av belöningen istället för att enbart en skulle få belöningen. Arbetet på turistbyrån 

handlar i grund och botten om lagarbetet och att hjälpa kunden fram till en lösning. Detta 

uttalande kan kopplas till Hilltrops (1996) åsikter som menar att om inte utdelningen av 

belöningar sker rättvist finns det risk att det uppstår en omedveten produktivitetssänkning hos 

de anställda som inte blir uppmärksammade för sitt arbete. Samtidigt anser vi tillskillnad mot 

ovanstående att det kan vara otroligt omotiverande om alla skulle få ta del av belöningen som 

den enskilda individen förtjänat och att det kanske istället finns risk att vissa bara rider med 

på den enskildes framgångsvåg. Detta kan leda till att motivationen sjunker hos de anställda 

som verkligen utför arbetet. Ordinarieanställda Fanny 45 år menade att det vara mer rättvist 

att de med högre ansvar får en högre lön än de övriga anställda. Skillnaden i Carina och 

Fannys svar anser vi kan bero på att Carina arbetar på en turistbyrå där de anställda arbetar 

starkt sammankopplade i lag för att lösa arbetsuppgifterna medan turistbyrån som Fanny 

arbetar på har en tydlig uppdelning av arbetsområden där de anställda ansvarar för varsitt 

område.  

Vi anser att skillnaden mellan ordinarieanställda och säsongsanställdas syn på lönen som en 

motivationsfaktor kan bero på hur länge de arbetat på turistbyrån. De säsongsanställda vet att 

arbetet endast är temporärt och där det kanske främst är de monetära faktorerna som 

motiverar tillsammans med behovet av att hjälpa människor. Eftersom de kanske inte kommer 

att arbeta kvar under en längre period behöver de inte finna någon djupare mening med deras 

arbete, som i de ordinarieanställdas fall. Ordinarieanställda Linda 25 år som arbetat på 

turistbyrån tidigare som säsongsanställd berättade att hon arbetade första sommaren för en 

lägre lön jämfört med de andra säsongsanställda med lika mycket ansvar, den enda skillnaden 

var att hon hade arbetat där kortare tid än de övriga. En lägre lön än övriga såg hon som en 

orättvisa och det fick henne att tappa motivationen vilket ledde till att hon inte brydde sig om 

att utföra småsysslor som hon hade tagit tag i om hon hade haft lika mycket i lön som de 

övriga. Pink (2010) menar att en ökad lön som motivationsfaktor oftast bara fungerar på 

rutinmässiga arbetsuppgifter där den interna motivationen är låg redan från första början. 
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Anledningen till att Linda agerade som hon gjorde anser vi var för att hon ansåg att henne lön 

var under vad som anses skäligt för henne arbetsuppgifter och ansvar, här hade det inte räckt 

att belöna henne via rabatter utan det var lönen som sänkte hennes motivation.  

Undersökningar som gjorts visar på att arbetsuppgifter som kräver ett kreativt tänkande och 

som belönas med ekonomiska medel oftast utförs sämre eftersom fokus flyttas från att lösa 

arbetsuppgiften på bästa sätt till att istället fokusera på belöningen. En ekonomisk belöning 

kan leda till att motivationen ökar en kort stund och den interna och långvariga motivationen 

minskar (Abuhamdeh & Csikszentmihalyi 2009). Dessutom kan storleken på lönen ha en 

negativ inverkan på arbetsprestationen, ju högre ekonomisk belöning desto sämre 

arbetsprestation (Pink 2010) Detta är något vi anser hade kunnat se hända i Lindas fall om 

turistbyrån hade valt att försöka öka hennes motivation med belöning istället för att gå till 

grundproblemet, vilket vi kan se idag då Linda är ordinarieanställd och har en lika hög lön 

som sina medarbetare. En annan anledning till varför ekonomiska belöningar används är för 

att uppmuntra de anställda till att stanna inom organisationen en längre tid (The Economist 

2010). Vi anser att de turistbyråer vi har kommit i kontakt med behöver inte använda sig av 

detta eftersom först och främst så verkar de anställda inte motiveras av pengar i vidare stor 

utsträckning, dessutom så har flertalet vi intervjuat arbetat en längre period på respektive 

turistbyrå och det verkar finnas en drivkraft till att fortsätta göra detta. Vi kan även jämföra 

anledningen till varför de anställda tenderar att stanna så länge på arbetsplatsen med Pinks 

(2010) teori om självstyrning där de anställda upplever en frihet i sitt arbete och därmed 

motiverar de anställda till att fortsätta arbeta inom organisationen även om de blir erbjudna 

bättre erbjudande på en annan arbetsplats fast förlorar sin självständighet och frihet. Han 

menar att då motiverar det den anställde mer att utföra ett bra arbete istället för att tjäna mer 

pengar än nu. 

5.1.2 Monetär motivationsfaktor som komplement till de andra faktorerna 

 

Vi anser att turistbyråer inte hade kunnat motivera sina anställda genom endast en extern 

faktor såsom lön eftersom det hade förmodligen lett till att de anställda inte sett någon djupare 

mening med sitt arbete. Detta eftersom motivationen inte hade varit genuin och kommit 

inifrån som den idag enligt intervjupersonerna verkar göra men den hade nog i viss mån hjälpt 

till att öka deras motivation som det ser ut i dagsläget. Enbart en extern motivation hade 

förmodligen fått dem att känna missnöje över arbetet eftersom lön inte motiverar människan 
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en längre period. Ordinarieanställda Jan 45 år ansåg att alla ska ha fast lön och att den inte ska 

bero på den enskildes arbetsprestation eftersom kundbemötandet då kan påverkas negativt då 

fokus i första hand ligger på att få belöning i form av pengar istället för att fokusera på att 

hjälpa kunden, vilket inte sågs som rätt i hans ögon då motivationen enligt Jan ska komma 

inifrån en själv. Csikszentmihalyi har i sin undersökning kommit fram till att människan på 

längre sikt inte blir lycklig av monetära belöningar. För att jämföra detta med de anställda så 

motiveras de inte av externa motivationsfaktorer såsom lön eller erkännande från andra i 

grunden, utan att det är istället den inre motivationen i form av att klara av att utföra 

arbetsuppgiften etc. som leder till en genuin motivation. En annan anledning till att myten att 

pengar skulle göra en lycklig inte stämmer är att människan är snabb på att anpassa sig till nya 

förhållanden och därmed försvinner lyckan när människan anpassat sig vid situationen att 

vara rik (Franken 2002). Därmed är lyckan eller snarare motivationen svår att underhålla en 

längre tid genom monetära medel, men det positiva kan vara att den ger snabba och korta 

resultat på motivationen (Pink 2010), men en ekonomisk belöning kan även störa den 

ursprungliga motivationen i form av att den blir sänkt och arbetsprestationen försämras.  

Vi anser att det anställda på turistbyråerna motiveras av andra faktorer än främst lön och att 

lönen oftast ses som något som bidrar till att den anställde kan bli motiverad i sitt arbete, och 

är det Herzberg skulle kalla för en hygienfaktor. Vi blev nyfikna på att se vad som behövdes 

för att de monetära faktorerna skulle ses som huvudmotivationen istället för de andra 

motivationsfaktorerna dock fick vi dra motivationsfaktorn monetära medel till sin spets för 

att få de anställda att komma fram till att pengar spelar roll för motivationen. Enligt de flesta 

anställda skulle monetära faktorer i form av lön aldrig blivit huvudmotivationen för dem. 

Carina 60 år, Gun och Kajsa 40 år menade på att om de blivit ekonomiskt oberoende så 

skulle de gå ner i tid istället och ägna mer tid åt sina familjer och sig själva. De övriga 

ordinarieanställda kvinnorna i åldrar 45, 55, 60 sa att de hade slutat att arbeta och ägnat sig åt 

någon hobby istället. Jan 45 år var av motsatt åsikt och han ville inte släppa arbetet även om 

han blev ekonomiskt oberoende eftersom arbetet gav honom så mycket mer än pengar, han 

skulle inte ha någon ro att vara hemma hela dagarna utan kände sig tvungen att ha något att 

göra. Utifrån de anställdas berättelse anser vi att det syns tydligt att lönen är något som måste 

uppfylla baskraven hos de anställda men att den sedan inte har så stor inverkan på 

arbetsutförandet i helhet. Vi anser dock att lönen på turistbyråer kunde höjas så den 

överensstämmer med andra branschers avtal så de anställda känner att de har en skälig lön 
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även om lönen inte utgör en motivationsfaktor om den höjs utgör den ändå ett bekymmer hos 

många som anser att de inte får den lön som deras tjänst kräver.  

 

5.2 Sociala faktorer 

 

Utifrån våra intervjuer med de anställda på turistbyråerna framgick det att majoriteten fann att 

medarbetarna spelade en viktig roll för motivationen på arbetsplatsen samt att motivationen 

påverkades positivt. Detta var något som även de sociala motivationsteorierna visade på då de 

menade att en samhörighet samt en gemenskap påverkade motivationen. I den sociala 

motivationsteorin gjordes det även skillnad på de individer som motiverades av gemenskapen 

samt relationen med sina medarbetare samt de som använde sig utav detta för att kunna knyta 

kontakter (Randel & Ranft 2007). Säsongsanställda Erika 20 år menade på hon blev 

motiverad i sitt arbete på turistbyrån då hon ville knyta kontakter för framtida anställning, 

medan ordinarieanställda Daniel 30 år menade att relationen med hans medarbetare var 

motiverande då de var en liten grupp som lärt känna varandra väl under åren. Denna skillnad 

mellan säsong- samt ordinarieanställd tror vi kan bero på att de säsongsanställda enbart 

arbetar en kortperiod och kanske därmed lär känna de ordinarieanställda på ett annorlunda sätt 

eftersom de i framtiden kanske hoppas på en framtida anställning eller goda vitsord från de 

ordinarieanställda vilket kan vara meriterande för anställning på andra arbetsplatser.  

De turistbyråer som vi kom i kontakt med har alla kännetecknats av att ha ett fåtal anställda 

och enligt ordinarieanställda Anna 45 år arbetar de flesta som får fast tjänst under flera år på 

en turistbyrå då majoriteten trivs väldigt bra. Detta kan både vara en för- samt nackdel då det 

visserligen kan skapa en trivsel att arbeta med sina vänner vilket säsongsanställda Hilda 25 år 

menade på kunde vara motiverande samtidigt som det är trevligt att arbeta i en liten grupp så 

ansåg Carina 60 år att det lätt kunde uppstå meningsskiljaktigheter och ibland kan det nog då 

vara ”lättare att motivera sig genom lön eftersom pengar inte kan klaga” Dessutom finner vi 

att det då gäller för den anställde att komma in i den tajta gemenskapen och att det kan vara 

svårt att som säsongsanställd eller kanske nyanställd att komma in i denna gemenskap, där det 

ibland enligt Erika 20 år skapas en känsla av ”vi mot dem”, som hon menade på kunde 

underlätta då hon ibland fick ta emot oförtjänad kritik från upprörda kunder. En känsla av 

utanförskap tror vi lätt kan skapa en vantrivsel på arbetet vilket kan göra den anställde 

omotiverad. Under intervjuerna kom det även upp att de säsongsanställda på flertalet 
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turistbyråer är duktiga på att skapa egna aktiviteter där alla får delta men oftast är det endast 

de säsongsanställda som deltar och därmed skapar en egen gemenskap som kan underlätta för 

att känna sig tryggare på arbetsplatsen om det är svårt att komma in i de ordinarieanställdas 

grupp. Att känna sig utanför i en grupp var inget som direkt kom fram under intervjuerna men 

det kan ändå uppstå och ordinarieanställda Kajsa 40 år ansåg att det var bra att de 

säsongsanställda ansträngde sig för att lära känna de ordinarieanställda och varandra. 

Medarbetarna var inte de enda som de anställda på turistbyrån träffade på under en arbetsdag, 

utan det var så klart även mötet med kunderna, som ordinarieanställda Carina 60 år beskrev 

som ”A och O i arbetet”. Majoriteten av de anställda svarade på att det var mötet med kunden 

som var det mest motiverande i deras arbete samtidigt som detta även kunde påverka deras 

motivation på arbetsplatsen negativt. Att få feedback från kunderna var något som de 

anställda uppfattade som motiverande. Feedback var ett utav de karaktärsdrag som Hackman 

och Oldham ansåg kunde leda till att en högre motivation kunde genereras på arbetsplatsen. 

Från vem feedbacken kommer för att öka motivationen har ingen större betydelse så länge 

den finns (Herzberg 1959). Feedback kan samtidigt kopplas till Maslows behov av 

uppskattning. Men kundbemötande var inte alltid särskilt positivt menade en del då det kunde 

vara tröttsamt att vara social hela dagen och kunderna kunde vara irriterade och inte alls glada 

över att behöva söka hjälp hos de anställda på turistbyrån.  

Det sociala behovet är enligt Maslow (1970) en bristmotivation som måste tillgodoses för att 

växtmotivationen ska kunna uppnås då behoven av uppskattning samt självförverkligande. I 

de flesta utav våra intervjupersoner fall verkade det som att det sociala behovet var störst då 

många beskrev att det var så roligt att arbeta då de fick träffa så många människor. Om man 

utgår från att det är sant som de säger kan detta visa på att behoven varierar från individ till 

individ, alla strävar inte efter att nå någon utav de högre behovsnivåerna. Samtidigt berättade 

flera anställda att uppskattning var något som de fann vara motiverande, ”den verkliga 

drivkraften är att jag betyder något för någon” menade ordinarieanställda Gun 40 år. Detta 

kan visa på att det är flera behov som kan påverka motivationen samtidigt, vilket Alderfer och 

McClelland menade på tillskillnad mot Maslow som menade att behoven var hierarkiskt 

ordnade.  

Flera anställda sa som tidigare nämnt att det var motiverande att arbeta tillsammans med 

människor och Deci och Ryan (2000) menade att individer endast kan få en intern motivation 
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om de arbetar med uppgifter som de har ett intresse för. Enligt de anställdas redogörelse för 

vad som motiverar dem borde de alltså alla ha en internmotivation eftersom de alla arbetar 

med det de tycker är roligt, dvs. människor. Kundbemötandet kan därför ses som motiverande 

i de anställdas arbete och det är det som de anser vara meningsfullt med deras arbete förutsatt 

att det de anställda berättade var sant. Det faktum att de anställdas arbete främst går ut på att 

bemöta kunder tror vi kan ha lett till att de svarat som det gjort, dvs. att det är 

kundbemötandet som är A och O eller ”en tiopoängare”, de anställda kanske kände att detta 

svar förväntades utav dem.  

Efter att ha studerat motivationen hos de anställda på turistbyråer samt teorier om motivation 

har vi sett att den sociala delen av arbetet på en turistbyrå samt på en arbetsplats rent generellt 

kan ses som viktigt och som något som påverkar motivationen hos de anställda, något som 

många teorier stödjer (Maslow, Alderfer, McClelland, SBT). Samtidigt som Herzberg menade 

på att relationer med människor i omgivningen enbart var en hygienfaktor och att det därmed 

inte kunde öka motivationen, något som vi inte håller med om då det framkom under 

intervjuerna att det var relationen med medarbetarna som kunde öka motivationen. Den 

sociala faktorn ser vi alltså som en motivationsfaktor som motiverar anställda på 

arbetsplatsen. Medarbetarna menade de flesta utav våra intervjupersoner kunde skapa en 

trivsel och en gemenskap på arbetsplatsen vilket påverkade deras motivation positivt. Denna 

gemenskap var något som förstärktes via bl.a. personalfester och diverse arrangemang, något 

som Kaufmann och Kaufmann (2010) ansåg kunde göra att det sociala behovet tillgodosågs. 

Att umgås utanför arbetet är något vi anser kan bidra till en ökad motivation hos de anställda 

då detta kan göra att de anställda fungerar bättre tillsammans på arbetsplatsen samtidigt som 

detta även kan leda till konflikter. Även mötet med kunden som är en betydelseful del i 

arbetet på en turistbyrå fann vi hade en ofta positiv inverkan på motivationen, samtidigt som 

det var just detta möte som ibland inte var särskilt trevligt, vilket då kunde leda till en 

minskad motivation. Samtidigt menade en del av de anställda att de istället blev ännu mer 

motiverade att se till att kunden lämnade stället med ett leende på läpparna. Kanske kan deras 

svar endast ses som romantiskt svammel, men det faktum att de alla verkar trivas på sina 

arbeten, trots lönen får oss att tro att det trots allt finns något i den sociala faktorn som 

påverkar motivationen samt motiverar de anställda till att arbeta kvar, kanske för att det helt 

enkelt är väldigt roligt att arbeta på en turistbyrå. 
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5.3 Individuella faktorer 

 

Åsikterna om individuella faktorer påverkar motivationen eller inte skiljer sig mellan olika 

teorier. Maslow (1970) utgick från att det finns olika behov som måste uppfyllas av 

människan för att kunna sträva efter självförverkligandet i toppen av behovshierarkin. De 

fysiologiska behoven som är de mest grundläggande kan ses som faktorer som kan motivera 

individer på samma vis, men enligt Maslow kan de inte längre ses som motiverande eftersom 

tryggheten i form av att få mat för dagen och känna trygghet på arbetsplatsen oftast redan är 

uppfyllda. Däremot när individen har nått högre upp i Maslows behovshierarki där behovet av 

uppskattning från andra ska uppfyllas ser vi det som att uppskattningsbehovet kan tolkas som 

en individuell faktor eftersom skälen till vad individen anses vara motiverande kan skilja sig. 

Enligt ordinarieanställda Anna 45 år kom den viktigaste och mest motiverande 

uppskattningen från kunderna i form av beröm vid ett bra utfört arbete. Ordinarieanställda 

Fanny, 45 år ansåg däremot att motivationen och uppskattning kunde kopplas till chefens tillit 

i form av ökat ansvar för de anställda. Ljungström (2006) menar att motivationen inte kan ses 

som en generell faktor eftersom det skiljer stort i hur människor motiveras. Vi anser att 

anledningarna till vad som motiverar respektive anställd skiljer sig och vi anser även att det 

kan utläsas som att de anställda utrycker sig olika och har en egen tolkning av motivation och 

vad som är viktigt.  

Därför menar vi snarare att grunden av motivationen är densamma i och med att de anställda 

vill ha uppskattning för det arbete som utför, alltså det som skiljer motivationen åt hos de 

anställda är från vem och vart uppskattningen de anser att uppskattningen ska komma från. 

Enligt Herzberg (1959) är det obetydligt ifrån vem uppmärksamheten kommer utan det som är 

av vikt är att de anställda känner ett erkännande på sin arbetsplats för att de ska känna sig 

motiverade. Vi anser att detta stämmer eftersom de anställdas åsikter skilde sig så brett åt när 

det kom till vem som skulle stå för erkännandet men alla strävade efter samma känsla av 

uppskattning och tillfredsställelse. Deci & Ryan (1985) menar att den interna motivation är 

den drivkraft som gör att den anställde utför arbetet och är något som individen har skapat 

själv utifrån vad denne anser vara meningsfullt. Alltså den inneboende tillfredställelsen i 

uppgiften själv kan variera beroende på hur interna och individuella faktorer såsom status och 

uppskattning upplevs av de anställda (Kaufmann & Kaufmann 2010). Detta är något vi 

instämmer med då vi har upptäckt genom intervjuerna att om det inte finns en intern 

motivation kan det vara svårt att motivera sig i längden för något och verkligen stå för det. I 
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de turistbyråanställdas fall så är det extra viktigt att finns en intern motivationsfaktor att 

arbeta utifrån eftersom deras arbete består av att informera kunder och därmed kan de inte 

motiveras på samma sätt som en säljare som grundar sin inkomst på antalet försäljningar. Vi 

anser istället att de turistbyråanställda måste ha ett genuint intresse för att hjälpa de kunder 

som kommer in även om andra motivationsfaktorer kan påverka deras arbetsprestation.  

5.3.1  Alla människor är människor 

 

McClelland har utgått från den kritik som uppkom från Maslows behovshierarki och bedömer 

att Maslow var för generell när han beskrev de olika behoven. McClelland menar istället att 

behoven som individen vill uppfylla såsom det genuina intresset ofta grundas på deras tidigare 

erfarenheter, situationen och andra individuella faktorer och måste därför tas hänsyn till 

(Mullins 2001). Individer kan därmed motiveras på olika sätt även om förutsättningarna är 

desamma (Jacobsen & Thorsvik 2002). Vi håller med om att det finns flera individuella 

faktorer som påverkar de anställdas motivation, det kan däremot vara svårt att peka ut 

specifika individuella faktorer för att sedan utifrån dessa förstå motivationen. Detta ansåg vi 

framkom tydligt i intervjuerna när de anställda berättade om bakgrunden till varför de valde 

att arbeta på en turistbyrå, där bakgrunderna och anledningen till att de börjar arbeta på en 

turistbyrå skiljde sig vitt åt. En individuell faktor som dök upp i våra intervjuer och verkade 

påverka de anställdas motivation på arbetsplatsen var t.ex. social kompetens, vilket vi inte 

fann förvånande då deras arbetsuppgifter bl.a. går ut på att bemöta kunder. Att social 

kompetens ansågs vara viktigt dök dock upp hos flertalet anställda som en motivationsfaktor 

oberoende av deras tidigare bakgrund vilket vi menar kan ses som direkta motsatsen till det 

McClelland menade att förutsättningarna är de samma men motivationen är annorlunda 

beroende av deras tidigare bakgrund. Därmed tolkar vi att även om det finns individuella 

motivationsfaktorer så är människor lika varandra när det kommer till faktorer som de 

motiveras av i grunden, alla vill känna tillfredsställelse med det de gör för att må bra med sig 

själva, men det kan även ha att göra med att de vi intervjuat alla har gjort ett val att arbeta på 

en turistbyrå och därmed liknar varandra i sina beslut om motivation. 

ASA modellen beskrev hur individer attraheras till arbeten vars karaktärsdrag 

överrensstämmer med dennes värderingar (Latham & Pinder 2005). Många utav de anställda 

beskrev att de själva hade ett intresse för att resa samt att de själva var väldigt sociala, vilket 

förmodligen gjorde att de sökte sig till arbetet på turistbyrån eftersom det överrensstämde med 
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deras individuella värderingar. Att den anställdes värderingar avgör arbetsplatsen stämmer väl 

överens med ovanstående då människor med liknande karaktärsdrag söker sig till arbeten som 

uppfyller deras krav, i detta fall turistbyråer. Majoriteten av intervjupersonerna var kvinnor 

vilket även kan återspegla turismbranschen i helhet där majoriteten av de anställda är kvinnor. 

Detta tror vi kanske kan ha påverkat de svar vi fick under våra intervjuer där de flesta svarade 

att deras arbete var motiverande då de fick träffa så mycket människor och några andra 

berättade att de tidigare varit verksamma inom vården, ett yrke som även det går ut på att vara 

omhändertagande. Samtidigt svarade de bägge männen att den sociala delen av deras arbete 

upplevdes som motiverande och ordinarieanställda Daniel 30 år beskrev att det var 

motiverande att kunna förgylla någons dag. Vi anser att det empiriska underlaget är för svagt 

för att kunna bidra med en utförligare analys om kvinnor och mäns motivation skiljer sig åt på 

turistbyråer. Det teoretiska materialet har inte heller varit inriktat på en uppdelning av kvinnor 

och mäns motivation. Att hjälpa andra lösa sina problem var en faktor som tydligt motiverade 

flertalet av de anställda, vilket inte förvånade oss men vi ansåg inte att det var grundfaktorn 

till motivation för alla utan att det snarare var känslan av tillfredsställe över att hjälpa någon 

som motiverade dem. Känslan av tillfredsställelse räckte inte för alla, en utav de 

ordinarieanställda som ursprungligen hade en annan utbildning berättade att arbetet på 

turistbyrån kunde kännas överflödigt och att ”ta hand om turister är ingen stor grej jämfört 

med läkare som räddar liv”. Vi anser att denna jämförelse med andra arbeten som anses 

viktigare kan vara negativt för motivationen då den anställde inte känner särskilt betydelsefull 

och därmed dalar dennes motivation, det är därför av vikt att hitta anledningar som gör arbetet 

intressant och viktigt för att kunna motivera sig själv, vilket de anställda som nämner att de 

motiveras av lösa kundens problem har lyckats göra. Det kan då vara av intresse för chefen att 

försöka påverka den anställdes motivation genom att skapa de rätta förutsättningarna, men 

finns det ingen intern motivation kan det vara svårt.  

5.3.2 Att utvecklas på arbetet 

 

Uppgiftens betydelse menade Hackman och Oldham (1980) var ett utav de fem karaktärsdrag 

som inverkade på den anställdas motivation och vi anser att den kan ge en förklaring till 

denna upplevda känsla av att inte räcka till och vara tillräckligt viktig som den anställde 

upplevde. Eftersom den anställde hade dessa känslor var motivationen förmodligen inte lika 

hög som den skulle kunna vara om han hade uppfattat sina arbetsuppgifter som meningsfulla. 

Vi anser dock att det kan vara svårt att uppnå självförverkligande om de anställda inte känner 
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att de arbetar med något som känns meningsfullt för dem och som ger dem möjlighet att 

utvecklas. Att inte utvecklas var något som många utav de äldre ordinarieanställda menade 

påverkade deras motivation negativt. Att kunna utvecklas i sitt arbete är en faktor som 

framkom hos bl.a. Maslow och även Alderfer som viktig för att upprätthålla motivationen. 

Ordinarieanställda Bodil 55 år berättade att hennes arbete på turistbyrån ibland kunde kännas 

omotiverande då hon inte gavs chansen att avancera, att utvecklas. Trots att möjligheterna till 

avancemang, som enligt Bodil var väldigt låga, kände flertalet av intervjupersonerna att de 

verkligen ville kunna utvecklas i sitt arbete. Dock verkade det som att majoriteten av de 

ordinarieanställda inte försökte påverka sin chans att utvecklas utan istället motiverades av 

”den sociala biten”, av varandra och att träffa kunder. Anledningen till att de anställda nämner 

att utveckling är en viktig motivation, men sen inte motiveras av detta anser vi kan bero på att 

den sociala faktorn kan ha tagit över motivationen hos de anställda eftersom det anses svårt att 

utvecklas och byta position på en turistbyrå . Dessutom finns det oftast inte speciellt många 

positioner utan de flesta som arbetar där har samma arbetstitel nämligen turistinformatör eller 

turistchef, vilket gör det svårt att avancera mer än i form av ökad ansvarsgrad, dessutom har 

flertalet av de anställda nämnt att resurserna är begränsade vilket kan påverka utveckling av 

arbetsuppgifterna genom utbildning. Därmed kan detta ses som ett svar på varför 

motivationsfaktorn att utvecklas inte haft så stor genomslagskraft på turistbyråer, även om den 

är efterlängtad, och inte påverkat de anställda lika starkt som t.ex. den sociala faktorns som de 

upplever dagligen. Samtidigt anser vi ändå att människor alltid vill utvecklas men om faktorn 

inte uppmuntras så kan det vara svårt att bibehålla motivationen för den. Vi menar ändå att 

både organisationen och de anställda borde sträva efter att utvecklas och verkligen ta tillvara 

på motivationen som ligger i att utvecklas. Motivationsfaktorn att utvecklas kan ses som 

väldigt värdefull för både den anställde som lär sig något nytt och för organisationen då den 

anställde kan ses som en konkurrensfördel i och med dess nya kunskap och vidareutveckling i 

sitt arbete. Vi har även analyserat motivationen om individuella faktorer såsom anställning i 

form av ordinarieanställd respektive säsongsanställd skiljer sig åt vilket vi såg att de gjorde.  

De säsongsanställda beskrev att det som motiverade dem i deras arbete på turistbyrån var det 

faktum att deras arbete kunde vara till nytta för dem senare och Erika 20 år menade på att 

arbetet i form av kunskapen och erfarenheten var motiverande då hon utbildade sig inom 

branschen. De säsongsanställda fann vi vara mer framtidsorienterade och det var inte arbetet i 

sig som var motiverande, även om många fann att det var motiverande att bemöta kunder, 
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utan det som motiverade dem var snarare den framtida anställning som arbetet kunde leda 

dem till. Anledning till detta kan vara att de befinner sig på ett helt annat stadium i livet och 

därmed motiveras av andra saker. Tidigare i texten skrev vi att den nya generationen av 

arbetssökande bl.a. efterfrågar utmaningar, känna sig värdefull för organisationen för att 

motiveras. De vill även förstå varför vissa beslut tas, vara med och påverka genom att ta egna 

beslut och ha ett meningsfullt arbete enligt Kanter (1994). Detta är något som vi anser 

stämmer in på både de yngre säsongsanställda men även på äldre ordinarieanställda där bl.a. 

ordinarieanställda Fanny 45 år beskrev att hennes motivation sänkts då hon inte längre kände 

att hon fick vara med och ta del av besluten. Detta anser vi har att göra med samhällets 

utveckling och människors syn på arbete att göra, idag kräver människan mer utmaning för att 

trivas och inte bli uttråkad och därmed omotiverad.  

Ordinarieanställda Carina 60 år menade att dessa yngre säsongsanställda ibland fick henne att 

känna sig i underläge, vilket påverkade hennes motivation i arbetet negativt. Enligt SBT 

teorin av Deci och Ryan (2000) hade människan tre behov, autonomi, samhörighet och 

kompetens och i Carinas fall var det just kompetensen som minskade hennes motivation då de 

yngre oftast säsongsanställda kunde så mycket mer än hon själv då hennes kunskap om 

datorer och marknadsföring hade några år på nacken dock berättade Carina att hon försökte 

uppväga sin tekniska okunskap med hjälp av hennes erfarenhet av alla år inom branschen 

istället för att känna sig omotiverad. Om man som anställd inte hittar någon annan uppgift 

som man anser sig vara bra på som i Carinas fall anser vi att det kan vara ett stort problem för 

de anställda att de inte följer med i utvecklingen. Det kan de leda till en ond cirkel som byggs 

på ju mer tekniken utvecklas och därmed får den anställdes självförtroende att sjunka ju 

längre bort från utvecklingen denne kommer, vilket kan framstå som väldigt stressande och 

ångestladdat. Självförtroendet i sig ser vi som en individuell faktor som kan påverka de 

anställdas motivation både positivt och negativt. 

5.3.3 Att se stressen som ett hot eller som motivation i arbetet 

 

En del beskrev att arbetet på turistbyrån ibland kunde upplevas som stressigt, samtidigt som 

detta enligt somliga kunde öka motivationen. Stress ansåg Latham och Pinder (2005) kunde 

generera positiva känslor vilket ledde till att individen blev motiverad men den måste då 

kunna kontrolleras. På turistbyrån var det dock inte enbart arbetet i sig som upplevdes som 

stressigt, vilket kunde minska motivationen, utan det var enligt ordinarieanställda Carina 60 år 
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även att omge sig med kreativa människor vilket kunde göra henne stressad. För att stress ska 

upplevas som positivt och motiverande måste de anställda kunna hantera den. Därmed anser 

vi att stressen kan framstå som något som ökar motivationen men även som en 

motivationssänkare beroende på hur väl den anställde hanterar stressen, detta är något 

individuellt för respektive anställd. Det kan vara svårt att uppleva stress som något positivt 

när den uppkommer genom klagomål och irritation från kunder, det är då av vikt att använda 

sig av faktorer såsom att vara optimistisk, säker på sina arbetsuppgifter och ha en god 

självkänsla (Franken 2002). Om dessa faktorer upplevs uppstår ofta en kontroll över 

situationen och stressen och motivationen ökar igen (Latham & Pinder 2005). 

Säsonganställda Hilda 25 år ansåg att det var svårt att motivera sig när de säsonganställda inte 

hade samma ansvar som de ordinarieanställda och ofta därmed inte hade varit med och 

orsakat problemet. Detta ledde till att det var stressande i den bemärkelsen att de ibland inte 

hade befogenhet att ta vissa beslut som kunde lösa kundens problem. Det är då viktigt för den 

anställde att inte ta åt sig personligen av kundens klagomål, detta för att kunna kommunicera 

med kunden och försöka lösa problemet. (Franken 2002). Vi anser att stressen kan framstå 

som något som ökar motivationen men även som en motivationssänkare beroende på hur väl 

den anställde hanterar stressen, detta är något individuellt för respektive anställd. Flertalet av 

de anställda nämner att den mest givande och motiverande perioden är under sommaren och 

högsäsongen när det finns mycket arbetsuppgifter och aldrig är lugnt utan att det istället är 

mycket att göra, stressigt helt enkelt. Säsongsanställda Karin 30 år som anser att stress kan ses 

som en balansgång och inom detta yrke då de anställda både måste klara av en stressig 

situation och behålla lugnet på samma gång. Det verkar finnas fler anställda som trivs med 

stressiga situationer än de som inte gör det. Detta tror vi kan höra ihop med att flertalet 

anställda motiveras av utmaningar i sitt dagliga arbete men gränsen mellan lagom och för 

mycket stress är hårfin.  

5.4 Platsens påverkan på motivationen  

 

Under intervjun frågade vi om den anställdes anknytning till orten då vi i inledningsfasen av 

uppsatsen blev nyfikna på om de anställdas motivation på en turistbyrå påverkas individuellt 

av deras egen anknytning till platsen. Många var själva från platsen de arbetade på och sa att 

det påverkade deras motivation positivt då de hade en stolthet för staden, ”hjärtat klappar för 

hemorten” menade ordinarieanställda Fanny 45 år, vilket vi anser att hon borde fokusera på 
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för att öka sin motivation. De som inte själva var från orten sa även de att detta påverkade 

dem positivt och Franken (2002) menade på att platsen kan ses ur olika perspektiv vilket gör 

att individen aldrig kan bli fullärd om platsen och det är däri motivationen kan finnas. De 

anställda i våra intervjuer sa att de motiverade sig själva att hitta information om platsen för 

att kunna leverera en lika bra tjänst som de andra anställda. För att kunna vara motiverad i sitt 

arbete där vars arbetsuppgifter bl.a. går ut på att marknadsföra en ort eller plats finner vi att 

man som anställd måste ha någon typ av anknytning till orten eller platsen åtminstone för att 

kunna få en intern motivation. Vi anser att en anställd som ursprungligen kommer från platsen 

eller har en stark koppling till platsen har den djupt rotad i sin identitet liksom sitt arbete i 

form av sin arbetstitel. Turistinformatören vill därför göra ett bra arbete och marknadsföra 

platsen både för att upprätthålla sin identitet så att den står för något som gynnar personens 

identitet men även för att marknadsföra platsen. Genom att informera om platsen för kunderna 

på turistbyrån så gynnar de platsen och kan ge något tillbaka i form av uppmärksamhet för 

platsen och betalande turister för att skapa vinning för platsen. Kanske kan det finnas en 

djupare psykologisk tanke bakom detta då den anställde kanske förknippar sin egen framgång 

med platsens framgång. 

Att inte vara född eller uppvuxen på platsen men ändå arbeta på turistbyrån kan även det 

påverka den anställdes motivation positivt eftersom de gå arbetar ännu hårdare för att uppnå 

samma kunskap som de som har en anknytning till platsen från början. Något som avvek från 

övrigas åsikter var en ordinarieanställd som var född och uppvuxen på platsen som menade på 

att det var arbetet i sig samt hennes medarbetare som var motiverande och att turistbyrån 

kunde befinna sig på vilken ort som helst, arbetet skulle fortfarande vara lika motiverande. 

Detta uttalande får oss att tro att arbetsuppgifterna i sig och de anställda spelar en avgörande 

roll för hennes motivation, men vi anser även att det är svårt att föreställa sig något som man 

inte saknar idag, det är lätt att bli hemmablind och att hennes motivation kanske hade ändrats 

om hon verkligen skulle flytta och börja arbeta på en annan turistbyrå.  

Anledningen till varför säsongs respektive ordinarieanställda sökte sig till att arbeta på en 

turistbyrå var det som skiljde sig mest åt hos de båda anställningsformerna. Som 

säsongsanställd var det främst för att skaffa sig ytterligare erfarenhet inom branschen, knyta 

kontakter men även till viss del tjäna pengar under sommaren. De ordinarieanställdas 

anledningar skiljde sig något från de säsongsanställda då de var mer ute efter att hitta ett 

arbete som de trivdes med under en längre period, att utvecklas som person och känna sig 
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uppskattade. I allmänhet så motiverades både de säsongsanställda och ordinarieanställda av 

kundkontakten, varierande arbetsuppgifter, av medarbetarna men även av en inre motivation i 

form av en känsla av tillfredsställelse. Åldersmässigt visade de anställda inte på så många 

skillnader på motivationsfaktorer, utan det som framträdde tydligast var som nämnt ovan att 

de säsongsanställda i ålder 20-30 år verkade se mer mot framtiden och motiverades av att 

utvecklas för att komma vidare, medan de ordinarieanställda istället ville utvecklas på plats 

genom ökat ansvar. Detta anser vi kan ha att göra med stadiet i livet och anställningsformen 

då de säsongsanställda vet att arbetet på turistbyrån i mångas fall är temporärt och ett steg mot 

en framtida arbetskarriär. Därför verkar anledningen bakom skillnaderna ha mer med 

anställningsformen och framtidsvisioner att göra. Vi intervjuade dock en ordinarieanställd 

som också var inom spannet 20-30 men hon ansåg att hon idag motiverades av att få beröm av 

andra vilket fick henne att känna sig behövd, men eftersom hon tidigare även varit 

säsongsanställd hade hon inte heller sett någon framtidssyn inom turistbyrån som 

säsongsanställd utan motivationen hade först förändrats när hon blev ordinarieanställd. 

Därmed ser vi det som att ålderspannet inte påverkar motivationen speciellt mycket hos de 

anställda utan det är mer karaktärsdrag och anställningsform som spelar in. Vi har även sett 

att tidigare erfarenheter har påverkat de anställdas motivation, dock är det svårt att peka ut 

några specifika områden eftersom deras bakgrunder skiljer sig från varandra. En gemensam 

tidigare erfarenhet vi sett återkomma är de som har arbetat inom vården tidigare och därmed 

går in med inställningen att hjälpa andra människor, men även de som har liknande 

värderingar och söker sig till liknande arbeten. Detta menar vi visar på att som nämnts 

tidigare så verkar de individuella behoven endast skilja sig på ytan men när man går ner och 

ser till grunden av motivationen hos de anställda liknar de varandra då de vill känna en känsla 

av att vara behövd vilket får dem att känna tillfredsställelse med sig själva.  

 

5.5 Teoriernas utveckling  

 

Som Latham och Pinder (2004) nämner ser vi att det inte skett så stor utveckling av 

motivationsteorierna sedan deras stortid under 60-70 talet. Teoretikerna har istället för att 

forma nya teorier fokuserat på att utveckla de motivationsteorier som redan finns. Locke och 

Latham (2004) ansåg att utvecklingarna av de olika motivationsteorierna bidrog till att 

området blev väldigt brett och svåröverskådligt därför fokuserade de på att utveckla en 

metateori med syfte att sammanföra de olika motivationsaspekterna för att få teorierna mer 
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giltiga och användbara. Vi har sett att det finns ett brett spektra av teorier men de är främst 

formade utifrån ett ledarskapsperspektiv som ska fungera som en hjälp att motivera de 

anställda, vilket vi anser är ett perspektiv som kunde kombineras med hur de anställda 

verkligen motiveras för att underlätta för både ledare och de anställda. Steel och König (2006) 

använde sig av samma metod som ovan och ansåg att genom att sätta samman flera teorier så 

skapas ett gemensamt språk för främst forskningen. Teorin kallade de för temporal 

motivational theory (TMT) som är en integration mellan förväntningsteorin, behov teorin och 

cumulative prospect theory som står för att ta beslut i osäkra situationer. Vi anser att 

utveckling av motivationsteorier behövs göras kontinuerligt eftersom omvärlden tillsammans 

med människan förändras konstant. Vi anser att en metateori kan underlätta komplexiteten 

och sammankoppla flera teorier för att skapa ett samband, men vi anser även att genom att 

sätta samman flera teorier så förloras det huvudsakliga fokus som fanns när teorin kom till. 

Även tidsaspekten över när de olika teorierna kom till är även av vikt för att förstå dem då vi 

sett att flertalet motivationsteorier är starkt sammankopplade med den tid de uppkom under. 

Därmed kan det vara svårt att applicera flera teorier i en och samma teori på ett verkligt 

scenario idag då tidsaspekten skiljer sig åt teorierna emellan samtidigt som samhället har 

utvecklats. Forskningen går framåt och i och med det så lär vi oss ständigt mer om hur vi 

fungerar. 

Eftersom det från 1900-talet fram till 70-talet skedde så stor förändring av synsättet på vad 

som motiverade människan, och forskningen på människans beteende fortsätter anser vi att 

motivationsområdet är långt ifrån färdigutforskat. Något vi har upptäckt är att ända sen 

Hawthorne experimentet har faktorer såsom uppmärksamhet och uppskattning följt med 

utvecklingen och idag är Pink är inne på samma spår när han presenterar sin teori om 

självstyrning, mästerskap och mening. Vi anser att grunden för vad som motiverar människan 

är lik den som var från början men teorierna har blivit mer detaljerade och därför behövts 

utvecklas och anpassas med tiden. Än idag kommer forskare fram till nya upptäckter om 

människan och därmed sker en förändring och motivationsteorierna borde därför fortsätta att 

utvecklas. Vi har inte upptäckt någon specifik anledning till varför intresset för 

motivationsteorierna sjönk, en anledning kan ha varit att det redan fanns så pass många teorier 

med brett spektra att det kändes svårt att utveckla något nytt och därmed blev det ett skäl till 

att istället fokusera på att utveckla redan befintliga teorier för att göra dessa mer tydliga. En 

annan anledning kan ha varit att när det blev känt att människan motiverades av individuella 
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faktorer blev motivationsteorierna för komplexa för organisationer att använda och därmed 

har det inte skett någon vidareutveckling av hjälpmedel från teoretikerna sida eftersom 

behovet från organisationernas sida sjönk.  

 

5.6 Pink X och I teori  

För att koppla samman Pinks teori med åsikterna hos de anställda på turistbyråerna så anser vi 

att ordinarieanställda Jan 45 år är ett tydligt exempel på en anställd som styrs av I-beteendet 

eftersom han ansåg att motivation handlade om att varje dag uppnå resultat i sitt arbete. Att 

endast ha ett fåtal arbetsuppgifter under en dag kändes mindre motiverande än om han hade 

fullt upp. Han ansåg därför att det var viktigt att kunna motivera sig själv och anpassa sig att 

arbete efter sin egen förmåga för att inte sänka motivationen. Jan uppfattade därför sitt arbete 

som inspirerande då det kunde ses som ganska fritt och han kunde själv bestämma över sin 

arbetssituation i relativt stor utsträckning vilket vi anser stämmer överens med Pinks teori i 

form av att självbestämmandet är viktigt för människor både privat och på arbetet. Det är även 

viktigt för chefen att skapa engagemang genom att de anställda får arbeta med uppgifter som 

anses utmanade men samtidigt passar deras kvalitetsnivå och att de anställda kan välja om de 

vill utföra uppgiften eller inte detta leder ofta till att de anställda strävar efter att bli bättre och 

bättre och tröttnar inte på sitt arbete eftersom det hela tiden förändras (Pink 2010). 

Ordinarieanställda Daniel 30 år är ett exempel på en anställd som arbetar på en arbetsplats där 

självbestämmande inte är lika tydligt som ovan, vilket märks på hans åsikt om att han ansåg 

att chefen var viktig för att upprätthålla hans motivation på så vis genom att visa uppskattning 

som i sin tur gav extra energi till Daniel i hans arbete. Vi anser att Daniels svar beror på 

ansvarsuppdelningen på den turistbyrån som han är anställd på, detta eftersom han nämner 

även att chefens beslut har en stor inverkan på stämningen, kulturen och miljön. Vilket kan 

förstärkas av vår observation under intervjun av hur arbetsuppgifterna är uppdelade. Daniel 

framstod som självsäker, kreativ och initiativtagande och vi anser att om han hade getts mer 

eget ansvar hade det varit intressant att se om hans åsikter om chefens inflytande på 

motivation förändrades. Att bli tilldelad mer ansvar var något som majoriteten av de anställda 

ansåg vara en faktor som skulle höja deras motivation. Pink (2010) menar även att 

självbestämmande är inte enbart enkelt, att vara sin egen chef kan vara svårt att anpassa sig 

till från början och behöver inte enbart vara positivt eftersom vissa arbetar bättre med tydliga 

riktlinjer uppsatta av en chef medan andra inte kan kontrollera självstyrandet och ser det som 
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en lösning på att slippa undan att arbeta och därmed inte tar sitt ansvar. De anställda på 

turistbyråerna tog inte upp något om svårigheterna att övergå till ett mer självständigt arbete, 

vilket vi tror har att göra med att de anställda på turistbyråerna hade självständigt arbete som 

en önskan när de sökte till tjänsten. Det kan även uppstå en dämpning av motivation om 

självstyrandet tas bort från de anställda, vilket märks på Fanny 45 års uttalande om att hennes 

motivation tydligt hade sänkts när en omorganisering ägde rum och hennes ansvarsområde 

minskade jämfört med tidigare. Att motivationen minskade skedde eftersom hon ville vara 

med och utveckla turismen men kände att hennes åsikter inte vägde lika tungt längre. 

Säsongsanställda Hilda 25 år ansåg att även hon drevs av arbetsuppgifter som ”gav henne 

något att bita i” och ville vara med och påverka, vilket vi ser stämmer överens med Pinks teori 

om att flertalet av dagens anställda strävar efter utmaningar i sina arbetsuppgifter.  

Utifrån dessa beskrivningar av ansvar och motivation anser vi därför att de anställda på 

turistbyråer är benägna av att ta eget ansvar, inte är rädda för att föränderligt arbete utan 

istället trivs med det. Arbetsuppgifterna i sig ser vi som väldigt skiftande och därmed krävs 

kreativitet för att lösa de problem som uppstår. Att vilja vara med och utveckla anser 

säsongsanställda Hilda 25 år skulle skapa en ökad bekräftelse om att vara behövd, vilket i sin 

tur skulle öka motivationen och meningen med arbetet. Hon nämner även att på den turistbyrå 

hon arbetar på så arbetar chefen sida vid sida med sina anställda och då försöker hon alltid att 

ta ansvar och visa vad hon kan. Att chefen går ner på de anställdas nivå anser vi kan ha både 

för- och nackdelar för de anställdas motivation. Som fördel kan de anställda ta ansvar och 

chefen kan få en egen uppfattning om hur den anställde arbetar gentemot kunden etc. vilket 

ger de anställda möjlighet att visa vad de kan och därmed vara motivationshöjande. Nackdelar 

med detta nära samarbete mellan chef och anställd kan vara att de anställda inte vågar att 

misslyckas i chefen närvaro och därför håller tillbaka sin kunskap och agerar inte fullt ut på 

grund av sin rädsla för att göra fel, detta kan hämma motivationen på så vis att de anställda 

inte känner sig säkra nog på arbetsplatsen och därmed inte får chansen att visa upp sina 

kunskaper och leder då inte till ett ökat ansvar.   

5.6.1 Vad ses som meningen med arbetet? 

 

Att se en mening med sitt arbete som Hilda tidigare nämnde sker inte enbart via ett ökat 

ansvar av arbetsuppgifter utan en mening med arbetet kan enligt säsongsanställda Erika 20 år 

vara lusten att arbeta med något som man trivs med, något som man brinner för. 
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Ordinarieanställda Anna 45 år såg en mening med sitt arbete när hon fick hjälpa kunderna 

som sökte upp henne med ett problem. Jan 45 år såg meningen med arbetet genom att han 

utvecklades tillsammans med kunden till att göra ett ännu bättre arbete i framtiden. Vi anser 

att det som beskrivs här i grunden är att meningen med att kunna hjälpa en annan människa 

känns tillfredsställande själv, alltså kommer motivation inifrån. Även om de anställda säger 

att det är för kunden de gör något så anser vi att det i grunden är för dem själva de arbetar för 

att må bra. Vi anser att alla måste se en mening med sitt arbete annars blir det svårt att 

motivera sig själv. Anledningen till att du gör något måste komma inifrån annars borde det 

kännas motsägelsefullt efter ett tag och känna att man som anställd motiveras av en påhittad 

anledning. Därför tror vi inte fullt ut på de anställdas åsikter även om det låter bra att de 

anställda arbetar för kundens skull. Pink (2010) menar att motiveras internt anses även vara 

bättre för självkänslan och skapar förutsättningar för bättre relationer med andra än vad X-

beteendet gör, vilket vi anser stämmer överens med majoriteten av de anställda på 

turistbyråerna vi kommit kontakt med där flertalet anser att de motiveras av en känsla av 

tillfredsställelse som kommer inifrån dem själva. Pink (2010) nämner även att allt fler 

organisationer har börjat intressera sig för meningsbyggande och vad som motiverar 

människor att arbeta för en väldigt låg lön eller rent av gratis. Anledningen bakom dessa 

arbeten är att det stärker människan inifrån på ett annat sätt eftersom människan då inte kan 

tillåtas motiveras eller påverkas av yttre motivationsfaktorer såsom lön. Detta anser vi till viss 

del kan stämma överens med de anställdas arbete på turistbyråer som arbetar för en relativt 

låg lön och inte motiveras speciellt mycket av den och därmed har något inifrån som 

motiverar dem mer. Att känna en mening med vad man gör har setts som en biorsak som 

uppstått när människor eftersträvat självstyrande och mästerkap i den form att människan vill 

hela tiden lära sig mer och nöjer sig aldrig med den kunskap som denne innehar för tillfället 

(Pink 2010). Mästerskapsvariabeln stämmer in på ordinarieanställda Anna 45 år som anser att 

det är viktigt att möta nya möjligheter dagligen och därmed utvecklas, det gör arbetet på 

turistbyrån både spännande och varierande. Kajsa 40 år delar med sig av henne uppfattning på 

arbetet att det inte slutar att förvåna, för henne känns det som hon har två olika arbeten 

beroende på vilken säsong det är. Även Jan 45 år anser att hans arbete får honom att lära sig 

nya saker hela tiden och kommer nog aldrig känna sig fullärd. Mästerskap anser vi är en 

användbar motivationsfaktor på så vis att det får människan att arbeta vidare och aldrig känna 

sig nöjd vilket gör att de anställda förhoppningsvis känner sig motiverade för att fortsätta lära 

sig även om det kan vara tufft att aldrig känna sig fullärd. Att sträva efter mästerskap kan 
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sammankopplas med teorin som Michell kom fram till 1979 att det är det är lärandet som 

kommer ur en arbetsuppgift som är i fokus inte tillfredsställelsen. Men vi skulle vilja 

kombinera Michells teori och X och I teorin så både lärandet och tillfredsställelsen ses som 

viktiga faktorer vid motivation av de anställda på en turistbyrå. 

  

5.7 Tekniken  

 

Teknikens framfart de senaste åren har lett till att kommunikationskanalerna förändrats då 

kunderna nu själva kan söka information om en t.ex. plats istället för att besöka turistbyrån. 

Detta var något som de flesta sa inte verkade påverka deras motivation negativt, utan att de 

istället blev mer motiverade till att hitta nya sätt att nå kunden, samtidigt som en del menade 

att de fått mer administrativa arbetsuppgifter som inte var lika roliga som de arbetsuppgifter 

som gick ut på att bemöta kunden. Men överlag såg vi inte att detta påverkade motivationen 

på arbetsplasten märkbart.  

Ordinarieanställda Carina 60 år menade på att mer resurser behövdes för att kunna utveckla 

arbetsuppgifterna för att turistbyrån inte ska ”halka efter och blir omodern jämfört med andra 

turistbyråer i länet”. Vi håller delvis med de anställda att det kanske är mer resurser som 

skulle kunna göra att kunderna väljer att besöka turistbyråerna istället för att söka 

informationen själva, vilket en del anställda fann vara omotiverande, även kunderna måste få 

följa teknikens utveckling och använda sig av den. Samtidigt tror vi att turistbyråerna för att 

kunna hänga med i utvecklingen även måste utvecklas och som ordinarieanställda Gun 40 år 

menade att det nu gäller att hitta nya vägar för att nå nya målgrupper samtidigt som 

turistbyråerna måste ”anpassas efter den nya tiden”. Organisationer måste ibland 

omorganisera samt strukturera om sina resurser eftersom tekniken utvecklas (Hiltrop 1996). 

Vi menar på att det kanske behövs släppas in nytt folk på turistbyråerna då de flesta som 

arbetar där har stannat väldigt länge och därmed kanske blivit lite ”hemmablinda”. Vi anser 

att nya resurser kan behövas och nya idéer för att nå kunden i samma utsträckning som 

tidigare.  
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6. Slutsats: Summan av kardemumman 
Tillsist kommer vi i detta avslutande kapitel efter att ha analyserat och tolkat vår empiri 

redogöra för de slutsatser vi kommit fram till samt besvara våra problemformuleringar och 

uppfylla syftet med denna uppsats.  

  

Det finns inga rätta- eller felaktiga teorier, utan det finns teorier som antingen kan hjälpa oss 

att få en förståelse för det vi studerar eller inte. Om teorin är användbar eller inte anser vi vara 

den största frågan och i denna uppsats fann vi att många teorier var väldigt användbara och 

bidrog till vår förståelse om motivation. När vi först började studera den mängd teorier om 

motivation fann vi en stor variation av teorier som alla till en början verkade säga emot 

varandra. Men efterhand framgick det att teorierna egentligen inte var motsägande utan att de 

istället såg motivation ur olika synvinklar och att varje synsätt gav oss ett nytt sätt att förstå 

motivation. I och med detta ser vi det som svårt att jämföra teorierna för att se vilken som är 

mest rätt, då det inte handlar om rätt eller fel, utan om dess användning. T.ex. som chef på en 

arbetsplats innebär detta att arbetet med motivation kan ses som komplext och att det inte på 

något sätt kan ses som en enkel uppgift då det inte finns några standardlösningar men denne 

får då anpassa motivationsteorierna utefter organisationen och dess anställda. 

 

Då vårt delsyfte var att försöka belysa utvecklingen inom motivationsteorin har vi dragit 

följande slutsatser. De mer nyare teorierna om motivation anser vi kan ses som en 

vidareutveckling av redan existerande teorier som snarare utvecklar det som redan är känt 

(t.ex. Maslows behovshierarki som utvecklades av Alderer m.fl.). Vi instämmer därmed i det 

Locke och Latham (2004) skrev att det finns ett behov att knyta samman alla dessa teorier för 

att på så sätt kunna få en mer övergripande teori om motivation. Samtidigt som vi anser att det 

kanske behövs flera teorier för att fullt kunna förstå motivation hos de anställda. 

Vidareforskning inom ämnet motivation är något som vi fann skulle vara intressant då vi 

liksom Pink anser att det inte hänt särskilt mycket inom ämnet motivation de senaste åren 

trots att samhällets utveckling gått framåt och förståelsen för hur människan fungerar har 

ökat.  

 

Något vi har saknat är att inte haft ett större underlag av empiriskt och teoretiskt material av 

genusperspektiven på motivation. Vi har endast intervjuat två män men om man jämför med 

helheten av intervjuerna där resterande elva var kvinnor stämmer det väl överens med 
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könsuppdelningen på turistbyråer i allmänhet. Eftersom de flesta klassiska teorierna såsom 

Herzberg har fått kritik för att endast vara baserade på män under en tid då mansnormen 

styrde samhället, vilket den gör till viss del än idag så har vi sett att dessa teorier även går att 

applicera på kvinnor på turistbyråer och att de svar som framkommit har stämt överens med 

de utvalda teorierna. Alltså kan vi dra slutsatsen att män och kvinnors motivation inte skiljer 

sig i grunden så pass mycket att det utgör en skillnad i vår undersökning. Vi anser att likheten 

även kan ha att göra med att människor med liknande karaktärsdrag och värderingar söker sig 

till liknande arbeten, i detta fall till arbete på turistbyrå. Om den anställdes egna värderingar 

stämmer överens med organisationens så ökar ofta motivationen.  

 

Då motivation kan ses ur olika perspektiv kan den därmed ses som ett resultat av en rad olika 

interna samt externa faktorer som upplevs olika motiverande för de anställda. De anställda 

kan motiveras av arbetsuppgiften i sig, vilket var fallet för våra intervjupersoner på 

turistbyrån som menade på att mötet med kunden sågs som motiverande. Samtidigt sågs även 

monetära faktorer främst i form av en löneökning som en viktig motivationsfaktor. Idag är 

flertalet anställda inte nöjda med lönenivån utan tycker den ligger under vad den borde, 

jämfört med andra branscher. De flesta anställda menade på att monetära faktorer inte 

påverkade hur väl arbetet utfördes utan endast hur mycket de anställda skulle arbeta. Det var 

dessutom inte de monetära faktorerna i sig som var motiverande utan känslan av 

uppskattning som en t.ex. ökad lön gav dem. Vi drog slutsatsen att det symboliska värdet i en 

löneökning är något som cheferna skulle kunna använda sig av för att motivera de anställda, 

inte för att det är det materiella värdet i sig som motiverar utan för att det kan betyda otroligt 

mycket för de anställda att känna uppskattning i sitt arbete. Att motivera de anställda genom 

löneökning går bara medan de är missnöjda med lönen, skulle de redan ha haft en bra lön så 

hade en löneökning inte spelat så stor roll för motivationen. Men om de anställda istället 

hade varit nöjda med sin lönesituation hade vi inte sett någon anledning till att deras 

motivation skulle öka mer än för en kortare stund, vilket kanske hade varit bra för stunden 

men det hade gjort det svårt för chefen att upprätthålla den anställdes motivation i längden. 

Slutsatsen är att så länge den lägsta nivån av vad de anställda accepterar rent lönemässigt är 

det andra faktorer som motiverar dem på deras arbetsplats.  

 

Vi kan efter vår analys av de sociala faktorerna dra slutsatsen att även dessa faktorer påverkar 

motivationen hos de anställda på turistbyråer positivt. Detta var även något som många teorier 
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visade på samtidigt som t.ex. Herzberg menade att de sociala faktorerna i sig inte var 

motiverande utan att de snarare kunde ses som en hygienfaktor. De sociala faktorerna fann vi 

vara av stor vikt för de anställdas motivation på arbetsplatsen då motivation för de flesta 

innebar en trivsel på arbetsplatsen vilket kunde skapas utav medarbetarna där även 

gemenskapen som medarbetarna innebar uppfattades som motiverande. Kundbemötandet 

upplevde de anställda även det som motiverande på arbetsplatsen då detta gjorde arbetet roligt 

samt varierande. Mötet skapade även en känsla av att vara av betydelse, att ha en mening. 

Samtidigt var vi medvetna om att de anställdas svar kan ha varit påverkat av det faktum att de 

kände att de förväntades svara att kundbemötandet var motiverande eftersom arbetet går ut på 

att bemöta kunder. Slutsatsen är att chefen samt de anställda måste se till att arbetsmiljön är 

god och att det finns en gemenskap och en samhörighet mellan medarbetarna samt att de är 

uppmärksamma på att alla trivs vilket kan bibehålla eller öka motivationen för de anställda på 

arbetsplatsen.  

Individuella faktorer påverkar även det motivationen hos de anställda. De anställda på 

turistbyrån verkade alla vara väldigt socialt lagda och värderade alla mötet med kunden 

väldigt högt, vilket påverkade deras motivation positivt då de fick arbeta med det de tycker 

om; nämligen människor. Vi fann inte att motivationen påverkades särskilt mycket av den 

anställdes ålder men skillnaden mellan ordinarieanställda respektive säsongsanställda var 

däremot stor, och kan främst förklaras med hjälp av de olika anställningsformernas 

tidsaspekter. En säsongsanställd påverkades t.ex. av den sociala faktorn då hon blev 

motiverad på arbetsplatsen av att knyta kontakter för framtida anställning vilket skiljer sig 

mot en ordinarieanställd som menade att det var relationen med medarbetarna som i sig var 

motiverande. Ordinarieanställda verkade mer inställda på att arbeta på turistbyrån under en 

längre tid vilket gjorde att de därmed måste hitta en starkare drivkraft eller motivation som 

verkligen motiverar dem på arbetsplatsen. Detta i jämförelse med de säsongsanställda som vet 

att deras arbete är under en begränsad period och därmed kan de låta sig motiveras i allt större 

utsträckning av monetära faktorer som kanske är mer kortvariga. Den anställdas anknytning 

till platsen var även det något som spelade in på den anställdas motivation och vi drog 

slutsatsen att en stark anknytning till platsen kan generera en ökad motivation då den 

anställde inte enbart arbetar för egen vinning utan även för att platsen ska vinna på det.  
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Summan av kardemumman är att motivation på arbetsplatsen är individuellt och påverkas av 

den anställdes inställning till arbetet och dennes värderingar som kan variera från tillfälle till 

tillfälle beroende på situationen. Samtidigt fann vi att de flesta anställda på turistbyrån 

motiverades av medarbetarna, möjligheten att växa och utvecklas, varierande arbetsuppgifter 

samt att kunna fatta egna beslut. Som chef på en arbetsplats innebär detta att arbetet med 

motivation kan ses som komplext och att det inte på något sätt kan ses som en enkel uppgift 

då det inte finns några standardlösningar. Men genom att vara medveten om detta och försöka 

se till individen tror vi att chefer med enkla medel, som inte behöver kosta skjortan, kan 

motivera sina anställda genom att förstå hur de monetära -, sociala - och individuella 

faktorerna kan påverka de anställdas motivation på arbetsplatsen. Även om de anställda 

motiverades av individuella motivationsfaktorer utåt sett så är den inre motivationen 

densamma för majoriteten nämligen att känna tillfredsställelse och uppskattning för sitt 

arbete.  
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