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Abstract 
Arbetssysslan har en stor påverkan på medarbetarnas motivation. Är arbetssysslan monoton 

kan det skapa negativ effekt attityden kring arbetsplatsen och motivationen. Syftet med denna 

forskningsstudie är att bidra med förståelse kring hur företag med monotona arbetssysslor 

kan öka motivationen hos sina medarbetare. Fokusen i studien ligger på att ta reda på vilka 

faktorer det är som kan öka motivationen hos medarbetare med monotona arbetssysslor. 

Utifrån en kvantitativ surveyundersökning hos tre företag tar vi reda på hur företagen arbetar 

med motivation och hur medarbetarna upplever motivationen utifrån olika 

motivationsfaktorer. Detta hjälper oss att ta fram bristande faktorer som kan förbättras för att 

öka medarbetarnas motivation trotts den monotona arbetssysslan. 

 

Nyckelord: Motivation, Monoton arbetssyssla, Förbättring av motivation,  
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Förord 
Vi vill tacka samtliga företagsrepresentanter och medarbetare som har gjort vår 

forskningsstudie möjlig. Vi vill även tacka Michaela Sandell för sin tid och kontinuerliga 

uppmuntran för att hålla uppe vår egen motivation. Dessutom vill vi tacka varandra för ett 

gott samarbete och förståelse för varandras styrkor och svagheter. Kommunikationen har varit 

en viktig faktor för att skapa ett bra samarbete. Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner 

för deras engagemang och stöd under processens gång. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Enligt Haim (2006) och Latham (2007) har arbetssysslan en stor påverkan på medarbetarnas 

motivation. Är arbetssysslan monoton och saknar möjlighet till flexibilitet kan det skapa 

negativ attityd kring arbetet, vilket ger en negativ effekt på motivationen. Därför är det viktigt 

att kunna påverka övriga faktorer för att öka motivationen även om det finns begränsningar i 

arbetssysslans variation. Det gäller för företagsledarna att påverka på rätt sätt och få fram 

medarbetarnas motivation.  

Motivation ses som ett inre tillstånd som skapar den inre viljan att agera och engagera 

(Westwood, 1992). Enligt Tengblad (2007) är det viktig med motivation för människor 

eftersom det ofta är drivkraften inom oss. När det gäller arbetslivet är det viktigt att känna 

motivation till arbetet för att trivas och utvecklas på sin arbetsplats. Enligt Maslow (1987) 

ingår motivation under behovet för självförverkliganden i hans behovspyramid. Dock menar 

Hertzberg (1992) att människors motivation påverkas av faktorer som därigenom kan 

påverkar attityden kring exempelvis arbetslivet. 

Hertzberg (1992) menar att faktorer och attityd ger effekt på hur medarbetaren motiveras och 

uppfattar sin arbetsplats. Företag kan skapa positivt påverkan på sina medarbetares motivation 

via olika faktorer som prestation, lön, utveckling, ansvar, karriärsutveckling, policy, 

arbetsförhållanden, arbetsrelationer och uppskattning menar Latham (2007) och Hertzberg 

(1992). Det är också viktigt med delaktighet för att respektive medarbetare ska känna att 

arbetssysslan är meningsfull (Hein, 2006). Medarbetarens avsikt med sin arbetssituation har 

också en påverkan på motivationen till arbetet. Det handlar om vad medarbetaren själv vill få 

ut av sitt arbete. Det skapar skillnad på medarbetarens motivation om arbetet endast är 

tillfälligt jämfört med om det är heltid menar Hertzberg (1992).  
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1.2 Problemdiskussion 
Enligt Haim (2006) och Hertzberg (1992) är motivation någonting som går upp och ner för 

alla människor. Därför är det viktigt med ständig och kontinuerlig stimulans. Eftersom 

motivation kräver ständig stimulans kan detta vara ett problem för många företag, speciellt 

företag med monotona arbetssysslor. Hur företag ska öka motivationen hos sina medarbetare 

är ofta ett problem då respektive medarbetares motivation ligger på olika nivåer och kräver 

olika mycket stimulans menar Staw et al. (1986). 

Locke och Latham (1990) menar att det är viktigt att företagsledningar motiverar sina 

medarbetare för att öka trivsels på arbetsplatsen och medarbetarnas produktivitet. Motiverade 

medarbetar generarar en positiv attityd på arbetsplatsen samtidigt som de blir mer engagerade. 

Hertzberg (1992) menar att en ökad motivation ger en positiv effekt på hur medarbetarna ser 

på sin arbetsplats. 

Enligt Furham (2009) och Hertzberg (1992) är prestation en viktig faktor för att medarbetarna 

ska känna att de utvecklas och når resultat på arbetsplatsen. Efter en viss mängd prestation 

förväntar sig medarbetarna någon typ av uppskattning. Där räcker det oftast inte bara med en 

grundlön, uppskattning kan förekomma i form utav gemensamma aktiviteter för medarbetarna 

eller positiv feedback. Det är också viktigt att medarbetarna har en viss mängd ansvar och 

förtroende på arbetsplatsen för att känna inflytande och handlingsutrymme.  

Efter ett visst antal år på arbetsplatsen hoppas ofta medarbetarna på utveckling i form av 

möjlighet till karriärsutveckling. Dessutom är det viktigt med utveckling i form av 

gemensamma mål på olika plan för att generera i en ökad gemenskap mellan medarbetarna på 

arbetsplatsen (Hein, 2012; Haim, 2006).  

Lön är en faktor som hänger ihop med uppskattning då det ofta finns olika dimensioner i ett 

lönesystem som bonus eller löneförhöjning. Detta är någonting som kan stimulera 

medarbetarnas motivation ytterligare. När det gäller policy och arbetsrelationer är det viktigt 

med gemensamma regler och värderingar för att etablera goda arbetsrelationer på 

arbetsplatsen. Slutligen är arbetsförhållanden en grundläggande faktor för att medarbetarna 

ska trivas på arbetsplatsen. Arbetsförhållanden handlar om säkerhet och rätt resurser för att 

utför arbetssysslan (Zanderin, 2005; Tenglbad 2010; Wolven 2000). 



 

10 
 

För företag är det viktigt att ta reda på hur just deras medarbetare kan motiveras ytterligare 

utifrån dessa faktorer. Fokusen ska ligga på att ta reda vilka faktorer som är bristande och 

behöver förbättras för att öka motivationen hos medarbetare med monotona arbetssysslor.  

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer kan företag med monotona arbetssysslor förbättra för att öka sina medarbetares 

motivation? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med förståelse kring hur företag med monotona 

arbetssysslor kan öka motivationen hos sina medarbetare.  
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2. Motivationsfaktorer 

2.1 Prestation  

Prestation är någonting som påverkar medarbetarnas motivation eftersom varje individ har ett 

behov av att prestera och vara nöjd med sina prestationer för att kunna utvecklas på 

arbetsplatsen. Dock medför prestation en risk med att misslyckas med sina egna förväntningar 

och krav. Rädslan att misslyckas med sina egna förvätningar och krav utlöser 

prestationsångest (Hertzberg, 1992; Hein, 2012). 

Människor har prestationskrav och motiveras genom att nå sina mål genom prestation. Med 

prestation kommer också prestationsångest eftersom vi ofta har en strävan mot att göra allt 

bättre. Detta kan vara ett problem om medarbetarna sätter press på sig själva för att prestera 

mot orealistiska mål. Det kan exempelvis handla om arbetsbelastning, gemensamma 

målsättningar, men också personliga målsättningar på arbetsplatsen. Det är också viktigt för 

företaget att vara medvetna om medarbetarnas prestationsförmåga (Haim, 2006).  

Enligt Haim (2006) är det viktigt för företag att skapa delaktighet för medarbetarna. Det här 

för att medarbetarna ska känna att de gör något värdefullt och är en del av något stort, oavsett 

position på företaget. Det är också viktigt att skapa delaktighet så att alla engagerar sig i 

arbetssysslan för att minska på arbetsbelastningen. 

Respektive medarbetates vilja till prestation är beroende av deras syfte med arbetet. Är 

medarbetaren villig att dedikera sig till arbetsplatsen och utvecklas på olika nivåer eller 

handlar det bara om ett korttidsarbete. Alla medarbetare har olika skäl till att komma till 

arbetsplatsen. Alla hamnar också på arbetsplatsen av olika anledningar, det kan exempelvis 

handla om bekvämlighet, kontaktnät eller ren tillfällighet att medarbetaren arbetar på sin 

arbetsplats. Därför är detta någonting som kan påverka respektive medarbetares prestation och 

motivation på arbetsplatsen. Att arbeta på grund av bekvämlighet är en faktor som kan skapa 

negativ påverkan på medarbetarens motivation och attityd kring arbetsplatsen (Latham, 2007). 

Engagerade medarbetare tillför något annorlunda på sin arbetsplats och inte endast mer arbete 

i sig. Engagemang innebär att medarbetaren gör mer än det som krävs. Respektive 

medarbetares engagemang blir en del av dennes självbild. Viktiga egenskaper som upplevs är 

uppmärksamhet, vakenhet, entusiasm, inspiration, stolthet, beslutsamhet, stimulans och 

ivrighet. (Leiter och Bakker, 2010). 
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2.2 Uppskattning   

Uppskattning är viktigt för att varje medarbetare ska trivas och känna sig tillfreds med sin 

arbetsplats. Uppskattningen kan komma från chef, kollega, kund eller från ledningen. Det är 

viktigt att uppskattningen finns där för att lyfta motivationen. Uppskattning kan komma i 

form av positiva kommentarer. Negativ uppskattning i form av klagomål eller skuld skapar 

däremot negativ effekt på motivationen hos medarbetarna (Hertzberg, 1992; Hein, 2012). 

Efter en viss mängd prestation förväntar sig medarbetarna någon typ av ersättning och 

tillfredställelse. För många medarbetare räcker det inte endast att få en lön för att känna 

tillfredställelse. Det gäller också att känna erkännande, uppskattning och stolthet. Därför kan 

det vara bra med någon typ av belöningssystem på arbetsplatsen. Ett belöningssystem kan 

handla om möjlighet till utveckling av lön, befordran, tävlingar, flexibla arbetstimmar och 

feedback. Belöningssystem skapar ofta förutsättningar för förbättring av medarbetarnas 

motivation (Locke och Latham, 1990).  

Enligt Brun och Dugas (2008) skapar uppskattning ofta större tillfredställelse hos 

medarbetaren än någon typ av lön. Det finns olika typer av uppskattning som är 

arbetsrelaterade. Den första typen av uppskattning är uppskattning av alla medarbetare 

gemensamt. Där handlar det om att företaget bjuder ut medarbetarnas på årsfest, julfest eller 

någon typ av aktivitet utanför arbetsplatsen för att förbättra gemenskapen och 

gruppdynamiken bland medarbetarna.  

Den andra typen av uppskattning är baserat på arbetsdeltagandet. Det handlar om personlig 

feedback angående medarbetarens personliga färdigheter och tillförande i företaget (Brun och 

Dugas, 2008). Haim (2006) menar att det är viktigt med feedback som ett tecken på 

uppskattning. Feedback handlar om återkoppling där företaget samtalar med respektive 

medarbetare för att tala om prestationerna.  

Fokusen ligger på att belysa fram de positiva prestationerna och ta fram en plan för hur 

respektive medarbetare kan förbättra sina resultat för att på ett effektivare sätt uppnå sina 

personliga, men också gemmensamma mål på företaget (Haim, 2006). 
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2.3 Möjlighet till karriärsutveckling  
Möjlighet till karriärsutveckling är en faktor som kan påverka medarbetarnas motivation 

eftersom det skapar möjlighet till utveckling av arbetsposition på arbetsplatsen och därigenom 

kan det väcka den inre drivkraften. Förhoppningsvis påverka det också medarbetarens 

självförverkligande (Hertzberg, 1992; Hein, 2012). 

Enligt Haim (2006) ger möjligheter på arbetsplatsen en känsla av att det lönar sig med hårt 

arbete och dedikation till arbetsplatsen. Det påverkar också medarbetarnas motivation till att 

uppnå tydliga resultat.  

Tengbland (2010) menar att möjlighet till karriärsutveckling ofta är bundet till medarbetarnas 

respektive utbildningsnivåer. Förr i tiden var det enklare att arbeta sig uppåt på ett företag från 

att exempelvis vara lagerarbetare till försäljningschef i takt med åren och dedikation till 

företaget. Nu handlar arbetspositionerna mer om utbildningsnivå, därigenom är det enklare att 

klättra vidare i karriärsstegen och utveckla sin position på företaget. Dock är inte medarbetare 

alltid lika lojala till sina arbetsplatser eftersom det är lätt att byta arbetsplats för att fokusera 

på den egna karriärsutvecklingen om möjligheterna inte är tillräckliga på den befintliga 

arbetsplatsen.  

Winter och Jackson (2014) menar att yngre medarbetare ofta är mer benägna att lämna sina 

arbetsplatser och söka sig till nya möjligheter än de äldre medarbetarna om de inte finns 

möjlighet till karriärsutveckling.  

2.4 Utveckling  
Utveckling på arbetsplatsen är en viktig faktor som påverkar motivation eftersom det 

generarar i ett tydligt resultat för medarbetaren. Det är viktigt att ha tydliga mål att sikta mot 

för att kunna se utveckling och resultat (Hertzberg, 1992; Hein, 2012). 

När det gäller mål och utveckling är det viktigt med tydliga och strukturerade mål för 

medarbetarna. Det räcker inte endast att göra sitt bästa som målsättning. Det kan handla om 

långsiktliga eller kortsiktliga verksamhetsmål för olika avdelningar för att stimulera prestation 

och motivation hos medarbetarna, samtidigt som det driver företaget framåt. Målen kan också 

handla om vad företaget ska bli bättre på och vilken vision de ska sträva åt (Latham, 2007). 
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Problematiken ligger i att det inte endast räcker med tydliga och strukturerade mål, det måste 

finnas ett personligt engagemang i att nå målen och utvecklas. Utvecklingen kan handla om 

personlig utveckling på arbetsplatsen, men också gemensamma verksamhetsmål. Oavsett om 

företaget själva sätter ut specifika verksamhetsmål eller om medarbetarna själva får välja mål 

genererar det ofta i samma mängd produktivitet och engagemang på arbetsplatsen. Dessutom 

har gensamma verksamhetsmål också ofta en påverkan på medarbetarens personliga mål 

(Locke och Latham, 1990). 

 

Enligt Locke och Latham (1990) finns det ett samband mellan gemensamma mål, personliga 

mål och den upplevda självförmågan eftersom det skapar effekt på prestationen på 

arbetsplatsen. De gemensamma målen kommer påverka medarbetarens personliga mål och 

egna självmedvetenhet om vad respektive medarbetare kan bidra med för att nå dessa mål. 

Därigenom skapar det effekt på hur mycket och på vilket sätt medarbetaren presenterar på 

arbetsplatsen. Det är viktigt att respektive medarbetare känner engagemang i gemensamma 

mål samtidigt som det kan främja deras personliga utveckling och generera i en positiv och 

förbättrad effekt på deras motivation. 

Tengblad (2010) menar att utveckling på arbetsplatsen också handlar om att hantera krävande 

utmaningar i arbetslivet. Det gäller att ha en balans mellan prestation och stress för att ha en 

god arbetsglädje. Annars kan det leda till att medarbetaren blir utbränd om pressen och 

stressen för utveckling på olika nivåer blir för stor. Arbetsglädje skapas via tydliga resultat 

som genererar i utveckling av personliga och gemensamma mål. Samtidigt är det viktigt med 

nya utmaningar som kräver lite mer ansträngning för att lyckas. De personliga målen kan 

handla om att prestera en viss mängd eller nått ett visst resultat på arbetsplatsen som skapar 

tillfredställelse hos medarbetaren. Det kan också handla om långsiktliga mål som en strävan 

mot en högre arbetsposition.  
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2.5 Ansvar 
Ansvar hänger ihop med auktoritet och utveckling på arbetsplatsen. Antingen känner sig 

medarbetaren tillfredställd med mängden ansvar eller känner en vilja för mer ansvar. En 

avsaknad av ansvarskänsla kan ha en negativ påverkan på medarbetaren (Hertzberg, 1992; 

Hein, 2012) 

För att en arbetsplats ska vara välfungerande så är det viktigt för medarbetarna att känna 

ansvar. Genom ansvar kan medarbetarna känna att de utför en meningsfull arbetssyssla och 

engagemang över sitt arbete. Detta genererar i en känsla av att de har inflytande över sitt 

arbete och kan påverka hur det utövas. Det är viktigt att de anställda äger själva processen av 

sin arbetsuppgift för att ett starkt ansvartagande ska kunna utvecklas. Det här kan skapa 

förutsättningar för att medarbetaren ska ta initiativ. Det är så en arbetsplats blir dynamisk och 

kreativ menar Tengblad (2007).  

 

Ansvar består av tre delar: 

1. Redovisningsskyldighet som betyder att medarbetarna ska ta ansvar för både positiva och 

negativa handlingar. 

2. Ansvarskänsla är drivkraften att vilja sitt bästa samt att inte missbruka förtroende som de 

fått. 

3. Att medarbetarna verkligen har handlingsutrymme för att sedan kunna göra rätt bedömning 

och kunna agera på rätt sätt. Om ansvar finns är det viktigt att kunna redovisa annars blir det 

kravlöst och beroende av medarbetarnas ansvarskänsla.  

Tengblad (2007). 
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2.6 Lön  
Lön är någonting som kan stimulera medarbetarnas motivation om det finns möjlighet för 

löneförhöjning eller befordran. Dock är lönen själva grunden för att medarbetaren ska vilja 

vistas på arbetsplatsen. Det krävs ytterligare faktorer för att stimulera motivation (Hertzberg, 

1992; Hein, 2012). Lantz (1995) menar däremot att lönen kan användas för att öka 

medarbetarens egna engagemang och öka viljan att ta sig an mer ansvar på arbetsplatsen.  

Enligt Tengblad (2010) användes lön tidigare som ett sätt för att skapa motivation. Lönen 

baserades på hur bra medarbetaren skötte sitt arbete, men lönen kunde också minskas om 

medarbetaren misskötte sig. Nu används lönen mer som en typ av belöningssystem. Dock 

ligger belöningssystemet inte i symbios med vad företagen ofta vill uppmuntra hos sina 

medarbetare.  

De högre lönerna och utveckling av löner förkippas ofta med utbildningsnivå. Detta skapar 

ofta klyftor hos medarbetarna då vissa kan känna att deras prestationer inte belönas likadant 

utifrån arbetsprestationer, där fokusen ofta istället hamnar på utbildningsnivå (Tengblad, 

2010).  

Lantz (1995) menar att det finns ett grundläggande samband mellan lön och motivation. 

Tydliga verksamhetsmål för företaget genererar i att medarbetarnas strävar mot samma 

resultat. När resultatet är uppnått skapar det motivation för att fortsätta utvecklas. Detta 

påverkar också medarbetarnas personliga utveckling på arbetsplatsen. Lönen är den positiva 

drivkraft eftersom det blir som en typ av belöning och styrmedel för att fortsätta framåt.  

När det gäller lön finns det olika nivåer av lönesystem. Den första typen är grundlönen som 

alla medarbetare får baserat på deras arbetsposition på företaget. Sedan kan medarbetarna få 

någon typ av bonus baserat på sina prestationer. Löneförhöjning baserat på antal år på 

företaget och utveckling av arbetsposition. Dessutom kan medarbetarna få premier i form av 

tjänstebil, tjänstebostad och motion och friskvård (Lantz, 1995). 
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2.7 Företagets policy  
Företagets policy är en viktig grund för hur medarbetarna trivs. Har företaget en tydlig och 

positiv policy där alla arbetar på likadana villkor och strävas mot samma mål genererar det 

ofta i en positiv attityd på arbetsplatsen (Hertzberg, 1992; Hein, 2012).  

En policy handlar om att skapa gemensamma riktlinjer för företaget och medarbetarna. 

Riktlinjerna ska handla om hur företaget och medarbetarna ska arbeta för att nå sina mål, ha 

gemensam värdegrund och vad ska behöver förbättras.  Problematiken med policys är att det 

är svårt att få in det i praktiska handlingar. Utgångspunkten är att en policy bör vara skriftlig 

och alla på företaget bör ha tillgång till den. Det är viktigt att inte ha alltför generella punkter i 

policyn eftersom det lätt kan kännas meningslöst. Det viktiga är att tillsammans med 

medarbetarna ta fram punkter som gemensamt anses som viktiga och värdegrundande. 

Punkterna ska handla om vilka förhållningsregler som internt ska gälla på företaget. Dessutom 

ska det hänga någonstans där alla kan bli påminda om dessa regler för att alla ska trivas och 

vistas på arbetsplatsen på samma villkor (Tengblad, 2010). 

Tengblad (2010) menar att det är viktigt att alla medarbetare har samma spelregler och grund 

på arbetsplatsen. Det är viktigt att dessa regler och gemensamma värdegrund har skapats 

tillsammans för att alla ska kunna ha en påverkan på reglernas innebörd. Om reglerna istället 

skapas utifrån ledningen kan det vara svårt för medarbetarna att acceptera dem. Dock kan 

ledningen själva välja att utöka policyn med gemensamma miljö och kvalitetsregler som berör 

miljö och kvalitet aspekter på företagets produkt eller tjänst.  

Det gäller för medarbetarna att vara medvetna om gemensamma värderingar, hur företaget ska 

uppfattas utåt , företagets vision och tydlighet om vad som ska förbättras. Det är också viktigt 

för medarbetarna att tydligt veta hur samarbetet på företaget ska ske och hur de ska bygga sitt 

interna nätverk för att kunna trivas på arbetsplatsen (Ronthy-Östberg, 1998).   
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2.8 Arbetsrelationer  
Personliga relationer till människor runt om kring kan ge effekt på motivationen beroende på 

hur relationerna ser ut. Hälsosamma relationer och gruppdynamik på arbetsplatsen leder till en 

god miljö att vistas i (Hertzberg, 1992; Hein, 2012). 

Enligt Tengblad (2010) är det viktigt med en god gemenskap på arbetsplatsen, detta för att 

varje medarbetare ska känna att de tillhör företaget och har en betydande roll. Östberg (1998) 

menar att det finns ett trygghetsbehov hos medarbetare på en arbetsplats. Där är det också 

viktigt med social samhörighet. Problematik kan uppstå när någon av medarbetarna inte 

känner samhörighet eller trygghet i de sociala relationerna på arbetsplatsen. 

Det är också viktigt att vara medveten om att meningsskiljaktigheter och konkurrens mellan 

medarbetarna kommer förekomma, men det är viktigt att sträva mot långsiktigt sunda 

relationer. Status är en faktor som kan ha en påverkan på medarbetarnas relationer om de 

själva anser att det är någonting som påverkar dem personligen. Det kan handla om status i 

form av arbetsposition. Dock är det inget som visat sig har en direkt påverkan på 

motivationen (Hertzberg, 1992; Hein, 2012). 

När det gäller status och makt i arbetsrelationer finns det två former av statusfördelning. Den 

formella statusen är fördelningen av arbetsposition. Företaget kan exempelvis ha en 

gruppledare eller avdelningschef som har en högre status på arbetsplatsen. Den informella 

statusen eller makten handlar om att det finns informella ledare i arbetsgrupper. Detta är 

medarbetare som har tagit sig an makten att skapa en större påverkan på övriga medarbetare 

och kan ofta också hålla talan för övriga medarbetare gentemot företagsledningen. Denna 

informella ledare har förmågan att påverka övriga medarbetares beteende och attityd 

(Angelöw, 2007). Problematiken med informella ledare är att det är svårt att urskilja vem 

denna är. Makt och status handlar om kontroll och är ofta en psykisk drivkraft för människor 

(Ronthy-Östberg, 1998). 

Ronthy-Östberg (1998) anser att god kommunikation är det enda verktyget för att skapa goda 

arbetsrelationer. Dessutom handlar det om att ge och ta på arbetsplatsen och se varandra som 

ett lag. Haim (2006) menar att det är viktigt med hälsosamma relationer på arbetsplatsen. 

Därför gäller det att ha en öppen kommunikation mellan medarbetarna och företagsledarna.  
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Wolven (2000) menar att det är viktigt med en god organisationskultur på arbetsplatsen för att 

hålla sunda relationer till människor i omgivningen. Organisationskulturen på en arbetsplats 

handlar om gemensamma värderingar. Gemensamma värderingar är grunden för vad som 

anses rätt eller fel på arbetsplatsen och sätter en standard för hur relationer kan se ut. Normer 

hänger ihop med värderingar och ses ofta som omskriva regler som gör att medarbetarna 

förstå vad som förväntar sig av dem i olika situationer. Värderingar och normer på 

arbetsplatsen kan handla om vilken klädstil som är passande, hur medarbetarna uttrycker sina 

känslor och bemöter varandra.  

Organisationskulturen och de personliga relationerna som pågår mellan medarbetarna kan 

påverka företagets resultat. Detta om medarbetarna inte har hälsomsamma relationer och har 

en hög sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Då kan detta skada företagets produktivitet och resultat. 

God organisationskultur leder till att företagens resultat uppfylls, motivation och lojalitet till 

arbetsplatsen ökar (Voorde et al. 2012).  
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2.9 Arbetsförhållanden  
Arbetsförhållanden handlar om hur arbetsplatsen ser ut, vilken miljö det är och vilket material 

som finns tillgängligt på arbetsplatsen. Det gäller för företaget att tillfredsställa sina 

medarbetare för att de ska trivas på sin arbetsplats. Arbetssysslan har en stor påverkan på 

medarbetarens motivation eftersom det är viktigt att trivas med själva arbetsuppgiften. Där 

kan många företag stöta på problem med tanke på att många branscher ofta har monotona 

arbetssysslor som har en negativ påverkan på medarbetarna (Hertzberg, 1992; Hein, 2012). 

Arbetsmiljön handlar om det fysiska förhållandet som finns på arbetsplatsen med exempelvis 

maskiner, ljus och ljud. Det är viktigt att medarbetarna trivs med sitt material och den 

resursanvändningen som krävs för att utför sina arbetssysslor. När det gäller den psykosociala 

arbetsförhållanden är relationen mellan anställda och mellan anställda och ledning som är i 

fokus (Zanderin, 2005). 

 

Anpassningen för arbetsmiljön utgörs av arbetets natur som innefattar samhällets sociala och 

teknisk utveckling:  

– Utformning av teknik, arbetsinnehåll och arbetsorganisation.  

– Hänsynstagande till arbetstider och löneformer. 

– Skapande av variation, socialkontakt, samverkan och personlig utveckling samt 

yrkesutveckling i arbetet.  

Medverkan i utformning av den egna arbetssituationen, starkare betoning av förändrings- och 

utvecklingsarbete, stimulans av lokal aktivitet för att nå ut till och engagera varje anställd i 

arbetsmiljöarbetet  

(Zanderin, 2005). 

 

Den fysiska delen av arbetsmiljön mätts med hur arbetsförhållande kan påverka våra fem 

sinnen. Definitionen av våra rörelseorgan kallas för ergonomi och det är den här delen som 

påverkar den anställdes prestations- eller arbetsförmåga (Zanderin, 2005 ). 
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Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur medarbetarna påverkas psykiskt av 

uppfattningen kring sina arbetsförhållanden. Det handlar om hur medarbetarna upplever 

verkligheten i sina arbetsförhållanden. För att kunna definiera arbetsmiljö är det viktigt att 

förstå hur medarbetarna reagerar på arbetssituationen (Zanderin, 2005 )  

Säkerhet är viktigt för att respektive medarbetare ska känna sig trygg på arbetsplatsen och 

känna tillit för företaget (Hertzberg, 1992; Hein, 2012). 
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3. Metod 

3.1 Ansats 

Epistemologiska ställningstaganden handlar om vad som anses som godtagbar kunskap inom 

ett visst ämne. Positivism är ett ställningstagande som fokuserar på att skapa kunskap genom 

naturvetenskapliga metoder. Inom positivismen kan den sanna kunskapen bara bekräftas via 

människans sinnen. Kunskapen som samlas in ska vara objektiv, alltså fri från subjektiva 

tankar och värderingar. Dessutom är det viktigt att grunda hypoteser kring teoretiska 

insamlingar. Hermeneutisk epistemologi handlar däremot om tolkning och förståelse av 

kunskapen, där det kan vara svårt att finna absoluta sanningar (Bryman och Bell, 2005).  

Ontologi handlar om sociala tings art och natur. Där finns de två ställningstaganden. Den 

dualistiska ontologin ser människan och världen som två separata delar som inte förhåller sig 

till varandra. Den icke dualistiska ontologin ser människan och världen som sammanflätade 

(Byman och Bell, 2005). 

När det gäller epistemologi använder vi oss av ett positivistiskt ställningstagande eftersom vi 

vill framföra ett objektivt resultat av kunskapen som vi kommer fram till. Det är viktigt för 

oss att vara fria från subjektiva värderingar för att få fram ett så rättvist resultat som möjligt 

eftersom undersökningen berör olika företag. Dessutom grundar vi våra hypoteser i teoretiska 

insamlingar och utgår ifrån operationalisering för att ta reda på vilken typ av kunskap vi söker 

efter. När det gäller ontologiska ställningstagande ser vi människan och världen som två 

separata delar som inte förhåller sig till varandra. 

Denna studie kommer hålla sig till ett deduktivt angrepssätt. Ett deduktivt angreppsätt 

förhåller sig till en linjär process där det finns ett samspel mellan teori och praktik. När det 

gäller ett deduktivt angreppssätt är det viktigt att utgå ifrån teoretiska insamlingar för att 

därigenom skapa hypoteser, samla empiri och komma fram till ett resultat. Ett induktivt 

angreppssätt handlar däremot om att samla in empiri och skapa resultat för att sedan ta fram 

nya teorier (Bryman och Bell, 2005). 
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Ett deduktivt angreppssätt börjar med en stor insamling av teori för att formulera hypoteser 

eller en problemformulering som ska besvaras under studiens gång. Därefter gäller det att 

samla empirisk data för att kunna analysera empirin i förhållande till den teoretiska 

insamlingen. Detta leder till ett resultat där det gäller att ta ställning till sina hypoteser eller 

problemformulering. Själva resultatet av studien leder till ny kunskap och teori inom ett visst 

ämnesområde. Det kan dock finnas brister i en deduktiv undersökningsdesign om det visar sig 

att det är låg relevans mellan den empiriska insamlingen och teorin. En deduktiv 

undersökning kan också påverkas om det uppkommit nya teorier under undersökningens gång 

som påverkar studien (Bryman och Bell, 2005). 

Vi väljer ett deduktivt angreppssätt eftersom vi vill ta reda på hur medarbetarna känner kring 

motivation på sin arbetsplats, dessutom vill vi ta reda på hur själva företagen arbetar med 

motivation. Därför är det viktigt för oss att först göra en teoretisk insamling för att kunna 

plocka fram problemformulering och göra en operationalisering. Bryman och Bell (2005) 

menar att operationalisering handlar om att göra begrepp mätbara och ta reda på vilken typ av 

empiri som ska samlas in.  

Därefter samlar vi in empiri från olika företag för att sedan koppla det med den teoretiska 

insamlingen och komma fram till ett resultat. Resultatet kommer förhoppningsvis leda till ny 

kunskap inom området motivation.  

3.2 Undersökningsdesign 
Enligt Bryman och Bell (2005) handlar en surveyundersökning om att 

informationsinsamlingen genomförs via enkäter eller strukturerade intervjuer.  Vi väljer att 

göra en surveyundersökning där vi använder oss av både strukturerade intervjuer och enkäter 

för att samla empiri. Den empiri som vi samlar in är primärdata. Bryman och Bell (2005) 

menar att primärdata är empiri som samlas in just för den specifika undersökningen. Det är 

också enklare att anpassa frågorna vid insamling av primärdata. 

De strukturerade intervjuerna kommer ske på företagen med någon ur högre befattning för att 

ta reda på hur företaget arbetar med motivation. Enkäterna kommer vi ge ut till medarbetare 

på de olika företagen för att ta reda på hur de upplever motivationen på arbetsplatsen utifrån 

olika faktorer. Detta för att vi ska ta reda på hur företag med monotona arbetssysslor ska 

arbeta för att öka motivationen hos sina medarbetare  
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Figur 1. Metodval (Egen illustration). 

3.2.1 Enkät 

En enkät är en fördel att använda eftersom det är snabbare att administrera och det medför 

ingen intervjuare effekt. Detta innebär att det inte finns något som påverkar respondenterna. 

Nackdelen med enkät är att det kan vara svårt att hjälpa respondenterna med tolkning av 

frågor eller ställa följdfrågor (Bryman och Bell, 2005). 

När det gäller utformning av enkät är det viktigt att inte ställa för många frågor. Det är också 

viktigt att bestämma om det ska vara öppna eller slutna frågor. Öppna frågor är svåra att koda 

och tar längre tid att administrera. Slutna frågor är lättare att bearbeta, det är också enklare att 

koda och jämföra svaren (Bryman och Bell, 2005). 

En god struktur och design på enkäten underlättar också för respondenten och väcker enkäten 

till liv. Dessutom är det viktigt att presentera undersökningen och syftet för respondenterna 

för att skapa förståelse för enkäten och ämnet som ska undersökas. Det är också viktigt att 

räkna med eventuella bortfall då det kan vara svårt att väcka intresse för enkäten (Bryman och 

Bell, 2005).  

Vi utformar en enkät utifrån vår teoretiska insamling. Vi väljer att ha slutna frågor i enkäten 

för att underlätta vid administrering och analys av datainsamlingen. Vi kommer i förväg 

informera respondenterna om syftet med vår undersökning för att väcka deras intresse för 

enkäten. För att minska bortfall kommer vi be respondenterna att fylla i enkäten när vi är på 

plats hos företagen. Dessutom kommer enkäten användas som ett verktyg under våra 

strukturerade intervjuer. 
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3.2.2 Strukturerade Intervjuer 

I en strukturerad intervju är frågorna så lika som möjligt för att lättare kunna jämföra svar. 

Strukturering handlar om hur mycket intervjuaren vill kunna styra i respondentens 

svarsmöjligheter. När det gäller intervju så går det att under intervjun formulera om eller 

förklara frågor om frågan är oklar för respondenten. En intervju är egentligen ett mer 

strukturerad samtal, under själva intervju kan antalet respondenter vara en eller flera (Christen 

et al. 2001).  

En strukturerad intervju kan även använda sig av en enkät som verktyg. Enkäten innehåller 

frågor och frågeområden som redan är förutbestämda. Den här kan göras exempelvis via 

telefon eller besök. Med den här tekniken går det att använda filterfrågor som är 

kompletteringsfrågor beroende på svar av respondent. Under intervjun är det viktigt att 

använda sig av anteckningsblock eller spela in samtalet för att lättare kunna gå tillbaka till 

svaren när det är dags att analysera (Christen et al. 2001). 

Vi kommer att använda oss av strukturerade intervjuer där vi kommer intervjua personer ur 

högre befattning på olika företag. Vi väljer strukturerade intervjuer för att vi enklare ska 

kunna sammanställa datainsamlingen och finna likheter och skillnader mellan företagens 

arbete med motivation och medarbetarnas upplevelse av motivation. Vi kommer även 

använda oss av en enkät som verktyg för att ha klart för oss vilka frågor vi kommer utgå ifrån, 

dock kommer vi inte ställa exakt alla frågor till företagen som till medarbetarna. Detta 

eftersom vi vill ta reda på hur företagen arbetar med motivation och hur medarbetarna 

upplever motivationen på arbetsplatsen utifrån olika faktorer. Intervjuerna kommer ske via 

besök hos de olika företagen och vi kommer både anteckna och spela in samtalen för att 

enklare kunna gå tillbaka och gå igenom konversationerna.  

3.3 Kvantitativ aspekt 

Det är viktigt att klargöra om studien är kvantitativ eller kvalitativ. Detta för att beskriva hur 

studien kommer gå till. Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod 

handlar om hur den insamlade data ska hanteras (Bryman och Bell, 2005). 

Kvantitativ undersökningsmetod lägger fokusen på siffror som det viktigaste analysverktyget. 

Det gäller att finna samband och jämförelser, dessutom är det viktigt att ställa sig opartisk och 

objektiv i förhållande till data insamlingen. Den kvalitativa undersökningsmetoden lägger 
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däremot fokus på tolkning av ord som det viktigaste analysverktyget. Det handlar också 

mycket om förståelse inom det specifika ämnet (Bryman och Bell, 2005).  

Vi gör en kvantitativ undersökning eftersom vi använder oss av enkät och strukturerad 

intervju. Vi lägger fokus på att samla in en stor mängd data via enkät utifrån flera olika 

respondenter som kommer från flera olika företag. Därefter kommer vi försöka finna samband 

och jämförelser utifrån respondenternas svar. De strukturerade intervjuerna kommer också 

bidra till en stor mängd kvantitet data som kommer analyseras för att finna samband och 

jämförelser. Utöver detta är det viktigt för oss att vi ställer oss opartiskt och objektivt till den 

data som samlas in. 
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3.4 Operationalisering 

 

Kategori Fråga Referens Kapitelområde 

Prestation Har du någon gång 

upplevt 

prestationsångest på 

arbetsplatsen? 

 

Hertzberg (1992), 

Haim (2006) och 

Hein (2012). 

 

Balans i 

prestationskrav 

Prestation Vad är det som skapar 

prestationsångest? 

Hertzberg (1992), 

Haim (2006) och 

Hein (2012). 

 

Balans i 

prestationskrav 

Prestation Anser du att företaget 

arbetar för att skapa 

delaktighet för dig? 

Hertzberg (1992), 

Haim (2006) och 

Hein (2012). 

 

Delaktighet för 

medarbetarna 

Prestation Har du haft olika 

arbetspositioner på den 

här arbetsplatsen? 

Hertzberg (1992), 

Haim (2006), Latham 

(2007) och Hein 

(2012). 

 

Medarbetarnas 

utveckling på 

arbetsplatsen 
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Uppskattning Vem upplever du mest 

uppskattning från?  

Locke och Latham 

(1990), Brun och 

Dugas (2008), 

Angelöw (2006) och 

Haim (2006). 

 

Uppskattning 

från 

omgivningen 

Uppskattning Hur ofta har ni 

genmensamma 

aktiviteter utanför 

arbetsplatsen? 

Locke och Latham 

(1990), Brun och 

Dugas (2008), 

Angelöw (2006) och 

Haim (2006). 

 

Företagets 

uppskattning till 

samtliga 

medarbetare 

Uppskattning Hur ofta upplever du att 

du får personlig 

feedback av din chef? 

 

Locke och Latham 

(1990), Brun och 

Dugas (2008), 

Angelöw (2006) och 

Haim (2006). 

 

Uppskattning 

baserat på 

arbetsdeltagandet 

Uppskattning Har du upplevt någon 

form av personligt 

klagomål från chef eller 

kollegor? 

 

Locke och Latham 

(1990), Brun och 

Dugas (2008), 

Angelöw (2006) och 

Haim (2006). 

 

Negativ 

uppskattning 

 

Möjlighet till 

karriärsutveckling 

Vad har du för 

utbildningsnivå? 

 

Haim (2006), Hein 

(2012), Hertzberg 

(1992).  

 Utbildningsnivåns 

påverkan på 

karriärsmöjligheter 

Möjlighet till 

karriärsutveckling 

Finns det möjlighet till 

karriärsutveckling för 

dig på denna 

Haim (2006), Hein 

(2012), Hertzberg 

(1992) och Tengblad 

(2010) 

Möjlighet till 

karriärsutveckling 
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arbetsplats?  

 

Möjlighet till 

karriärsutveckling 

Ökar din dedikation till 

arbetsplatsen om det 

finns möjlighet till 

karriärsutveckling? 

 

Haim (2006), Hein 

(2012), Hertzberg 

(1992) och Tengblad 

(2010) 

Dedikation till 

arbetsplatsen 

Möjlighet till 

karriärsutveckling 

Hur länge har du 

arbetat på detta 

företag?  

 

Winter och Jackson 

(2014), Haim 

(2006), Hein (2012), 

Hertzberg (1992) 

och Tengblad (2010) 

Hur benägna 

medarbetarna är att 

lämna arbetsplatsen  

Utveckling Har ni gemensamma 

målsättningar på 

arbetsplatsen?   

 

Tengblad (2010), 

Hertzberg (1992), 

Hein (2012), Latham 

(2007) och Locke 

och Latham (1990) 

Gemensamma 

målsättningar 

Utveckling Har ni långsiktliga och 

kortsiktliga 

målsättning? 

 

Tengblad (2010), 

Hertzberg (1992), 

Hein (2012), Latham 

(2007) och Locke 

och Latham (1990) 

Olika typer av 

målsättningar 
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Utveckling Har de genensamma 

målen någon påverkan 

på dina personliga 

mål? 

 

Tengblad (2010), 

Hertzberg (1992), 

Hein (2012), Latham 

(2007) och Locke 

och Latham (1990) 

Gemensamma måls 

påverkan på 

personlig 

utveckling 

Ansvar Känner du dig 

tillfredställd med 

mängden ansvar?  

Leiter och Bakker 

(2010), Hein (2012), 

Hertzberg (1992) 

och Tengblad (2010) 

Balans i ansvar 

Ansvar Känner du att du har 

inflytande över ditt 

eget arbete och hur det 

utövas? 

 

Leiter och Bakker 

(2010), Hein (2012), 

Hertzberg (199 och 

Tengblad (2010) 

Medarbetarnas 

inflytande på 

arbetsplatsen 

Ansvar Hur ofta redovisar ni 

era arbetsprestationer?  

 

Leiter och Bakker 

(2010), Hein (2012), 

Hertzberg (1992) 

och Tengblad (2010) 

Redovisningsansvar 

Lön Har dina 

arbetsprestationer 

belönas med 

löneförhöjning, bonus, 

tjänstebil, 

tjänstebostad, motion 

och friskvård, firmabil 

eller Annat? 

Lantz (1995), 

Tengblad (2010) och 

Hertzberg (1992). 

Belöningssystem 

Lön Har din lön utvecklats 

under din tid på 

företaget?  

Lantz (1995), 

Tengblad (2010) och 

Hertzberg (1992). 

Löneförhöjning 

baserat på antal år 

på företaget 
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Policy Är du medveten om att 

ni har någon typ av 

policy? 

 

Hertzberg 

(1992),Tengblad 

(2010), Hein (2012) 

och Ronthy-östberg 

(1998). 

Policy i form av 

gemensam 

värdegrund 

Policy Har ni medarbetare fått 

vara med i 

utformningen av denna 

policy? 

Hertzberg 

(1992),Tengblad 

(2010), Hein (2012) 

och Ronthy-östberg 

(1998). 

Medarbetarnas 

inverkan på 

beslutsfattande 

Arbetsrelationer Anser du att det är bra 

gemenskap mellan dina 

medarbetare? 

 

Hein (2012), 

Hertzberg (1992), 

Tengblad (2010), 

Angelöw (2007) 

Wolven (2000) och 

Voorde et al. (2012).  

Gemenskap på 

arbetsplatsen 

Arbetsrelationer Anser du att ni har 

gemensamma 

värderingar på 

arbetsplatsen? 

 

Hein (2012), 

Hertzberg (1992), 

Tengblad (2010), 

Angelöw (2007) 

Wolven (2000) och 

Voorde et al. (2012). 

Gemensamma 

värderingar på 

arbetsplatsen 

Arbetsrelationer Hur hög frånvaro har 

du haft på 

arbetsplatsen? 

Hein (2012), 

Hertzberg (1992), 

Tengblad (2010), 

Angelöw (2007) 

Wolven (2000) och 

Voorde et al. (2012). 

Frånvaro på 

arbetsplatsen 
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Arbetsrelationer  Finns det en informell 

ledare i er arbetsgrupp? 

Hein (2012), 

Hertzberg (1992), 

Tengblad (2010), 

Angelöw (2007) 

Wolven (2000) och 

Voorde et al. (2012).  

Informella ledare 

Arbetsrelationer Påverkas du positivt 

eller negativt av den 

informella ledaren? 

 

Hein (2012), 

Hertzberg (1992), 

Tengblad (2010), 

Angelöw (2007) 

Wolven (2000) och 

Voorde et al. (2012). 

Informella ledares 

påverkan 

Arbetsförhållanden  Är du nöjd med de 

resurser du behöver för 

att utföra ditt arbete? 

 

Hein (2012), 

Hertzerg (1992) och 

Zanderin (2005). 

Miljö på 

arbetsplatsen 

Arbetsförhållanden Vad skulle kunna 

förbättras för att öka 

trivseln i din 

arbetsmiljö?  

 

Hein (2012), 

Hertzerg (1992) och 

Zanderin (2005). 

Förbättring av 

arbetsförhållanden 

 

3.5 Urval 
När det gäller urval finns det olika sorters urval. Sannolikhetsurval är urval baserat på 

slumpmässiga grunder. Respondenterna väljas ut baserat på slumpmässig tillgänglighet. Icke 

sannolikhetsurval är ett icke slumpmässigt urval, där kan respondenterna ha blivit 

handplockade för att delta i undersökningen (Bryman och Bell, 2005). 

Systematiskt urval handlar däremot om att respondenterna representerar en viss avdelning på 

företaget. Stratifierat urval fokuserar på ett visst urval ur en specifik avdelning på företaget 

(Bryman och Bell, 2005). 
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När vi hittade företag för vår studie gjorde vi ett icke sannolikhetsurval där företagen var 

tvungna att ha monotona arbetssysslor, dock blev det ett sannolikhersurval bland företag som 

har monotona arbetssysslor. 

Väl ute på företagen gjorde vi ett systematiskt urval där vi valde den avdelning som arbetar 

med monotona arbetssysslor. På den specifika avdelningen gjorde vi ett stratifierat urval där 

vi valde ut ett visst antal medarbetare som svarade på enkäten.  

När det gäller vår strukturerade intervju blir det också ett sannolikhetsurval baserat på vem på 

företaget i högre befattning som var tillgängliga då intervjun ägde rum  

3.6 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett begrepp som handlar om tillförlitlighet. Undersökningen ska kunna göras 

om och resultatet ska kunna bli detsamma. Alltså är det viktigt att undersökningen inte 

påverkas av slump eller tillfällighet. Det är också viktigt att kunna replikera, alltså göra om 

undersökningen. Därför är det viktigt med en utförlig undersökningsdesign (Bryman och Bell, 

2005). Det är viktigt att bestämma hur vidare samverkan mellan situationerna och 

behandlingen av undersökningen går att rekonstruera (Christensen et al. 2001).  

När det gäller replikation och reabilitet i vår undersökning är det beroende av hur väl vi 

förklarar vårt tillvägagångsätt. Dessutom är det beroende av vårt urval av företag, frågorna vi 

stället baserat på vår teoretiska insamling och hur vi väljer att analysera resultatet. 

Vår undersökning har tre exempelföretag och undersökningen utspelar sig i Växjö-Alvesta. 

Dessa är två mellanstora städer och liknande resultat skulle kunna utspela sig på andra städer 

så länge undersökningsgrupperna är ungefär lika stora. När det gäller större grupper vet vi inte 

om samma resultat skulle förekomma. Mindre företag skulle också kunna ge ett annorlunda 

resultat. Hur vidare det går att återskapa denna undersökning i länder med andra kulturer är 

osannolikt då exempelvis finns det andra mätningar när det gäller arbetsmiljö. 
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3.7 Validitet 
För att kunna få en klar syn på undersökningsobjektet är det viktigt att utesluta alla potentiella 

fel som påverkar forskningsstudien. Fel under undersökningen kommer att ge ett annat 

resultat som inte speglar verkligheten. När en kvantitativ undersökning görs och det motsvarar 

det verkliga värdet är undersökningen fullständigt valid. Valid innebär att mäta med perfekt 

precision(Christensen et al. 2001). För att upptäcka fel som kan påverka undersökningen kan 

en pilotundersökning utföras. Detta för att finna eventuella fel som kan ge ett felaktigt 

resultat. Pilotundersökningens syfte är att göra en förstudie av undersökningsmetoden för att 

kunna testa i förväg en större vetenskaplig undersökning (Bryman och Bell, 2005). I vårt fall 

så hade vi en pilotundersökning med ett företag som inte var med i själva undersökningen.  

3.7.1 Pilotundersökning 
Vår pilotundersökning skedde på företaget Abena AB vilket är ett danskt företag som 

exporterar sina produkter runt om i världen. De tillverkar bland annat inkontinensskydd, 

barnblöjor och tvättlappar. 

Vi besökte företaget som finns i Växjö och där intervjuade vi verksamhetschefen. Vi fick en 

rundvandring av honom och vi presenterade våra enkäter till hans medarbetare under deras 

fikapaus. Under tiden de fyllde i våra enkäter intervjuade vi verksamhetschefen. Vi spelade in 

hela intervjun, dessutom skrev vi ner verksamhetschefens svar via anteckningsblock.  

Utifrån medarbetarnas enkät svar valde vi att omformulera vissa frågor eftersom de hade svårt 

att skilja på frågornas innebörd. Dessutom valde vi att ta bort frågan om hur de upplever 

kommunikationen mellan medarbetarna då de upplevde gemenskap och kommunikation som 

synonymer. Vi förflyttade även frågan om uppskattning baserat på arbetsprestation då det 

handlade om lön och istället fick plats under rubriken lön. 
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3.8 Empirisk insamling 
Den empiriska insamlingen skedde vid tre tillfällen. Det första tillfället var den nionde maj ute 

i Alvesta på Postnord Logistics terminal. Där fick vi intervjua lagerchefen och 

produktionschefen för terminalen i Alvesta där de sorterar ut gruppreklam till stora delar av 

Sverige. Utöver detta var det också 71 procent av medarbetarna som svarade på vår enkät. 

Den andra empiriska insamlingen skedde den sextonde maj hos Willys i Växjö. Där fick vi 

intervjua butikschefen och 15 procent av medarbetarna svarade på vår enkät. Den tredje 

empiriska insamlingen skedde också den sextonde maj ute hos Bygg max i Växjö. Där fick vi 

intervjua regionschefen och 42 procent av de anställda svarade på vår enkät. 

3.9 Tolkning av empirisk datainsamling 
Enligt Bryman och Bell (2005) kan empiriska datainsamlingar tolkas via olika typer av 

analyser. De två analysgrupperna är univariat analys och bivariat analys. Univariat analys 

handlar om att en variabel analyseras i taget, alltså analyserat en fråga i taget. Där det ofta 

bara finns två svarsalternativ. 

Frekvenstabell är en vanlig univariat analys som visar antalet personer som svarat på 

respektive fråga, eventuella bortfall och hur respondenterna har svarat på själva frågan. 

Faktoranalys är en ytterligare typ av analys som kan göras för att ta fram samband mellan 

variabler eller svarsalternativ i variablerna. (Bryman och Bell, 2005).  

Vi har valt att använda oss av frekvenstabeller och faktoranalys i vår tolkning av den 

empiriska datainsamlingen. Frekvenstabellerna hjälper oss att ta fram svarsfrekvensen på våra 

slutna frågor som endast har ja eller nej som svarsalternativ. Faktoranalysen hjälper oss att ta 

fram vilken faktor som påverkar medarbetarna mest utifrån frågor med flera svarsalternativ.  

3.10 Bortfall 

Bryman och Bell (2005) menar att det är viktigt att ta ställning till hur bortfall ska hanteras i 

den empiriska datainsamlingen. Om respondenterna väljer att inte svara på vissa frågor kan 

det ge konsekvenser under analysen. Därför är det viktigt att ange om en ofullständig enkät 

ses som giltig eller inte för undersökningen. Det kan också ske bortfall på frågor på grund av 

fel kodning eller fel svarsalternativ.  

Vi väljer i vår empiriska datainsamling att utesluta enkätsvar som kommer från praktikanter 

eftersom de inte motsvarar vår population. Utöver detta ser vi ofullständiga enkäter som 
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giltiga eftersom vi har ett generellt lågt deltagande i vår enkätundersökning (Bryman och Bell, 

2005).  

Utöver detta har vi själva valt att ta bort frågor som vi anser inte genererar någon nytta i vår 

analys eftersom det har blivit fel under arbetets gång. Frågor som uteslutits är frågan om 

medarbetarna är födda utomlands och vad medarbetarna har för civilstånd. Frågan om 

medarbetarna är födda utomlands går inte att analyser eftersom vi inte har något teoretiskt 

underlag. Frågan om medarbetarnas civilstånd går inte heller att analysera då vi själva av 

misstag valt fel avarsalternativ. Utöver detta har vi i frågan om hur medarbetarnas 

arbetsprestationer belönas använt oss av båda synonymerna firmabil och tjänstebil som 

svarsalternativ, dock gav detta ingen större effekt på vårt resultat. 

3.11 Generalisering 
Enligt Bryman och Bell (2005) handlar generalisering om att kunna dra slutsatser utifrån ett 

urval. Urvalet ska vara representativt för att kunna dra generella slutsatser berörande den 

utvalda gruppen för forskningen.  

Det vi undersöker i vår studie berör företag med monotona arbetssysslor. Dock finns det 

monotona arbetssysslor i många branscher. Vi har med tre företag i vår undersökning och ett 

pilotföretag. Eftersom vår undersökning och datainsamling endast berör tre företag med 

monotona arbetssysslor kan det bli svårt för oss att få ett representativt resultat. Dock kan 

resultatet ändå tillföra kunskap för de deltagande företagen, kring hur just de kan arbeta för att 

öka motivationen hos sina medarbetare.  

Resultatet i vår undersökning kan inte generaliseras framåt eller bakåt i tiden om det inte 

endast handlar om ett par år. När det gäller de företag som vi undersökte så skulle 

undersökningen inte få samma resultat om vi undersöker vid olika tillfällen. Det här eftersom 

tekniken exempelvis utvecklas och antal anställda kan exempelvis dras ner i framtiden. Andra 

delar som också kan ge ett helt annat resultat är frågan om arbetsförhållanden. Om denna 

undersökning hade gjorts tio år tidigare kan vi förvänta oss annorlunda arbetsförhållanden. 
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3.12  Etiska överväganden 
Vid undersökningar finns det vissa etiska överväganden. Dessa är: 

Informationskravet som handlar om att forskaren ska informera respondenterna om syftet med 

forskningen. Samtyckeskravet handlar om att försökspersonerna ska veta att deras medverkan 

är frivillig och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet handlar om att uppgifter om deltagarna ska 

behandlas konfidentiellt, obehöriga ska inte kunna komma åt personuppgifter på 

respondenterna. 

Nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter endast får användas för forskningssyftet. 

Vilseledande eller falsk information om undersökningen får inte förekomma (Bryman, Bell 

2005). 

 

Inför vår empiriska insamling informerade vi i förväg respondenterna om syftet med vår 

forsking. Vi förklarade även att de ställer upp frivilligt och kan när som helst avbryta sin 

medverkan. Vi väljer också att hålla respondenterna anonyma för deras egen trygghet och för 

att vi skulle kunna få uttömmande och ärliga svar i vår undersökning.  

Utöver detta kommer vår empiriska insamling endast användas till vår forskning. 
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4 Empiri 

4.1 Företagsbeskrivning 

4.1.1 Postnord Logistics 

På postterminalen i Alvesta sorterar de gruppreklam till Södra Hallands län, Kronoberg, 

Blekinge, Öland och Södra Kalmar. De är totalt 14 anställda där 12 är anställda på heltid och 

resterande arbetar där vid behov. Varje vecka skickar postterminalen i Alvesta ut minst 

42 000 reklam ut två gånger i veckan till hushållen i Sverige. Postterminalen är ett monotont 

arbete eftersom de anställda står och matar in reklam i maskinerna som sedan sorteras 

beroende på vart reklamen ska. Det här eftersom de olika länen och städerna har olika typer 

av reklam. Det monotona arbetet har satt sina spår hos medarbetarna då många av dem känner 

smärtor i tummar och handleder. 

4.1.2 Willys 

Willys är en av Sveriges lågpriskedja som erbjuder sina kunder ”Sveriges biligaste matkasse”. 

Willys har sina matbutiker ändå från Trelleborg i södra Sverige till Kalix i Norra Sverige. Vi 

har varit ute på Willys i Växjö i vår undersökning. De har totalt 52 heltidsanställda 

medarbetare och åtta som arbetar vid behov. Willys i Växjö har delat in butiken i tre 

avdelningar: Kolonial, färskvaror och kassa.  

De olika avdelningarna har avdelningschefer och medarbetarna försöker rotera i sitt dagliga 

arbete för att minska det monotona arbetet. Dock handlar det mesta om att antingen packa upp 

varor eller stå i kassan.  

4.1.3 Byggmax 

Byggmax är ett företag som erbjuder byggvaror till lågpris. De har 68 varuhus i Sverige och 

totalt 100 i hela norden. Vi har varit ute på Byggmax i Växjö. Byggmax har tre huvudsysslor 

för sina medarbetare, antingen hjälper de att packa och placera ut varor, hjälper kunderna eller 

står de i kassan. Det dagliga arbetet på Byggmax är monotont eftersom medarbetarna antingen 

sitter i kassen eller placerar ut varor där det även ingår att hjälpa kunderna. På Byggmax i 

Växjö är de totalt 12 medarbetare och 8 heltidsanställda. Dock varierar antalet anställda 

eftersom Byggmax är ett säsongsberoende företag med sin högsäsong på sommaren. 
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4.2 Intervju med företagen 

4.2.1 Prestation 

Samtliga företagsrepresentanter var enade om att de försöker skapa deltaktighet för sina 

medarbetare genom att låta alla gör likadana arbetssysslor. Två av företagen lät sina anställda 

rotera bland de olika arbetssysslorna som finns på avdelningen för att försöka minska det 

monotona arbetet. Dessutom menar företaget att det är viktigt för medarbetarna att kunna 

rotera i arbetssysslorna för att känna att de kan påverka sitt arbete och minska på 

arbetsbelastningen. 

Ett av företagen fokuserade mer på personlig delaktighet där de har personliga 

handlingsplaner för hur respektive medarbetare ska utvecklas på arbetsplatsen, detta eftersom 

de inte har möjlighet att rotera bland arbetssysslorna på grund av att själva arbetssysslan är 

enformig och monoton. Utöver detta arbetar företagen med hierarki där avdelningscheferna 

styr det dagliga arbetet. 

4.2.2 Uppskattning 

Samtliga företagrepresentanter anser att de ibland kan vara dåliga på att visa uppskattning till 

sina medarbetare. De försöker visa uppskattning via positiva kommentarer och tacka för ett 

gott arbete i slutet på arbetsveckan eller försöka motivera den anställda redan på 

måndagsmötet. Ett av tre företag anser att de försöker visa uppskattning genom att fira mindre 

mål på företaget genom personalfest eller personalfika. Ett utav företagen arbetade med att ge 

sina medarbetare tre positiva kommentarer och ett förbättringsförslag veckovis. 

Gemensamt för de tre företagen var att de sällan har gemensamma aktiviteter utanför 

arbetsplatsen. De gemensamma aktiviteterna låg på mellan 1-4 gånger per år. Utöver detta 

anser samtliga företagsrepresentanter att flera av medarbetarna själva ofta ordnar 

gemensamma aktiviteter utanför arbetsplatsen. 

När det gäller personlig feedback har två av företagen årliga utvecklingssamtal och 

lönesamtal med medarbetarna. Där sätter de upp en handlingsplan för personliga mål och 

förbättringsförslag. Ett utav företagen har sällan utvecklingssamtal med sina medarbetare, 

istället låg fokusen på den dagliga uppskattningen i form av små kommentarer och god 

uppdatering av det dagliga arbetet.  
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4.2.3 Möjlighet till karriärsutveckling 

Ett utav företagen har goda möjligheter för karriärsutveckling för medarbetarna. Där det var 

vanligt att medarbetare kunde klättra upp i karriärsstegen och utbildades internt. Alltså är de 

inte beroende av sin egen utbildningsnivå. De andra två företagen har begränsade 

karriärsmöjligheter för sina medarbetare och ingen specifik karriärsväg. Där är medarbetarna 

beroende av sin egen utbildningsnivå. Dessutom har företagen ingen större internutbildning 

för att hjälpa medarbetarna i karriärsutvecklingen. Dock finns det möjlighet för medarbetarna 

att söka interna tjänster om de själva väljer att öka sin egen utbildningsnivå. 

4.2.4 Utveckling 

Samtliga företagsrepresentanter angav att de har gemensamma mål på företaget. Ett utav 

företagen har en så kallad personalhandbok som de går igenom med varje medarbetare vid 

anställning för att visa företagets verksamhetsmål och för att visa vad som förväntas av 

medarbetaren.  

Samtliga av företag har både långsiktliga och kortsiktiga mål. Där kommer ofta de 

långsiktliga målen från styrelsen som sedan bryts nertill kortsiktliga mål ut till respektive 

regioner eller avdelningar. Samtliga företag har också dagliga mål där det är viktigt med 

daglig uppdatering och information till medarbetarna. 

4.2.5 Ansvar 

Gemensamt för företagen är att de anser att deras medarbetare inte behöver redovisa sina 

arbetsprestationer. Hur vidare medarbetarna presterar på arbetsplatsen syns tydligt hos de 

olika företagen i och med att de har sina dagliga och veckovisa mål.  

Utöver detta försöker två av företagen få medarbetarna att känna inflytande över sitt arbete 

genom att medarbetarna själva får rotera och byta arbetssyssla där det behövs. Hos ett utav 

företagen finns det dock ingen möjlighet för medarbetarna att byta till någon annan 

arbetssyssla. 

4.2.6 Lön 

Samtliga företag har kollektivavtal med sina medarbetare. Dock har ett utav företagen 

individuella löner baserat på antal år på företaget. Ett utav företagen erbjuder också sälj och 
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ansvars tillägg för medarbetarna på lönen.  Utöver detta har företagen gemensamt friskvårds 

rabatt till sina medarbetare och årliga lönesamtal.  

4.2.7 Policy 

De tre företagen har allisammans policyn av olika slag. Policy för exempelvis kvalitet och 

gemensamma värderingar. När det gäller policy för gemensamma värderingar har två av 

företagen angett att medarbetarna har fått vara med i utformingen av policyn. Ett utav 

företagen hade dock inte möjlighet att involvera sina medarbetare i utformingen av policy för 

gemensamma värderingar.  

4.2.8 Arbetsrelationer 

Två av företagen ansåg att det är god gemenskap mellan medarbetarna. Ett utav företagen 

ansåg dock att det varierar vecka till vecka beroende hur mycket stress det är på arbetsplatsen. 

Utöver detta ansåg samtliga av företagen att de strävar efter gemensamma värderingar på 

arbetsplatsen.  

När det gäller frånvaro angav alla företag att de har haft låg frånvaro det senaste kvartalet. 

Frånvaron på företagen låg mellan 1,2 – 2 procent. Dessutom menar två av företagen att de 

har informella ledare eftersom vissa medarbetare tar mer plats än andra och har en stark 

påverkan på medarbetarna i sin omgivning. Ett utav företagen ansåg att de inte har någon 

informell ledare.   

4.2.9 Arbetsförhållanden 

När det gäller arbetsmiljön på företagen har två av företagen infört 5S för att skapa ordning 

och reda på arbetsplatsen. Utöver detta har de också investerat i nya maskiner och har ofta 

bullermätningar för att kontrollera ljudnivån. Ett utav företagen ansåg dock att de inte visste 

hur de skulle kunna förbättra arbetsmiljön i nuläge, dock har de ofta möten med medarbetarna 

om hur de kan förbättra arbetsmiljön och har gjort kontinuerliga förbättringar. 
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4.3 Enkät med medarbetarna 

 
Figur 2. Kön på respondenterna (Egen illustration). 

Figur 2 visar att vi har totalt 23 respondenter, 12 av respondenterna är män och 11 är kvinnor. 

 

Figur 3. Ålder på respondenterna (Egen illustration) 

Figur 3 visar att majoriteten av de 23 respondenternas ålder ligger på 18-25 år. 

4.3.1 Prestation 

 

Figur 4. Känner medarbetarna prestationsångest (Egen illustration). 

Figur 4 visar att totalt 23 respondenter svarade på frågan, 12 av dem anser att de känner 

prestationsångest på arbetsplatsen medan 11 inte anser att de har prestationsångest på arbetsplatsen. 
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Figur 5. Vad orsakar prestationsångest (Egen illustration). 

Figur 5 visar att faktorer som orsakar prestationsångest främst beror på arbetsbelastning och 

personliga målsättningar. 

 

Figur 6. Skapar företagen delaktighet för medarbetarna (Egen illustration). 

Figur 6 visar att 14 av totalt 22 respondenter anser att företagen arbetar för att skapa 

delaktighet för medarbetarna, det finns också ett bortfall på frågan. 8 stycken av 

respondenterna anser att företagen inte arbetar för att skapa delaktighet för medarbetarna på 

arbetsplatsen. 
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Figur 7. Har medarbetarna haft olika arbetspositioner under sin tid på arbetsplatsen (Egen 

illustration). 

Figur 7 visar att 16 av 23 respondenter har haft olika arbetspositioner under sin tid på 

företagen, däremot har 7 stycken inte haft olika arbetspositioner under sin tid på arbetsplatsen. 

 

 

Figur 8. Vad var det som fick medarbetarna att börja på den befintliga arbetsplatsen (Egen 

illustration). 

Figur 8 visar att det främst var faktorer som kontaktnät och tillfällighet som fick medarbetarna 

att börja arbeta på sin befintliga arbetsplats. 
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Figur 9. Vilka typer av engagemang upplever medarbetarna (Egen illustration). 

Figur 9 visar vilka typer av engagemang medarbetarna upplever, de faktorer som de främst 

känner är: Beslutsamhet, Entusiasm, inspiration, stolthet, uppmärksamhet och vakenhet. 

Totalt svarade 21 respondenter på frågan, där vi har ett bortfall på två respondenter. 

4.3.2 Uppskattning 

 

Figur 10. Vem känner medarbetarna uppskattning från (Egen illustration). 

Figur 10 visar att medarbetarna främst upplever uppskattning från kollegor och kunder. Det är 

svag frekvens när det gäller verksamhetschef och ingen känner uppskattning från lagerchef. 

Totalt svarade 21 respondenter på frågan, där vi har ett bortfall på två respondenter. 
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Figur 11. Hur ofta har medarbetarna gemensamma aktiviteter utanför arbetsplatsen (Egen 

illustration).  

Figur 11 visar att 12 av 23 medarbetarna upplever att de har gemensamma aktiviteter årligen. 

7 av 23 upplever att de har gemensamma aktiviteter varje halvår. Gemensamma aktiviteter 

varje månad hade låg frekvens. 
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Figur 12. Hur ofta upplever medarbetarna feedback (Egen illustration). 

Figur 12 visar att 21 av 23 respondenter valde att svara på frågan om hur ofta de upplever 

feedback på arbetsplatsen. 9 stycken svarade att de upplever feedback varje månad, medan 6 

stycken svarade att de upplever feedback varje halvår och ytterligare 6 stycken svarade att de 

upplever feedback årligen. 

 

Figur 13. Har medarbetarna upplevt klagomål från kollegor eller chef (Egen illustration).  

Figur 13 visar att 13 av de totalt 23 respondenterna har upplevt någon typ av klagomål från 

kollegor eller chef. Medan 10 av respondenterna inte har upplevt någon typ av klagomål från 

kollegor eller chef. 
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4.3.3. Möjlighet till karriärsutveckling 

 

Figur 14. Medarbetarnas utbildningsnivå (Egen illustration). 

Figur 14 visar respondenternas utbildningsnivå, där ser vi att majoriteten har 

gymnasiekompetens, sen kommer universitet/högskola och kurser med relativt låg frekvens. 

Ingen hade yrkesutbildning. 

 

Figur 15. Känner medarbetarna möjlighet till karriärsutveckling (Egen illustration). 

Figur 15 visar att 14 av totalt 23 respondenter anser att de har möjlighet till karriärsutveckling 

på sin arbetsplats, medan 9 anser att de inte har möjlighet till karriärsutveckling på 

arbetsplatsen. 
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Figur 16. Ökar hängivelse till arbetsplatsen om det finns möjlighet till karriärsutveckling 

(Egen illustration). 

Figur 16 visar att 21 av 23 valde att svara på frågan om deras hängivelse till arbetsplatsen 

ökar om det finns möjlighet till karriärsutveckling. 17 svarade att deras hängivelse ökade, 

medan 4 svarade att deras hängivelse inte ökade. 

 

Figur 17. Hur länge har medarbetarna arbetat på arbetsplatsen (Egen illustration).  

Figur 17 visar att 9 av de 23 respondenterna arbetat mellan 0-3 år på sin befintliga arbetsplats. 

4 av respondenterna har arbetat på sin befintliga arbetsplats i 4-6 år, 3 stycken har arbetat i 7-

10 år och 7 stycken har arbetat 11 år och uppåt.  
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4.3.4 Utveckling 

 

Figur 18. Har medarbetarna gemensamma mål (Egen illustration) 

Figur 18 visar vi har ett bortfall på denna fråga. Av de 22 respondenterna anser 20 att de har 

gemensamma målsättningar på arbetsplatsen, 2 stycken anser dock att de inte har 

gemensamma målsättningar. 

 

Figur 19. Finns det olika typer av målsättningar (Egen illustration). 

Figur 19 visar att 18 av 23 respondenter anser att de har både långsiktliga och kortsiktliga mål 

på arbetsplatsen. 2 stycken anser att de endast har kortsiktiga mål och 3 anser att de endast har 

långsiktliga mål. 

  



 

51 
 

 

 

Figur 20. Har gemensamma mål någon påverkan på medarbetarnas personliga mål (Egen 

illustration). 

Figur 20 visar att 16 av de 23 respondenterna anser att genesamma mål inte har påverkan på 

deras personliga mål, medan 7 anser att gemensamma mål påverkar deras personliga mål. 

 

4.3.5 Ansvar 

 

Figur 21. Är medarbetarna nöjda med mängden ansvar (Egen illustration).  

Figur 21 visar att 21 av respondenterna valde att svara på frågan, där vi har ett bortfall på två 

respondenter. 12 av 21 respondenter anser att de har tillräckligt med ansvar. 8 stycken anser 

att de vill ha mer ansvar och en vill ha mindre ansvar. 
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Figur 22. Känner medarbetarna inflytande över arbetssysslan (Egen illustration).  

Figur 22 visar att 20 respondenter valde att svara på frågan och vi har ett bortfall på 3 

respondenter. 5 av 20 respondenter anser att de inte har inflytande över arbetssysslan medan 

20 anser att de har inflytande över arbetssysslan. 

 

Figur 23. Hur ofta behöver medarbetarna redovisa sina arbetsprestationer (Egen 

illustration). 

Figur 23 visar att 17 av 23 respondenter valt att svara på frågan och vi har ett bortfall på 6 

respondenter. 12 respondenter anser att de behöver redovisa sina arbetsprestationer veckovis. 

2 stycken anser att de behöver redovisa sina arbetsprestationer månadsvis. En respondent 

anser att de behöver redovisa sina arbetsprestationer en gång per halvår. 2 personer anser att 

de behöver redovisa sina prestationer  
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4.3.6 Lön 

 

Figur 24. På vilket sätt ar medarbetarnas arbetsprestationer belönats (Egen illustration). 

Figur 24 visar att majoriteten av respondenterna har belönats med bonus, löneförhöjning eller 

på annat sätt. Motion och friskvård hade låg frekvens, medan firmabil, tjänstebil, 

tjänstebostad inte hade någon frekvens alls. 

  

Figur 25. Har medarbetarnas lön utvecklas under deras tid på företaget (Egen illustration). 

Figur 25 visar att 19 av 23 respondenter har valt att svara på frågan, alltid har vi ett bortfall på 

4 respondenter. 6 av 19 respondenter anser att deras lön inte har utvecklats under sin tid på 

arbetsplatsen. 13 av 19 anser att deras lön har utvecklats under deras tid på arbetsplatsen. 
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4.3.7 Policy 

 

Figur 26. Medarbetarnas medvetenhet om att företagen har någon typ av policy (Egen 

illustration). 

Figur 26 visar att 21 av 23 respondenter valt att svara på frågan om de har någon typ av 

policy. Av de 21 respondenterna anser samtliga att de har någon typ av policy 

 

Figur 27. Medarbetarnas deltagande i utformning av policy (Egen illustration).  

Figur 26 visar att vi har ett bortfall på 4 personer då endast 19 respondenter valt att svara på 

frågan. 6 respondenter anser att de inte har fått vara med i utformningen av policy, medan 13 

stycken anser att de har fått vara med i utformingen av policy.  
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4.3.8 Arbetsrelationer 

 

Figur 28. Är det bra gemenskap mellan medarbetarna på arbetsplatsen (Egen illustration). 

Figur 28 visar att vi har ett bortfall på 4 respondenter då endast 19 valt att svara på frågan om 

de har bra gemenskap på arbetsplatsen. 3 av respondenterna anser att de inte har god 

gemenskap på arbetsplatsen medan 16 stycken anser att de har god gemenskap på 

arbetsplatsen. 

 

Figur 29. Har medarbetarna gemensamma värderingar på arbetsplatsen (Egen illustration). 

Figur 29 visar att 19 respondenter valde att svara på frågan om de har gemensamma 

värderingar då vi har ett bortfall på 4 personer. 8 av respondenterna anser att de inte har 

gemensamma värderingar medan 11 anser att de har gemensamma värderingar. 
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Figur 30. Medarbetarnas frånvaro på arbetsplatsen (Egen illustration).  

Figur 30 visar att 19 av respondenterna valde att svara på frågan om hur mycket frånvaro de 

haft, då vi har ett bortfall på 4 respondenter. 15 personer anser att de har låg frånvaro och 4 

har varit sjukskrivna. 

 

Figur 31. Finns det informella ledare på arbetsplatsen (Egen illustration).  

Figur 31 visar att 19 av respondenterna valde att svara på frågan om de har någon informell 

ledare på arbetsplatsen, då vi har ett bortfall på 4 respondenter. 6 stycken anser att de inte har 

någon informell ledare medan 13 anser att de har en informell ledare. 
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Figur 32. Påverkan av den informella ledaren (Egen illustration).  

Figur 32 hade ett bortfall på 11 personer då endast 12 valde att svara på vilken typ av 

påverkan de har av den informella ledaren. 12 stycken svarade att de hade en positiv 

påverkan.  

4.3.9 Arbetsförhållanden 

 

Figur 33. Är medarbetarna nöjda med resurserna på arbetsplatsen (Egen illustration).  

Figur 33 visar att vi har ett bortfall på 3 respondenter och 20 respondenter har valt att svara på 

frågan om de är nöjda med resurserna på arbetsplatsen. 7 stycken anser att de inte är nöjda 

med resurserna medan 13 anser att de är nöjda med resurserna. 
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Figur 34. Faktorer som kan förbättra arbetsmiljön (Egen illustration). 

Figur 34 visar att faktorer som maskiner, material, ljudnivå och annat kan förbättra 

arbetsmiljön. Förbättring av lokaler hade låg frekvens och förbättring av ljussättning hade 

ingen frekvens alls. 
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5. Analys 

5.1 Prestation 

Prestationsångest 

Hertzberg (1992) och Hein (2012) menar att prestation medför en rädsla att misslyckas med 

sina förvätningar. Detta utlöser prestationsångest. När det gäller prestationsångest anser 48 

procent av medarbetare att de inte känner prestationsångest och 52 procent av medarbetarna 

anser att de känner prestationsångest. 

Haim (2006) menar att prestationsångest ofta uppkommer via orealistiska mål på 

arbetsplatsen som kan handla om arbetsbelastning, gemensamma eller personliga mål. 

Anledningen till prestationsångesten hos medarbetarna med monotona arbetssysslor visade sig 

bero på arbetsbelastning och medarbetarnas personliga mål. 45 procent anser att 

prestationsångesten beror på arbetsbelastning och 73 procent anser att prestationsångesten 

beror på personliga mål. Detta innebär att majoriteten av medarbetarna känner någon typ av 

prestationsångest som främst beror på arbetssysslan och personliga mål. Prestationsångest på 

grund av gemensamma mål gav ingen frekvens. De företagen kan göra för att påverka denna 

faktor är att i bästa mån påverka medarbetarnas arbetssyssla, även om det är begränsade 

möjligheter på grund av att det är monotona arbetssysslor. Dessutom är det viktigt för 

företagen att ta reda på, på vilket sätt arbetssysslan skapar prestationsångest hos deras 

medarbetare. 

Delaktighet 

Det är också viktigt att skapa delaktighet för medarbetarna för att de ska känna sig som en 

viktig del av företaget oavsett arbetsposition. Delaktighet bidrar till att alla känner sig 

engagerar i arbetssysslan för att minska på arbetsbelastningen (Haim, 2006). När det gäller 

delaktighet visade sig att 61 procent av medarbetarna anser att företagen arbetar för att skapa 

delaktighet för medarbetarna. Detta visar att även om medarbetarna ofta känner 

prestationsångest på grund av faktorer som arbetssysslan känner de att företagen arbetar för 

att skapa delaktighet för sina medarbetare på olika sätt. 

Företagsrepresentanterna anser att de arbetar med delaktighet genom att låta alla medarbetare 

utför samma arbetssysslor. Två utav företagensrepresentanterna hade möjlighet att låta sina 

medarbetarna rotera bland de olika arbetssysslorna på arbetsplatsen. Detta för att minska det 

monotona arbetet och minska arbetsbelastningen. Dessutom medför det förhoppningsvis en 
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känsla av att medarbetarna själva har kontroll över sitt arbete. Ett utav 

företagsrepresentanterna har dock inte möjlighet att låta medarbetarna rotera bland 

arbetssysslor eftersom de har en så pass monoton arbetssyssla. Där väljer företaget att istället 

fokusera på den personliga delaktigheten för medarbetarna i form av personliga 

handlingsplaner.  

Arbetspositioner och syfte med arbetet 

Enligt Lathamn (2007) är det viktigt med utveckling på arbetsplatsen där medarbetarna får 

prova olika arbetssysslor, men också växa in i olika arbetspositioner på föreraget. När det 

gäller arbetspositioner visade det sig att 70 procent av medarbetarna har haft olika 

arbetspositioner under sin tid på arbetsplatsen. Detta är positivt förankrat med företagens 

kontinuerligt arbete med att skapa delaktighet för medarbetarna. 

Lathamn (2007) menar att respektive medarbetare har olika syften med att komma till 

arbetsplatsen, detta påverkar också medarbetarens vilja att prestera. Är medarbetaren villig att 

dedikerad sig till arbetsplatsen och utvecklas på olika nivåer eller handlar det bara om ett 

korttidsarbete. Medarbetarna hamnar på arbetsplatsen av olika anledningar också, det kan 

handla om kontaktnät, tillfällighet eller bekvämlighet. Detta kan också sätta sina spår i 

medarbetarnas motivation och prestation.  

Det visade sig också att medarbetarna hamnade på sina befintliga arbetsplatser på grund av 

tillfällighet eller kontaktnät. 39 procent av medarbetarna hamnade på sin befintliga arbetsplats 

på grund av kontaktnät. 52 procent av medarbetarna hamnade på sin befintliga arbetsplats på 

grund av tillfällighet. Endast 4 procent av medarbetarna hamnade på sin befintliga arbetsplats 

på grund av bekvämlighet. Att medarbetarna inte är på sina befintliga arbetsplatser på grund 

av bekvämlighet sätter en positiv prägel på motivationen, eftersom det enligt Lathamn (2007) 

kan skapa negativ påverkan på motivationen om medarbetarna endast arbetar på grund av 

bekvämlighet. 

Engagemang 

Enligt (Leiter och Bakker, 2010) handlar engagemang om att den anställde gör mer än det 

som krävs. Egenskaper som kan utvecklas är uppmärksamhet, vakenhet, entusiasm, 

inspiration, stolthet, beslutsamhet, stimulans och ivrighet. 
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Utifrån undersökningen visade sig att medarbetarna upplever engagemang i form av: 

Beslutsamhet, vakenhet, uppmärksamhet, stolthet, inspiration och entusiasm. 39 procent 

upplever beslutsamhet. 26 procent upplever entusiasm, 35 procent upplever inspiration, 9 

procent upplever ivrighet, 13 procent upplever stimulans, 39 procent upplever stolthet och 39 

procent upplever uppmärksamhet. De faktorer som är bristande när det gäller engagemang är 

ivrighet och stimulans. Därför kan företagen fokusera på att öka stimulans och få 

medarbetarna att känna mer ivrighet över arbetsplatsen. 

5.2 Uppskattning 

Uppskattning på arbetsplatsen 

Uppskattning är en viktigt för att varje medarbetare ska trivas och känna sig tillfreds med sin 

arbetsplats. Uppskattningen kan komma från chef, kollega, kund eller från ledningen, men det 

är viktigt att uppskattningen finns där för att lyfta motivationen. Uppskattning kan komma i 

form av positiva kommentarer, men det kan också förekomma som negativ uppskattning i 

form av klamomål (Hertzberg, 1992; Hein, 2012).  

Samtliga företagsrepresentanter anser att ofta är dåliga på att visa uppskattning till sina 

medarbetare. De försöker visa uppskattning via positiva kommentarer och tacksamhet, där de 

tackar för ett gott arbete i slutet på arbetsveckan eller försöka motivera den anställda redan på 

måndagsmötet. Ett utav företagen arbetade med att ge sina medarbetare tre positiva 

kommentarer och ett förbättringsförslag veckovis. 

Medarbetarna anser att de känner mest uppskattning från sina kollegor och kunder. 74 procent 

av medarbetarna känner mest uppskattning från sina kollegor och 26 procent av medarbetarna 

känner uppskattning från sina kunder. 22 procent av medarbetarna upplevde uppskattning från 

verksamhetschefen medan ingen upplevde uppskattning från lagerchefen. Detta innebär att 

samtliga företag behöver bli bättre och tydligare med sin uppskattning till medarbetarna. 

Dessutom känner 56 procent av medarbetarna att de har upplevt klagomål från kollegor eller 

chef på arbetsplatsen. Detta är en faktor som kan skapa negativ påverkan på medarbetarna 

motivation, då det är viktigt att positiv feedback når fram istället för negativ (Hertzerg, 1992; 

Hein, 2012). 
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Gemensamma aktiviteter  

Locke och Latham, 1990) anser att det är viktigt med någon typ av belöningssystem för att 

visa uppskattning till medarbetarna. Ett belöningssystem kan handla om möjlighet till 

utveckling av lön, befordran, tävlingar, flexibla arbetstimmar och feedback. Enligt Brun och 

Dugas (2008) finns det arbetsrelaterad uppskattning som omfattar hela företaget. Det handlar 

om gemensamma aktiviteter utanför arbetsplatsen för att visa medarbetarna uppskattning och 

motivera.  

Gemensamt för de tre företagen var att de sällan hade gemensamma aktiviteter utanför 

arbetsplatsen. De gemensamma aktiviteterna låg på mellan 1-4 gånger per år. Utöver detta 

anser de att flera av medarbetarna själva ofta ordnar gemensamma aktiviteter utanför 

arbetsplatsen. Ett av tre företag anser att de försöker visa uppskattning genom att fira mindre 

mål på företaget genom personalfest eller personalfika. 

Medarbetarna anser att de upplever gemensamma aktiviteter varje halvår eller årligen. 52 

procent av medarbetarna anser att de har gemensamma aktiviteter årligen och 30 procent av 

medarbetarna anser att de har gemensamma aktiviteter varje halvår. Detta stämmer bra 

överense med den bild som företagen gett. Dock behöver företagen bli bättre på att ordna 

gemensamma aktiviteter oftare eller alternativt uppskatta små prestationsmål eftersom det 

enligt Brun och Dugas (2008) är viktigt med arbetsrelaterad uppskattning som omfattar hela 

företaget för att öka motivationen och prestationsviljan 

Feedback 

Den andra typen av uppskattning är baserat på arbetsdeltagandet. Det handlar om personlig 

feedback utifrån medarbetarens personliga färdigheter och tillförande i förertaget (Brun och 

Dugas, 2008). Haim (2006) menar att det är viktigt med feedback som ett tecken på 

uppskattning. Feedback handlar om återkoppling där företaget samtalar med respektive 

medarbetare för att tala om prestationerna.  

När det gäller personlig feedback har två av företagen årliga utvecklingssamtal och 

lönesamtal med medarbetarna. Där sätter de upp en handlingsplan för personliga mål och 

förbättringsförslag. Ett utav företagen har sällan utvecklingssamtal med sina medarbetare, 

istället låg fokusen på den dagliga uppskattningen i form av små kommentarer och god 

uppdatering av det dagliga arbetet. Samtliga företagat har dagliga morgonmöten och 

veckomöten med medarbetarna där de går igenom information för dagen och veckan. Utifrån 
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medarbetarnas svar anser 39 procent att de får feedback varje månad. 26 procent anser att de 

får feedback en gång i halvåret och 26 procent anser att de får feedback årligen. Detta innebär 

att företagen behöver bli bättre på att förmedla feedback och ha någon typ av 

utvecklingssamtal med sina medarbetare eftersom det enligt Haim (2006) är viktigt med 

återkoppling kring medarbetarnas respektive prestationer. Dessutom är det viktigt med positiv 

feedback för att uppmuntra och öka motivationen.  

5.3 Möjlighet till karriärsutveckling 

Utbildningsnivå 

Tengblad (2010) tar upp utbildningsnivå som en viktig faktor som kan påverka medarbetarnas 

möjlighet till karriärsutveckling, detta eftersom möjligheten till utveckling kan vara beroende 

av medarbetarnas respektive utbildningsnivåer. Utifrån medarbetarnas svar har 74 procent 

respondenterna endast gymnasiekompetens. Två utav företagsrepresentantera anger att deras 

medarbetare är beroende av sin utbildningsnivå för att kunna utvecklas på arbetsplatsen. Detta 

innebär att medarbetarnas möjlighet till karriärsutveckling är begränsad, vilket kan skapa en 

negativ påverkan på deras motivation.  

Hertzberg (1992) och Hein (20012) menar att möjlighet till karriärsutveckling kan sätta igång 

den inre drivkraften hos medarbetare. Haim (2006) menar däremot att möjlighet till 

karriärsutveckling kan leda till att dedikationen till företaget ökar eftersom medarbetarna får 

en känsla av att det lönar sig med hårt arbete.  

Utifrån företagens perspektiv hade ett utav företagen goda möjligheter för karriärsutveckling 

för medarbetarna. Där det var vanligt att medarbetare kunde klättra upp i karriärsstegen och 

utbildades internt. Där är inte heller medarbetarna beroende av utbildningsnivå i någon större 

utsträckning. De andra två företagen hade dock begränsade karriärsmöjligheter för sina 

medarbetare och ingen specifik karriärsväg. Dessutom har företagen ingen större 

internutbildning för att hjälpa medarbetarna i karriärsutvecklingen. Alltså är medarbetarna 

beroende av sin utbildningsnivå för att ha möjlighet till karriärsutveckling. , dock anser 61 

procent av medarbetarna att de har möjlighet till karriärsutveckling. 74 procent av 

medarbetare anser också att deras hängivelse ökar om de känner att de har möjlighet till 

karriärsutveckling.  



 

64 
 

Även om möjlighet till karriärsutveckling kan sätta igång den inre drivkraften hos 

medarbetarna (Hertzberg, 1992; Hein, 2006) är det viktigt för medarbetarna att vara medvetna 

om sina karriärsmöjligheter. Detta eftersom medarbetarnas bild av sina karriärsmöjligheter 

inte stämmer överense med företagens uppfattning kring medarbetarnas möjligheter. 

Arbetslängd 

När det gäller medarbetarnas arbetslängd på arbetsplatsen ser vi att 39 procent av 

medarbetarna har arbetat på sin befintliga arbetsplats i 0-3 år. 30 procent av medarbetarna har 

arbetat där i 11 år och längre. 17 procent av medarbetarna har arbetat 4-6 år på sin befintliga 

arbetsplats. 13 procent av medarbetarna har arbetat på sin befintliga arbetsplats i 6-10 år.  

De flesta medarbetare antingen arbetat på sina befintliga arbetsplatser över 10 år eller nyligen 

har börjat arbeta på företagen, därför är det viktigt att de blir medvetna om sina 

karriärsmöjligheter. Detta eftersom yngre medarbetare ofta är mer benägna att lämna sina 

arbetsplatser än äldre medarbetare om de inte finns möjlighet till karriärsutveckling (Winter 

och Jacksson, 2014). 

5.4 Utveckling  

Målsättningar på arbetsplatsen 

Enligt Hertzberg (1992) och Hein (2012) är utveckling på arbetsplatsen är viktig faktor som 

påverkar motivation eftersom det generarar i ett tydligt resultat för medarbetaren. Det är 

viktigt att ha mål att sikta mot för att se tydlig utveckling och resultat. Samtliga företag angav 

att de har gemensamma mål på företaget. Ett utav företagen hade dessutom en så kallad 

personalhandbok där de gick igenom verksamhetsmål och vad som förväntas av respektive 

medarbetare. Utifrån medarbetarnas svar känner 87 procent av medarbetare att de har 

gemensamma målsättningar på sina befintliga arbetsplatser. 

Latham (2007) menar att de inte endast räcker att ha tydliga mål, målen kan brytas ner i 

kortsiktliga och långsiktliga mål för att skapa struktur. Locke och Latham (1990) menar också 

att gemensamma verksamhetsmål kan skapa påverkan på medarbetarnas personliga 

målsättningar. Tengblad (2010) tar däremot upp vikten av att ha lagom med målsättningar för 

medarbetarna eftersom mål lätt kan skapa press och stress hos medarbetarna. Även om det är 

bra att ha utsatta mål för att öka motivationen och viljan att prestera. 
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Samtliga av företagensrepresentanterna anser att de har både långsiktliga och kortsiktiga mål. 

Där kommer ofta de långsiktliga målen från styrelsen som sedan bryts nertill kortsiktliga mål 

ut till respektive regioner eller avdelningar. Samtliga företag har också dagliga mål där det är 

viktigt med daglig uppdatering och information till medarbetarna. När det gäller medarbetarna 

visade de sig att 78 procent av medarbetare anser att de har både kortsiktliga och långsiktliga 

mål på sin befintliga arbetsplats. Dessutom ansåg 70 procent att gemensamma 

verksamhetsmål inte hade någon påverkan på deras personliga mål på arbetsplatsen.  

Detta resultat visa att det finns ett gott samspel mellan mål och utveckling hos medarbetarna 

och de olika företagen. Enligt Tengblad (201) skapas arbetsglädje via tydliga resultat som 

genererar i utveckling av personliga och gemensamma mål. Samtidigt är det viktigt med nya 

utmaningar som kräver lite mer ansträngning för att lyckas. Detta innebär att företagen ska 

fortsätta ett kontinuerligt arbete med mål och målutveckling, samtidigt som de arbetar vidare 

med dagliga och veckovisa mål.  

Utöver detta ser vi att Locke och Lathams (1990) teoretiska tankegångar kring 

verksamhetsmåls påverkan på personliga mål inte stämmer i detta fall, då det visade sig att 

medarbetarnas personliga mål inte påverkas av de gemensamma målen. Tengblad (2010) 

menar däremot att de personliga målen kan handla om att prestera en viss mängd eller nått ett 

visst resultat på arbetsplatsen som skapar tillfredställelse hos medarbetaren. Det kan också 

handla om långsiktliga mål som en strävan mot en högre arbetsposition.  

5.5 Ansvar 

Ansvars mängd 

Hertzberg (1992) och Hein (2012) menar att det är viktigt att respektive medarbetare känner 

sig tillfredställd med mängden ansvar på arbetsplatsen. När det gäller ansvar anser 52 procent 

av medarbetare att de är tillfredställda med mängden ansvar och 34 procent vill ha mer 

ansvar, bara 4 procent av medarbetare har angav att de ville ha mindre ansvar. Detta innebär 

att företagen bör fokusera på ett tillvägagångssätt för hur de kan de medarbetare som önskar 

mer ansvar, dock kan detta hänga ihop med karriärsutveckling. 

Inflytande över arbetssysslan 

Tengblad (2007) anser att de finns flera delar som berör faktorn ansvar. Det handlar också om 

att medarbetarna ska känna att de har inflytande över sin arbetssyssla. När det gäller företagen 
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anger två av företagsrepresentanterna att de försöker få medarbetarna att känna inflytande 

över sitt arbete genom att medarbetarna själva får rotera och byta arbetssyssla där det behövs. 

Hos ett utav företagen finns det dock ingen möjlighet för medarbetarna att byta till någon 

annan arbetssyssla. Enligt medarbetarna själva anser 82 procent att de har inflytande över sin 

arbetssyssla. Detta innebär att företagens arbete med att låta medarbetarna rotera arbetssysslan 

på arbetsplatsen har nått ut till medarbetarna och fått dem att känna mer inflytande över 

arbetssysslan.  

Redovisningsskyldighet 

Enligt Tengblad (2010) bör det finnas någon typ av redovisningsskyldighet för att 

medarbetarna inte ska missbruka sitt förtroende. När det gäller redovisningsskyldighet anser 

samtliga företag är att medarbetarna inte behöver redovisa sina arbetsprestationer. Hur vidare 

medarbetarna presterar på arbetsplatsen syns tydligt hos de olika företagen i och med att de 

har sina dagliga och veckovisa mål. Enligt medarbetarna själva anser 52 procent att de 

redovisar sina arbetsprestationer veckovis. Detta innebär att oavsett om företagen inte har 

tydliga kontroller av medarbetarnas arbetsprestationer så upplever medarbetarna att de 

redovisar sina arbetsprestationer veckovis. Detta kan kopplas ihop med att de har dagliga och 

veckovisa mål vilket påverkar medarbetarnas syn på redovisningsskyldighet och prestation.  

5.6 Lön 

Lönesystem 

För att medarbetarna ska vilja gå till sin arbetsplats krävs det att de får lön, dock krävs det ofta 

ytterligare stimulans i form av befordran eller löneförhöjning (Hertzberg, 1992; Hein, 2012). 

Enligt medarbetarna anser 68 procent att deras lön har utvecklats under tiden på arbetsplatsen. 

Enligt företagsrepresentanterna har samtliga företag årliga lönesamtal med sina medarbetare 

där de diskutterar medarbetarnas lön.  

Lantz (1995) anser att det går att öka medarbetarnas vilja att engagera sig och ta med ansvar 

på arbetsplatsen genom belöningssystem. Detta kunde bekräftas då samtliga 

företagsrepresentanter erbjuder sälj och ansvarstillägg.  

Lönen används mer som en sorts belöningssystem, där de högre lönerna och utveckling av 

detta ofta förknippas med utbildningsnivå menar Tengblad (2010). När det gäller lönesystem 

hade två av företagen kollektivavtal och ett av företagen hade individuella löner baserat på 
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hur många år medarbetaren hade jobbat på företaget. Tengblad (2010) menar att det kan 

skapas klyftor mellan medarbetarna som tjänar mest och de som tjänar lägst då deras 

prestationer inte belönas på samma sätt som utbildningsnivå.  

Lantz (1995) menar att det finns olika nivåer av belöningsform, först kommer grundlönen 

därefter bonus och andra premier så som friskvård och bonus. Enligt medarbetarna har 39 

procent fått löneförförhöjning, 22 procent har fått bonus och 13 procent har fått belöning i 

annan form. Dock hade vi ingen följdfråga på vad annan form av bonus kan vara. 

Enligt företagsrepresentanterna erbjuder samtliga företag motion och friskvård, dock angav 

endast 4 procent av medarbetarna att de hade motion och friskvård. Motivation kan öka med 

simpla medel som exempelvis premier som gör att de anställda känner sig att de är viktiga och 

motivationen hos de består (Lantz, 1995). Något om ingen svarade på var firmabil/tjänstebil 

eller tjänstebostad det här kan handla om att de arbetssysslorna inte innebär större 

förflyttningar utan att deras arbetsplatser är på samma plats. 

5.7 Policy  

Policy 

För att medarbetarna ska kunna trivas tillsammans är det viktigt att företagsledningen arbetar 

fram någon typ av policy. Genom en tydlig och positiv policy vet de anställda hur de ska bete 

sig i vissa situationer som kan vara svåra att veta hur de kan ta sig vidare i arbetet. Dessa klara 

mål gör att det blir lättare för medarbetarna att veta de villkor som förväntas av alla 

(Hertzberg, 1992; Hein, 2012). Samtliga företagsrepresentanter angav att de har olika typer av 

policy. Dessa policyn kunde handla om exempelvis kvalitet och gemensamma grunder för att 

underlätta sammanhållningen mellan de anställda.   

Medvetenhet hos medarbetarna om företagets policy är centralt för att de ska veta vad 

ledningen förväntar sig av dem. Policyn framhäver företagets gemensamma värderingar, 

vision och visar tydligt med riktlinjer om vad som ska förbättras. En annan del som policyn 

hjälper med i arbetsstruktureringen är hur medarbetarna ska förhålla sig till varandra för att få 

hög trivsel bland de anställda (Ronthy-Östberg, 1998). Enligt medarbetarna svarade 91 

procent att de är medvetna om att de har någon typ av policy. 
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Utformning av policy 

Policy handlar om att skapa gemensamma riktlinjer för alla som arbetar på företaget och de 

handlar om hur samtliga ska göra för att nå de mål som är uppsatta, ha samma värderingar och 

hur de kan förbättra deras arbetsprestationer. Dessa “regler” skall skriveas ner och alla på 

företaget ska kunna få tillgång till dem. För att medarbetarna lättare ska kunna ta till sig dessa 

“regler” är det viktigt att när dessa utformas att de är med i processen. På så sätt skapas 

värderingar som är viktiga för både ledningen och de anställda menar Tengblad (2010). Enligt 

företagsrepresentanterna har två av företagen utformat sin policy för gemensamma 

värderingar tillsammans med medarbetarna, 68 procent av medarbetarna angav att de fått vara 

involverade i utformningen av policy.  

5.8 Arbetsrelation 

Gemenskap mellan medarbetarna 

Arbetsrelationer blir personliga relationer som sedan skulle kunna ge olika effekter på 

motivation mellan de anställda. Hälsosamma arbetsrelationer skapar en god gruppdynamik 

och trevlig miljö för alla på arbetsplatsen (Hertzberg, 1992; Hein, 2012).  

Enligt företagsrepresentanterna anser två av de tre att det finns en god gemenskap mellan de 

anställda. Den tredje företagsrepresentanten hade märkt av att gemenskapen kunde variera 

från vecka till vecka beroende på arbetsbelastningen. Tengblad (2010) menar att varje 

medarbetare ska känna tillhörighet och att de har en betydande roll, därför krävs det en god 

gemenskap. Vidare förklarar Östberg (1998) att trygghetsbehovet samt social samhörighet är 

det som behövs för att varje anställd ska känna sig trygg. Enligt medarbetarna anser 84 

procent att de känner en god gemenskap på arbetsplatsen.  

Gemensamma värderingar 

Ronthy-Östberg (1998) anser att det är viktigt med god kommunikation för att skapa goda 

arbetsrelationer. För att ett arbetslag ska fungera som ett enat lag är det viktigt att ha en öppen 

kommunikation bland alla som vistas på arbetsplatsen (Haim, 2006). Wolven (2000) menar 

att en god organisationskultur skapas genom gemensamma värderingar. De värderingar som 

anses rätta eller felaktiga är det som gör att det blir en standard för hur relationerna ska se ut. 

Hur medarbetarna uttrycker sig om sina känslor och bemöter varandra kan vara en del av 

organisationskulturen som sätter sina gränser (Wolven, 2000).   
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Enligt företagsrepresentanterna anser samtliga att de har gemensamma värderingar på 

företagen. Enligt medarbetarna anser 58 procent att de har gemensamma värderingar. Detta är 

en faktor som företagen skulle kunna förbättra. 

Informella ledare 

Status kan delas upp i två delar enligt Angelöw (2007). Den formella som består av 

exempelvis personalchef och den informella som skapas av själva dynamiken i gruppen. Den 

informella ledaren har en informell makt som kan användas för att påverka övriga 

medarbetares beteende och attityd. Ronthy-Östberg (1998) menar att problem kan uppstå när 

ledningen inte vet vem den informella ledaren är. Status och makten som sedan skapas av 

denna informella ledare kan handla om kontroll och psykiskt drivkraft hos medarbetarna. 

Enligt företagsrepresentanterna anser två att de är medvetna om att de har informella ledare 

bland medarbetarna. En företagsrepresentant ansåg att de inte hade några informella ledare 

bland medarbetarna.  

Enligt medarbetarna anser 68 procent att de har en informell ledare bland sig och 52 procent 

anser att den informella ledaren har positiv påverkan på dem. Resten av medarbetarna valde 

att lämna frågan blankt.  

Frånvaro 

Ohälsosamma relationer mellan medarbetarna kan påverka företagets resultat, om det 

genererar i en hög frånvaro på arbetsplatsen. Detta kan skada företagets produktivitet och 

resultat. God organisationskultur leder till att företagens resultat uppfylls, motivation och 

lojalitet till arbetsplatsen ökar (Voorde et al 2012).  

Enligt företagsrepresentanterna anser samtliga att de har låg frånvaro på företagen. Frånvaron 

på företagen låg mellan 1,2 – 2 procent det senaste kvartalet. Enligt medarbetarna anser 79 

procent att de har låg frånvaro och 21 procent har varit sjukskrivna. Hög frånvaro på 

arbetsplatsen gav ingen frekvens på svaren från medarbetarna. 
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5.9 Arbetsförhållanden 

Arbetsresurser 

Enligt Hertzberg (1992) och Hein (2012) handlar arbetsförhållanden om hur medarbetarna 

upplever sin arbetsplats, vilken typ av miljö och vilka materiella verktyg och annat som 

hjälper de anställda att kunna utföra sina arbetssysslor. Om företagsledningen erbjuder rätt 

verktyg och resurser för att medarbetarna sak kunna utföra sin arbetssyssla. Enligt 

medarbetarna anser 57 procent att de har tillräckligt med resurser för att utföra sin 

arbetssyssla.  

Förbättring av arbetsmiljö 

Zanderin (2005) anser att det går att mäta hur den fysiska delen av arbetsmiljön påverkar 

människans fem sinnen. Den fysiska delen påverkar i längden den anställdes prestations- eller 

arbetsförmåga. Enligt medarbetarna anser 32 procent att de skulle vilja ha en förbättring av 

maskinerna på arbetsplatsen. 32 procent skulle vilja ha en förbättring av ljudnivån. 21 procent 

skulle vilja ha bättre material och 58 procent svarade att de ville ha en ”annan” typ av 

förbättring.  

Två olika respondenter skrev vid sidan om frågan, den ena skrev att förbättring i form av mer 

personal var något som kunde öka trivseln på deras arbetsplats, den andra medarbetaren 

svarade med att luften kunde förbättras.  

Zanderin (2005) menar att den psykosociala arbetsmiljön påverkas av medarbetarnas 

uppfattning kring arbetsmiljö. Vidare skriver han att den verkligheten som medarbetarna tror 

sig leva i är viktigt att få klart ur ledningens sida för att lättare kunna motivera sina anställda 

och arbeta fridfullt. Ur ledningens synpunkt kan det bli svårt att se till så alla reagerar på 

samma stimulans då alla medarbetare har exempelvis olika bakgrund och synpunkter.  

Enligt företagsrepresentanterna har två av företagen infört 5S för att kunna erbjuda sina 

anställa bättre struktur i sina arbetssysslor. De har också investerat i nya maskiner och sett till 

att kontrollera ljudnivån på arbetsplatsen. Ett av företagen har ofta möten med sina 

medarbetare om förbättring och försöker åtgärda dessa. Men att ledningen där säger sig inte 

veta specifikt vad de skulle kunna förbättra inom arbetsmiljön i nuläget. 
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5.10 företagsrepresentanternas och medarbetarnas perspektiv på 

motivation 

Kategori Fråga Medarbetare Företagsrepresentanterna 

Prestation Anser du att 

företaget arbetar 

för att skapa 

delaktighet för dig? 

 

61 % svarar ja.  

 

Samtliga företag anser att de 

strävar efter att skapa 

delaktighet för medarbetarna. 

Prestation Har du haft olika 

arbetspositioner på 

den här 

arbetsplatsen? 

 

70 % svarar ja. 

 

2 av 3 företag låter sina 

anställda rotera bland de olika 

arbetssysslorna. 

Uppskattning Hur ofta har ni 

gemensamma 

aktiviteter utanför 

arbetsplatsen? 

52 % årligen. 

30 % varje 

halvår. 

4 % varje månad. 

Resterande är 

bortfall 

Sällan. Mellan 1-4 per år. 

Uppskattning Hur ofta upplever 

du att du får 

personlig feedback 

av din chef? 

 

26 % årligen. 

26 % varje 

halvår. 

39 % varje 

månad. 

Resterande är 

bortfall 

Samtliga anser att de behöver 

jobba med denna del. 

2 av 3 ger årliga 

utvecklingssamtal och 

lönesamtal.  
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Uppskattning Vem upplever du mest 

uppskattning från  

 

74 % svarade 

uppskattning från 

kollegor 

Samtliga företag 

anser att de 

behöver bli bättre 

på att visa 

medarbetarna 

uppskattning. 

 

Möjlighet till 

karriärsutveckling 

 

Finns det möjlighet till 

karriärsutveckling för 

dig på denna 

arbetsplats?  

 

 

 

 

 

 

61 % svarar ja. 

 

 

1 av 3 företag ger 

möjlighet till 

karriärsutveckling, 

resterande har 

begränsningar. 

Utveckling Har ni gemensamma 

målsättningar på 

arbetsplatsen?   

 

 

87 % svarar ja. 

Samtliga har 

gemensamma 

målsättningar. 

 

Utveckling Har ni långsiktliga och 

kortsiktliga 

målsättning? 

 

78 % svarar både 

och. 

13 % långsiktiga. 

9 % kortsiktiga. 

Samtliga har både 

långsiktliga och 

kortsiktliga. 

 

Ansvar Hur ofta redovisar ni 

era arbetsprestationer?  

 

52 % veckovis. 

9 % månadsvis. 

4 % 1 gång per 

halvår. 

9 % 1 gång per år. 

Samtliga anser att 

deras medarbetare 

inte behöver 

redovisa 

arbetsprestationer. 
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Lön Har dina 

arbetsprestationer 

belönas med 

löneförhöjning, bonus, 

tjänstebil, 

tjänstebostad, motion 

och friskvård, firmabil 

eller Annat? 

Majoriteten av 

respondenterna har 

belönats med 

bonus, 

löneförhöjning eller 

på annat sätt. Dock 

är det få som är 

medvetna om att de 

har möjlighet till 

friskvård.  

 

Samtliga har 

friskvård.  

1 av 3 företag 

erbjuder sälj och 

ansvarstillägg.  

Lön Har din lön utvecklats 

under din tid på 

företaget?  

 

57 % svarar ja. 

26 % svarar nej. 

Resterande är 

bortfall. 

Samtliga har 

kollektivavtal. 

1 av 3 företag har 

individuell lön 

baserad på antal år 

på företaget. 

Policy Är du medveten om att 

ni har någon typ av 

policy? 

 

91 % svarar ja. 

Resterande är 

bortfall.  

 

Samtliga har 

policy. 

Policy Har ni medarbetare 

fått vara med i 

utformningen av 

denna policy? 

57 % svarar ja. 

26 % svarar nej. 

Resterande är 

bortfall. 

2 av 3 företag har 

möjliggjort för sina 

medarbetare att 

kunna få vara med 

under 

utformningen 
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Arbetsrelationer 

 

Anser du att det är bra 

gemenskap mellan 

dina medarbetare? 

 

 

70 % svarar ja. 

13 % svarar nej. 

Resterande är 

bortfall. 

2 av 3 företag anser 

det finns god 

gemenskap mellan 

medarbetarna.  

1 av 3 anser det 

varierar beroende 

på hur 

stressituationen 

under veckan. 

Arbetsrelationer Anser du att ni har 

gemensamma 

värderingar på 

arbetsplatsen? 

 

48 % svarar ja. 

35 % svarar nej. 

Resterande är 

bortfall. 

 

Samtliga strävar 

efter gemensamma 

värderingar. 

Arbetsrelationer Hur hög frånvaro har 

du haft på 

arbetsplatsen? 

65 % lågfrånvaro. 

17 % varit 

sjukskriven. 

Resterande är 

bortfall. 

Samtliga har 

lågfrånvaro. 

Arbetsrelationer  Finns det en informell 

ledare i er 

arbetsgrupp? 

57 % svarar ja. 

26 % svarar nej. 

Resterande är 

bortfall. 

2 av 3 företag anser 

att de har 

informella ledare 
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Arbetsförhållanden 

 

Vad skulle kunna 

förbättras för att öka 

trivseln i din 

arbetsmiljö?  

 

 

De svarar: 

maskiner, material, 

ljudnivå och annat. 

Förbättring av 

lokaler hade låg 

frekvens och 

förbättring av 

ljussättning hade 

ingen frekvens alls. 

2 av 3 har 

investerat i nya 

maskiner och har 

bullermätningar för 

att kontrollera 

ljudnivån på 

arbetsplatsen. 

 

Figur 35. Företagsrepresentanternas perspektiv och medarbetarnas perspektiv på motivation. 

(egen illustration).  

 

Ovanstående tabell visar likheter och skillnader mellan företagsrepresentanternas perspektiv 

och medarbetarnas perspektiv på motivation, utifrån de olika motivationsfaktorerna. Utifrån 

de frågor som ställdes gemensamt till både medarbetarna och företagsrepresentanterna. Detta 

visar tydliga likheter och skillnader i de olika gruppernas svar, vilket leder fram till tydligare 

förbättringsförslag på hur företagen kan öka motivationen hos sina medarbetare.  
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6. Slutsats 
Utifrån vår forskningsstudie kan vi tydligt se vilka faktorer de tre olika företagen med 

monotona arbetssysslor kan förbättra, för att öka sina medarbetares motivation. Detta är 

faktorer som exempelvis inte har stämt överens med hur företagen arbetar med de olika 

faktorerna och hur medarbetarna uppfattar de olika motivations faktorer.  

När det gäller prestation har en stor andel av medarbetarna någon typ av prestationsångest 

som ofta beror på arbetssysslan och personliga mål. De företagen kan göra är att de kan 

påverka medarbetarnas arbetssyssla efter bästa förmåga trotts det monotona arbetet. Dessutom 

kan företagen öka stimulansen och ivrigheten hos sina medarbetare för att öka deras 

engagemang på arbetsplatsen.  

Medarbetarna har också upplevt klagomål av kollegor eller chef, därför är det viktigt för 

företagen att lägga vikt på positiv feedback och ta reda på orsaken till de upplevda 

klagomålen. När det gäller uppskattning behöver företagen bli bättre på att leverera feedback 

till medarbetarna och gärna positiv feedback i form av positiva kommentarer och 

utvecklingssamtal. Dessutom hade en ökning av gemensamma aktiviteter förbättrat 

gemenskapen och motivationen hos medarbetarna.  

När det gäller medarbetarnas karriärsmöjligheter behöver företagen bli tydligare i sin 

information om medarbetarnas möjligheter till karriärsutveckling. Dessutom kan detta hänga 

ihop med att medarbetarna gärna vill ha mer ansvar på arbetsplatsen. Där är det viktigt för 

företagen att ta reda på hur de kan ge medarbetarna mer ansvar på arbetsplatsen.  

Lönen är en viktig faktor för att öka motivationen hos medarbetarna. Där handlar det om att 

ha oftare lönesamtal och generera ut oftare löneförhöjningar och bonus utifrån medarbetarnas 

arbetsprestationer. Dessutom behöver medarbetarna bli tydligt informerade om deras 

möjligeter till motion och friskvård.  

Gemensamma relationer är en grundläggande faktor för det dagliga arbetet på företaget, 

därför är det viktigt att företagen arbetar ytterligare för att skapa gemensamma värderingar på 

arbetsplatsen. När det gäller arbetsförhållanden bör företagen se över sin ljudnivå, material 

och maskiner för att öka medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen. 
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7. Metodkritik 

I början av forskningsstudien strävade vi efter en större kvantitavi datainsamling. Vi ville ha 

fem företag i undersökningen för att få en stor mängd kvantitativ datainsamling via enkäterna 

och intervjua fler företag för att få mer konkreta svar från deras sida.  

Under arbetets gång märkte vi brister i vår egen planering i och med att många företag redan 

var uppbokade av andra studenter. Tidsmässigt borde vi börjat söka efter företag betydligt 

tidigare för att hinna samla in empiri från den mängd företag vi önskade. Detta hade genererat 

i en bättre kvalitet och ökad förmåga att generalisera forskningsobjektet.  

Under själva undersökningen borde vi varit mer uppmärksamma på om respondenterna fyllt i 

båda sidorna av enkäten för att minimera risken för bortfall på frågor. Vi märkte också vikten 

av att ha en pilotundersökning då vi efter pilotundersökningen fick omstrukturera vissa frågor 

i enkäten för att minimera risken för fel i själva undersökningen. Dock fann vi ändå fel i vår 

enkät under administreringen av svaren. Utöver detta märkte vi att respondenterna ofta 

började diskutera och skratta åt frågorna när de skulle svara på enkäten, då vi fick säga till 

dem att själva svara på frågorna. Vi är dock inte medvetna om detta hade någon påverkan på 

resultatet.  

7.1 Vidare forskning 
Rekommendationer för vidare forskning är att göra likadan undersökning på fler företag, för 

att få en större kvantitet på resultatet. Ett annat alternativ hade varit att göra om 

undersökningen på dessa företag efter att de fått sina förbättringsförslag på hur de kan öka 

motivationen hos sina medarbetare. Undersökningen skulle kunna göras under två tillfällen 

med sex månaders intervall för att se om hur motivationen har förändras utifrån de olika 

motivationsfaktorerna. 
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