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Sammanfattning  
Denna studie syftade till att bidra med kunskap om hur olika faktorer påverkar anställdas 

motivation i arbetet. Syftet preciserades med frågeställningarna “Hur påverkar yttre faktorer 

anställdas arbetsmotivation vid ett svenskt företag?” och “Hur påverkar inre faktorer anställdas 

arbetsmotivation vid ett svenskt företag?” En kvalitativ metod användes i form av 

semistrukturerade intervjuer. Intervjudeltagarna var tio anställda på ett större svenskt företag inom 

banksektorn. Intervjuerna kodades i sin helhet och presenterades i flertalet teman under 

kategorierna yttre och inre faktorer. Analysen utgick från Herzbergs motivation-hygienteori, vilket 

var det teoretiska ramverk som valts. De yttre faktorerna som diskuterades i studien var: förmåner, 

anställningstrygghet och ersättning. De inre faktorer som togs upp var: utmaning och utveckling, 

intressanta arbetsuppgifter, meningsfullt arbete, återkoppling i form av uppmärksamhet och 

bekräftelse samt frihet under ansvar. Resultatet visade att medan inre faktorer upplevdes ha en 

direkt påverkan på motivation, så upplevdes yttre faktorer inte i någon större utsträckning påverka 

motivation. Däremot när yttre faktorer hade en nära sammankoppling med inre faktorer, upplevdes 

även yttre faktorer ha en påverkan på motivation. 

 

Nyckelord: motivation, yttre faktorer, inre faktorer, motivation-hygienteori, 

arbetstillfredsställelse, ersättning, förmåner, kompensationssystem 

 

  



 

Abstract 
The aim of this study was to add to the existing knowledge about how employees’ work motivation 

is influenced by a number of factors. The study was guided by the following two research 

questions: How does external factors affect employees work motivation at a Swedish company? 

and How does internal factors affect employees work motivation at a Swedish company? A 

qualitative method was applied. The empirical basis consisted of semi-structured interviews with 

ten employees at a larger Swedish company within the banking sector. The interviews were coded 

into several themes of external and internal factors. The analysis was based on Herzberg’s 

motivation-hygiene theory. The external factors were: benefits, job security, and compensation. 

The internal factors were: challenge and development, interesting work tasks, meaningful work, 

feedback through attention and confirmation, as well as freedom and responsibility. The findings 

showed that while internal factors were perceived to have a direct influence on motivation, external 

factors were not perceived as having a particularly large influence on motivation. However, when 

combined with internal factors, also external factors were perceived to influence motivation. 

 

Keywords: motivation, external factors, internal factor, motivation-hygiene theory, job 

satisfaction, compensation, benefits, compensation systems 
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Inledning  

“Ni gjorde ett bra resultat i år, men nästa år vill vi se betydligt bättre!” Ett typiskt uttalande i 

arbetslivet som nog många känner igen. Arbetsgivare behöver ständigt hitta sätt att öka företagens 

lönsamhet. En nyckelfaktor för att öka lönsamheten är att få anställda – den faktiska arbetskraften 

som utför arbetet – att prestera bättre. Men vad motiverar anställda till att prestera i arbetet? Frågan 

om hur man får sina anställda motiverade är ständigt på tapeten medialt (Chef, 2013, 

HRbloggen.se, 2013, DN, 2011) och ett hett ämne för forskarvärlden (Hong et al., 1995, Peters et 

al., 2010, Rasheed et al., 2016, Gerhart & Milkovich, 1992, Igalens & Roussel, 1999, Misra et al., 

2013, Bhagwat et al., 2009). Ämnet är dock spretigt och föremål för kritik (SvD Näringsliv, 2013). 

Att motivation konstant är ett aktuellt ämne är lätt att förstå med tanke på den föränderliga värld 

vi lever i; människors förutsättningar och förväntningar är svåra att förutsäga. Arbetsgivare 

behöver för att nå bättre resultat än förra året, motivera sina anställda till att hela tiden överträffa 

förväntningarna i en snabbt föränderlig värld.  

 

Vilka är då de faktorer som påverkar anställdas motivation i arbetet? Enligt Herzbergs (1959) teori 

om motivation i arbetet finns två grupper av faktorer. Den ena gruppen innehåller ett antal så 

kallade “hygienfaktorer” – enkelt uttryckt yttre faktorer – som motverkar missnöje i arbetet, men 

som enligt Herzberg (1959) inte kan främja tillfredsställelse eller motivation. Den andra gruppen 

består av ett antal så kallade “motivationsfaktorer” – som enkelt kan beskrivas som inre 

motivationsfaktorer – som Herzberg istället menar främjar tillfredsställelse och motivation i 

arbetet och på sikt även påverkar individens prestation.  

 

Vår ambition med föreliggande studie är att bidra till och utveckla den befintliga kunskapen om 

faktorer som påverkar arbetstagarens motivation i arbetslivet. Att kopplingen mellan olika faktorer 

och arbetstagares motivation i arbetslivet är viktig att undersöka har framhållits i forskning. 

Exempelvis argumenterar Bhagwat et al. (2004) för att ersättning- och förmånsplaner, som alltså 

kan betraktas som yttre motivationsfaktorer att sporra och motivera, har blivit allt viktigare i takt 

med organisationernas ökande behov av personal. Emellertid har forskning i ämnet ofta utförts på 

arbetskategorier med rörlig lön, såsom arbetstagare inom säljbranschen. I denna inledning vill vi 

framhålla att det mot bakgrund av forskningsläget, och inte minst som en ingång till föreliggande 

studie, är intressant att uppmärksamma hur yttre faktorer som ersättningar och förmåner 

(“compensation and benefits”) representerar två faktorer som i forskning om motivation i 

arbetslivet nästan alltid figurerar i sammanställningar av motivationshöjande faktorer (Harvey, 

2015, Företagande, u.å.). Både ersättning och förmåner placerar Herzberg (1959) i kategorin 

hygienfaktorer, det vill säga något som inte borde påverka motivationen i någon större grad. Hur 

kommer det sig då att ersättning och förmåner finns listade över vad som motiverar anställda och 

hur resonerar arbetstagare själva kring sin motivation i arbetslivet? 
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Vidare noterar vi att fastän fast lön är vanlig i de kunskapsintensiva branscherna inom 

tjänstesektorn, är utbudet av forskning som undersöker tjänsteföretag med fast lön ännu begränsat. 

I Sverige idag går vi mot ett tjänstesamhälle, där de privata tjänsteföretagen omsätter 45% av 

Sveriges totala sysselsättning och räknas även offentlig sektor in så arbetar tre av fyra anställda 

inom tjänstesektorn i Sverige (Almega, u.å.). Vår studie på ett svenskt företag med fast lön 

kompletterar således den befintliga forskningen om olika faktorers påverkan på motivation, med 

särskilt intresse för yttre motivation. Tidigare forskning har främst koncentrerat sig på kvantitativa 

studier, vanligtvis med enkäter som metod, på så sätt bidrar vår studie till den redan existerande 

forskningen genom att använda en kvalitativ metod i form av intervjuer och således med mer 

djupgående och detaljerad kunskap till forskningsområdet.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur olika faktorer påverkar arbetsmotivationen 

hos anställda med fast lön i tjänstemannasektorn på en bank. Studien har haft ett särskilt fokus på 

de yttre faktorerna ersättning och förmåner. Med hänsyn till att motivation är ett brett område är 

det nödvändigt att dels avgränsa kunskapsobjektet (motivationsfaktorer) och dels göra ett urval av 

de möjliga studieobjekten (alla företag som har anställda). För att precisera syftet och skapa en 

tydligare utgångspunkt har vi formulerat följande frågeställningar: 

 

- Hur påverkar yttre faktorer anställdas arbetsmotivation?  

- Hur påverkar inre faktorer anställdas arbetsmotivation? 

Pedagogisk relevans 

Då denna uppsats skrivs inom det pedagogiska området är det viktigt att tydligt definiera ämnets 

pedagogiska relevans. Pedagogik utvecklar kunskap om de processer genom vilka människor 

formas och förändras. Vanligt är att tala om olika aspekter av fostran och andra sociala processers 

förutsättningar och genomförande. Vår studie kopplas till pedagogik som ämnesområde då 

processen genom vilken anställdas arbetsmotivation formas för att skapa värde åt organisationen 

kan tolkas som en form av värdering som organisationen fostrar hos den anställde. Denna 

påverkansprocess är enligt Madsen (1969) citerad av Uneståhl (1986) intressant ur ett pedagogiskt 

perspektiv eftersom motivation kan definieras som en inre process som aktiverar och motiverar 

handlingar. Pedagogik kan också beskrivas som en social process där individens motivation 

formas, med andra ord hur såväl inre som yttre faktorer påverkar individers handlingar. 
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Centrala Begrepp 

I följande avsnitt presenteras de begrepp som ligger till grund för studiens syfte. Som nämndes 

inledningsvis riktas särskilt intresse mot yttre motivation, och i synnerhet den roll som ersättning 

och förmåner har för motivation. Genom att belysa viktiga begrepp och ämneskunskap vill vi öka 

läsarens förståelse inför den senare resultatanalysen och diskussionen. 

Motivation 

Det finns många teorier och definitioner som behandlar motivation i arbetslivet. Uneståhl (1986) 

refererar till Madsen (1968) som definierar motivation som de yttre faktorer och inre processer 

eller strukturer som aktiverar eller driver en individs handlingar. Enligt Pinder (citerad i Woods & 

West, 2010) är motivation en samling handlingskrafter som grundar sig både inom och bortom en 

individs varande för att initiera arbetsrelaterat beteende och bestämma dess form, riktning, 

intensitet och varaktighet. Robbins och Judge (citerade i Woods & West, 2010) har en liknande 

definition som innebär att motivation är de processer som förklarar en individs intensitet, riktning 

och uthållighet vad gäller ansträngning att nå ett mål. Woods och West (2010) menar att motivation 

är hur och varför individer inleder ett beteende i arbetet, samt med vilken ansträngning detta sker. 

Sammanfattningsvis kan motivation beskrivas som de processer som bestämmer individens 

intensitet av ansträngning, riktning mot ett mål och hur detta underhålls över tid. I den här 

uppsatsen har samtliga av dessa definitioner av motivation antagits. Detta innebär att vi i denna 

uppsats kommer att se på motivation som den process som på något sätt driver och aktiverar 

arbetsrelaterat beteende samt bestämmer dess varaktighet, intensitet och riktning.  

Ersättning och förmåner 

Det finns ingen universell regel för vad ersättning och förmåner skall innehålla, däremot finns det 

några typiska exempel. Ersättning är i regel den lön, i pengar, som en anställd får för det arbete 

denne utför. Ersättning kan även, förutom grundlön, ske i annan monetär form av exempelvis 

bonus eller andra typer av belöningar, ersättning vid ledighet, föräldraledighet och sjukfrånvaro, 

semester, pensioner och så vidare. Ett annat vanligt begrepp för ersättning är kompensation. I 

denna uppsats använder vi ordet ”ersättning” för ersättning av monetär art, därtill räknas lön, 

semesterersättning, föräldrapenning samt tjänstepension. 

 

Förmåner är enligt Skatteverket “alla former av ‘ersättning för arbete’ som man som anställd kan 

få i annat än kontanter” (Skatteverket, u.å.). När en privat levnadskostnad för en anställd bekostas 

av arbetsgivaren räknas detta som en förmån. Alltså är ersättning och förmåner en del av det som 

en anställd kan räkna med att få för det arbete som denne utför. Ofta ser ersättning och förmåner 

olika ut på olika företag. Exempel på förmåner är arbetskläder och redskap, fordon, bostad, 

försäkringar, gåvor, hälso- och sjukvård, kost, medlems- och serviceavgifter, personalvård, motion 

och friskvård, resor, utbildning, rabatter, lån, samt rot- och rutarbete (Skatteverket, u.å.). 

Skatteverkets definition av förmåner har legat till grund för uppsatsen, men begreppet har utökats; 
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även flexibel arbetstid och flexibla lösningar för var man arbetar (geografiskt) räknas i denna 

uppsats som en förmån.  

 

Sammanfattningsvis har vi i vår studie valt att se på ersättning och förmåner som två separata 

begrepp. Ersättning är baserat på det arbete arbetstagaren utför; dennes roll, prestation och 

kunskaper, och är alltså något som den anställde i mer eller mindre utsträckning kan påverka. 

Förmåner å andra sidan är något ett företag erbjuder sina anställda; de finns där oavsett om de 

anställda vill bruka dem eller inte. I forskning om motivation i arbetet ingår både ersättning och 

förmåner vanligtvis i paraplybegreppet kompensationssystem, som kommer att beskrivas mer 

utförligt i avsnittet som följer. 
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Tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som ligger till grund för studien. Avsnittet avser 

ge en inblick i hur tidigare forskare studerat motivation i arbetet och särskilt hur ersättning och 

förmåner har studerats i relation till anställdas förväntningar, arbetstillfredsställelse och olika 

kompensationssystem.  

Anställdas förväntningar  

I en studie av Chui, Luk och Tang (2002) visade det sig att det finns en viss skillnad mellan vad 

som erbjuds till de anställda och vad anställda förväntar sig. De genomförde två studier, varav en 

undersökte kompensationspreferenser i Hong Kong, där resultaten visade att de fem viktigaste 

komponenterna för att motivera personal var grundlön, resultatpremie, bonus vid årsslutet, 

vinstdelning och årlig semester. Den andra studien utfördes i Kina och fick liknande resultat. Även 

Jurgensen (1978) studerade vad anställda förväntar sig; resultaten genererade en lista med tio 

jobbpreferenser där lön hamnar på plats fem och förmåner på plats åtta för män. För kvinnor 

hamnar lön på plats sju och förmåner på plats tio. I studien framkom även att personer som redan 

är anställda bryr sig betydligt mer om lön än de som söker jobb. I en annan studie framkom att de 

viktigaste faktorerna vad gäller jobbpreferenser är att jobbet är intressant, att arbetsplatsen är 

trevlig och vänlig, samt att lönen anses vara bra (Phillips & Benson, 1983).  

Precis som Chui et al. (2002) har även Hong, Yang, Wang, Chiou, Su och Huang (1995) studerat 

anställdas förväntningar. Hong et al. (1995) kom fram till att anställda förväntar sig att få någon 

slags belöning för utfört arbete, varav en förväntan var att få ersättning och förmåner. I studien 

undersöktes hur förmåner påverkar arbetsmotivation och prestation. För att förstå hur anställdas 

förmåner påverkar arbetsmotivationen och produktivitet skickade Hong et al. (1995) ut ett 

frågeformulär till företag som hade personalförmånsprogram. Resultaten av studien visade att 

personalförmånsprogram har större inverkan på arbetsmotivationen än produktiviteten. Forskarna 

fann även att monetära personalförmånsprogram är högt värderade av såväl chefer som 

medarbetare. Något annat som Hongs et al. (1995) studie visade var att kraven på förmåner ser 

olika ut beroende på kön. Även anställdas utbildningsnivåer och positioner visade sig påverka 

uppfattningen av olika personalförmåner samt att personalförmånsprogram har större inverkan på 

yngre anställdas arbetsprestation än de har på äldres.  

Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse har varit återkommande i forskning som berör ersättning, förmåner och 

motivation. Misra, Jain och Sood (2013) är några av de forskare som belyst betydelse av 

arbetstillfredsställelse. Misra et. al (2013) analyserade i sin studie kompensationskomponenter i 

form av belöningar, såväl finansiella som icke finansiella samt organisatorisk rättvisa, och vad de 

har för effekt på anställdas intentioner att lämna sitt arbete, motivation och arbetstillfredsställelse. 

Materialet samlades in genom ett strukturerat frågeformulär som besvarades av 127 personer som 
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http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Impact+of+employee+benefits+on+work+motivation+and+productivity&rft.jtitle=International+Journal+of+Career+Management&rft.au=Hong%2C+Jon‐Chao&rft.au=Yang%2C+Sung‐De&rft.au=Wang%2C+Li‐Jung&rft.au=Chiou%2C+En‐Fu&rft.date=1995-12-01&rft.issn=0955-6214&rft.eissn=1758-5945&rft.volume=7&rft.issue=6&rft.spage=10&rft.epage=14&rft_id=info:doi/10.1108%2F09556219510098064&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1108_09556219510098064&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Impact+of+employee+benefits+on+work+motivation+and+productivity&rft.jtitle=International+Journal+of+Career+Management&rft.au=Hong%2C+Jon‐Chao&rft.au=Yang%2C+Sung‐De&rft.au=Wang%2C+Li‐Jung&rft.au=Chiou%2C+En‐Fu&rft.date=1995-12-01&rft.issn=0955-6214&rft.eissn=1758-5945&rft.volume=7&rft.issue=6&rft.spage=10&rft.epage=14&rft_id=info:doi/10.1108%2F09556219510098064&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1108_09556219510098064&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Impact+of+employee+benefits+on+work+motivation+and+productivity&rft.jtitle=International+Journal+of+Career+Management&rft.au=Hong%2C+Jon‐Chao&rft.au=Yang%2C+Sung‐De&rft.au=Wang%2C+Li‐Jung&rft.au=Chiou%2C+En‐Fu&rft.date=1995-12-01&rft.issn=0955-6214&rft.eissn=1758-5945&rft.volume=7&rft.issue=6&rft.spage=10&rft.epage=14&rft_id=info:doi/10.1108%2F09556219510098064&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1108_09556219510098064&paramdict=sv-SE
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arbetade inom detaljhandeln i Indien. Resultatet pekade på att de flesta anställda motiverades av 

uppmuntran, samt att de anställda upplevde att deras handledare var bra för dem och att ledningen 

lyssnade på deras förslag. Även motsatsen var synlig i resultatet genom att vissa anställda upplevde 

att uppskattning inte alltid var rättvis. Vidare visade sig erkännande och uppskattning vid rätt 

tidpunkt påverka motivation positivt. Vad gäller ersättningsnivån konstaterades att den bör vara 

på samma nivå som den anställde förväntar sig, annars kan ersättningen leda till minskad 

motivation. Forskarnas slutsats var att befordringsmöjligheter, karriärmöjligheter och förmåner 

kan öka anställdas motivation. Ett forskarteam från USA har också studerat motivation och 

arbetstillfredsställelse och fann att kompensationssystem har en signifikant påverkan på 

arbetstillfredsställelsen samt de anställdas intentioner för att stanna på företaget (Van Herpen, Van 

Praag & Cools, 2005). Resultatet visade också att motivationen inte påverkas av skillnader i 

kompensationssystemens utformning. Teamet fann även att motivation påverkas av 

befordringsmöjligheter och därav är befordringsmöjligheter ett viktigt verktyg för att öka 

arbetsproduktiviteten. 

Något som blir tydligt i Peters, Chakraborty, Mahapatra och Steinhardt (2010) studie är att inkomst 

är en viktig faktor för att anställda ska känna tillfredsställelse i arbetet. Samtidigt visar deras studie 

såväl likheter som skillnader mellan anställda i privat- och offentlig sektor. Peters et al. (2010) 

genomförde en enkätstudie i två indiska delstater på hälsoarbetare i privat och offentlig sektor för 

att undersöka arbetstillfredsställelse och motivation. De viktigaste faktorerna som identifierades 

relaterar till det ideala arbetets egenskaper, vilka rankades högre av studiens deltagare än en bra 

inkomst. I båda de undersökta delstaterna rankade offentligt anställda bra anställningsförmåner 

betydligt högre än anställda i privat sektor, vilket också stämde in på att bli erkänd för sitt arbete 

av chefen. Forskarna drog slutsatsen att det är viktigt för ledare att tänka på faktorer som påverkar 

motivation, särskilt icke-finansiella motivationsfaktorer som till exempel arbetsmiljö och 

utvecklingsmöjligheter. 

Kompensationspaket 

Rasheed, Humayon, Affan och Ahmed (2016) har i sin studie undersökt faktorer som påverkar 

lärares motivation. Tillvägagångssättet var att utreda problem med motivation hos lärare på högre 

lärosäten inom den offentliga sektorn i Pakistan. Data samlades in genom enkäter och 

djupintervjuer. Flera faktorer undersöktes, varav ersättning var en av dem. Forskarna fann att 

kompensationspaket behöver vara lämpliga i relation till kvalifikationer, erfarenhet och 

marknaden. Utformningen av arbetet och arbetsmiljö var en annan faktor som undersöktes, under 

vilken Rasheed et al. (2016) kom fram till att arbetet bör vara väl utformat och inte alltför 

belastande eftersom det kan leda till minskad motivation. Ytterligare en motivationsfaktor som 

undersöktes var utbildning och utveckling, både för att behålla de kunskaper lärarna har men också 

för att fortsätta få dem att utvecklas för att vara konkurrenskraftiga och på så sätt ge tillbaka till 

institutionen. Resultatet visade att det behöver finnas bra lärandemiljöer även för lärarna. 

Undersökningen pekade samtidigt på att kompensationspaket och ekonomiska incitament är 

http://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4491-8-27
http://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4491-8-27
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Factors+affecting+teachers’+motivation&rft.jtitle=International+Journal+of+Educational+Management&rft.au=Rasheed%2C+Muhammad+Imran&rft.au=Humayon%2C+Asad+Afzal&rft.au=Awan%2C+Usama&rft.au=Ahmed%2C+Affan+ud+Din&rft.date=2016-01-11&rft.pub=Emerald+Group+Publishing+Limited&rft.issn=0951-354X&rft.eissn=1758-6518&rft.volume=30&rft.issue=1&rft.spage=101&rft.epage=114&rft_id=info:doi/10.1108%2FIJEM-04-2014-0057&rft.externalDocID=10.1108%2FIJEM-04-2014-0057&paramdict=sv-SE
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viktiga motivationsfaktorer bland lärare på universitet. Enligt studiens resultat påverkar alltså flera 

faktorer lärarnas motivation; såväl monetära ersättningar som arbetets utformning, arbetsmiljö, 

utbildning och utveckling. Samtliga av dessa faktorer var variabler som visade sig vara 

signifikanta. Den variabel som var den effektivaste för att bidra till motivation var 

kompensationspaket. Därför menar Rasheed et al. (2016) att ett försök att motivera lärare utan att 

ta hänsyn till de nämnda faktorerna är dömt att lyckas. 

 

Flera andra forskare har intresserat sig för ersättning i relation till motivation. Till dessa hör 

Gerhart och Milkovich (1992) som har undersökt ämnet i såväl forskningen som praktiken. Något 

som Gerhart och Milkovich (1992) framhåller i sin forskning är att en organisation har potentialen 

att vara livskraftig så länge dess medlemmar är villiga att delta och engagera sig. För att få de 

anställda att engagera sig krävs att organisationen har lockbeten som har ett värde för de anställda. 

Hur utformningen av kompensationssystem skall se ut är alltså beroende på vad som är viktigt för 

de anställda. Gerhart och Milkovichs (1992) forskning belyser att ett mindre kostsamt 

ersättningspaket kan vara mer sporrande än ett dyrare, så länge det är ett kompensationspaket som 

passar den anställdes behov och värderingar. Samtidigt lägger Gerhart och Milkovich (1992) 

återigen betoning vid att undersöka vilka aspekter av ersättningen som de anställda tycker är 

viktiga, exempelvis hur den utbetalas, om den är rättvis etcetera. Vilka faktorer som bör tas i 

beaktande vid utformning av ersättning och förmåner är enligt Gerhart och Milkovich (1992) en 

stor fråga som företaget måste ställa sig när de utarbetar kompensationssystem. De frågade sig om 

vilken satsning som ger mest utdelning: att göra en bättre granskning av potentiella kandidater, 

utveckla utbildningsprogram, eller att designa det ultimata ersättningsprogrammet för att främja 

motivation, samarbete etcetera. För att svara på frågan menade forskarna att koncept och 

beredskapsmodeller som är tydligt prövbara bör utvecklas och hur dessa skall se ut menar Gerhart 

och Milkovich (1992) är något för framtida forskning att utreda. Forskarna konstaterar å andra 

sidan att det är utbytet mellan anställd och organisation som är kärnan i anställningsförhållandet, 

vilket de liknar vid ett kontrakt mellan parterna. Kontraktet kan vara uttalat eller underförstått och 

ställer krav på ömsesidiga skyldigheter. Inom kontraktets ramar är ersättning en viktig 

nyckelfaktor för att kontraktet skall upprätthållas och fungera på ett bra sätt för båda parterna 

(Gerhart och Milkovich, 1992).  

Igalens och Roussel (1999) har, likt Gerhart och Milkovich (1992), intresserat sig för 

kompensationspaket. Igalens och Roussel (1999) genomförde sin studie i Frankrike med hjälp av 

enkäter där de undersökte relationen mellan kompensationspaket, arbetsmotivation och 

arbetstillfredsställelse. Studien riktade särskilt in sig på att jämföra relationen mellan dessa faktorer 

på en grupp arbetstagare med övertidsersättning och en utan övertidsersättning. De kom fram till 

att arbetsmotivationen hos arbetstagare med övertidsersättning, under vissa förutsättningar, kunde 

öka genom individuell ersättning. Förutsättningarna för att motivationen skulle öka i detta fall var 

att den individuella ersättningen utgavs av en bestämd löneökning, inte bonusar. Dessutom 

behövde löneökningen även vara relaterad till individuell prestation. När anställda med 

http://search.proquest.com/docview/224876250/fulltext/C5F54DFD51EA4085PQ/1?accountid=14715
http://search.proquest.com/docview/224876250/fulltext/C5F54DFD51EA4085PQ/1?accountid=14715
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övertidsersättning inte uppfattade en tydlig relation mellan ansträngning, prestation och 

löneökning minskade motivationen. Igalens och Roussel (1999) uppmärksammade dock att detta 

fenomen inte kan generaliseras till arbetstagare utan övertidsersättning, men studien lyfter ändå ett 

intressant problem. Angående ersättning så kom de fram till att flexibel ersättning varken verkade 

motiverade eller ökade arbetstillfredsställelsen för arbetstagare utan övertidsersättning. För 

arbetstagare med övertidsersättning fann man ingen relation mellan förmåner och 

arbetsmotivation.  

Tidigare nämndes Misra, Jain och Sood (2013), som även har undersökt hur ersättning påverkar 

anställdas motivation. De menar att det i dagens dynamiska arbetsmiljö har blivit en utmaning för 

företag att behålla och motivera personal. Deltagarna i studien var arbetare inom den indiska 

detaljhandelsindustrin. Forskarna hävdar att ersättning är något som påverkar nyckelfaktorer som 

trivsel, attraktion, behålla personal, prestation, skicklighetsförvärv, samarbete, motivation och 

intentioner att lämna sitt arbete. Det är ett tydligt exempel på hur forskare än en gång har kommit 

fram till att ersättning är en viktig faktor för motivation hos anställda. Misra et al. (2013) fann även 

att en effektiv och rättvis ersättningspolicy kan hjälpa företag att uppnå och upprätthålla en 

konkurrensfördel gentemot andra företag. Detta då en anställd som får erkännande och belöning 

från sitt företag känner sig skyldiga att ge tillbaka genom att engagera sig ytterligare.  

 

Van Herpen, Van Praag och Cools (2005) intresserade sig för ersättning i relation till prestation. 

De kom fram till att både ekonomiska och psykologiska teorier bör ligga till grund för 

utformningen och genomförandet av ersättnings- och förmånssystem för att systemet ska påverka 

motivationen hos de anställda. Resultatet av deras studie visar ett positivt samband mellan 

upplevda egenskaper hos hela kompensationssystemet och motivation. De empiriska resultaten 

tyder alltså på att motivation, och därmed också produktivitet, ökar med ett välutformat 

kompensationssystem. De fann även att medarbetarnas motivation ökar om företaget har en 

bakgrundstanke med kompensationssystemet, samt om medarbetarna upplever systemet rättvist, 

varför det är viktigt att företaget främjar rättvisa. Om bonusarna ökar för toppcheferna och 

aktieutdelningen ökar till aktieägarna medan lönerna för medarbetarna förblir oförändrad kan 

synen på rättvisa ändras till det negativa och därmed minska medarbetarnas motivation och 

produktivitet.  

 

Bhagwat et al. (2004) har också intresserat sig för kompensationssystem och undersökt relationen 

mellan ersättning och motivation hos radiologer - en bransch som präglas av personalbrist. 

Bhagwat et al. (2004) hävdar att i takt med att personalbristen ökar har kompensationssystem som 

ämnar att sporra och motivera de anställda blivit allt viktigare. I just denna bransch är 

skattefinansierade bidrag en vanlig belöning. Däremot hävdar forskarna att andra faktorer för att 

motivera personalen bör tas i beaktande. Några icke-monetära exempel som motiverade 

radiologerna i studien var bland annat tid och resurser för att forska, semester och utmärkelser. 

Bhagwat et al. (2004) ansåg dock att det inte finns några avgörande bevis för att en avdelning som 

http://search.proquest.com/docview/224876250/fulltext/C5F54DFD51EA4085PQ/1?accountid=14715
http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007/s10645-005-1990-z
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har ett kompensationssystem skulle överträffa en avdelning som inte har det. Bhagwat et al. (2004) 

framhävde också att ett kompensationssystem som införts i ett företag ständigt behöver ses över 

och utvecklas för att möta nya behov.  

 

Även Gagné och Forest (2008) har forskat kring kompensationssystem och hur de bör utformas. 

De kom också fram till att motivation är relaterat till affärsresultat genom organisatoriska 

kopplingar varefter ledarstilar kan påverka arbetsmotivationen. Forskarna påstod i sin studie att 

transformativt ledarskap är en stil som påverkar motivation i positiv riktning likväl som en chef 

som stöttar och uppfyller de psykologiska behov en anställd har. De fann även att motivationen 

påverkas i en positiv riktning om arbetet upplevs meningsfullt och intressant. 

Sammanfattning av tidigare forskning  

Den forskning som finns refererad till i detta avsnitt är utförd i olika branscher och arbetsgrupper 

med olika resultat. Utifrån Hong et als (1995) resultat är det tydligt att flera olika faktorer påverkar 

motivationen, bland annat monetära personalförmånsprogram. På samma sätt uppmärksammade 

även andra forskare (Rasheed et al., 2016, Misra et al., 2013, Chui et al., 2002, Igalens & Roussel, 

1999) att monetär ersättning kunde fungera som motivationsfaktor. Även andra faktorer som 

påverkar motivationen har blivit synliga i avsnittet; Misra et al. (2013) uppmärksammade i sin 

forskning att både tajming och rättvisa är viktigt för att ersättning skall påverka motivationen. 

Resultatet av deras forskning pekade på att uppskattning är viktigt för motivationen, men 

uppskattningen bör komma vid rätt tillfälle och upplevas som rättvis. Gerhart och Milkovich 

(1992) konstaterade att ersättningens utformning skall utgå från vad de anställda finner värdefullt 

för att kunna få effekt på anställdas engagemang. Alltså bör innehållet av ersättning och förmåner 

vara individanpassat för att fungera på ett effektivt sätt, vilket kan vara motsägelsefullt då andra 

forskare belyst rättvisans funktion. Det råder således delade meningar inom ämnet vilket gör det 

än mer intressant att forska vidare i ämnet.  

  

http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Impact+of+employee+benefits+on+work+motivation+and+productivity&rft.jtitle=International+Journal+of+Career+Management&rft.au=Hong%2C+Jon‐Chao&rft.au=Yang%2C+Sung‐De&rft.au=Wang%2C+Li‐Jung&rft.au=Chiou%2C+En‐Fu&rft.date=1995-12-01&rft.issn=0955-6214&rft.eissn=1758-5945&rft.volume=7&rft.issue=6&rft.spage=10&rft.epage=14&rft_id=info:doi/10.1108%2F09556219510098064&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1108_09556219510098064&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Impact+of+employee+benefits+on+work+motivation+and+productivity&rft.jtitle=International+Journal+of+Career+Management&rft.au=Hong%2C+Jon‐Chao&rft.au=Yang%2C+Sung‐De&rft.au=Wang%2C+Li‐Jung&rft.au=Chiou%2C+En‐Fu&rft.date=1995-12-01&rft.issn=0955-6214&rft.eissn=1758-5945&rft.volume=7&rft.issue=6&rft.spage=10&rft.epage=14&rft_id=info:doi/10.1108%2F09556219510098064&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1108_09556219510098064&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Impact+of+employee+benefits+on+work+motivation+and+productivity&rft.jtitle=International+Journal+of+Career+Management&rft.au=Hong%2C+Jon‐Chao&rft.au=Yang%2C+Sung‐De&rft.au=Wang%2C+Li‐Jung&rft.au=Chiou%2C+En‐Fu&rft.date=1995-12-01&rft.issn=0955-6214&rft.eissn=1758-5945&rft.volume=7&rft.issue=6&rft.spage=10&rft.epage=14&rft_id=info:doi/10.1108%2F09556219510098064&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1108_09556219510098064&paramdict=sv-SE
http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Impact+of+employee+benefits+on+work+motivation+and+productivity&rft.jtitle=International+Journal+of+Career+Management&rft.au=Hong%2C+Jon‐Chao&rft.au=Yang%2C+Sung‐De&rft.au=Wang%2C+Li‐Jung&rft.au=Chiou%2C+En‐Fu&rft.date=1995-12-01&rft.issn=0955-6214&rft.eissn=1758-5945&rft.volume=7&rft.issue=6&rft.spage=10&rft.epage=14&rft_id=info:doi/10.1108%2F09556219510098064&rft.externalDBID=n%2Fa&rft.externalDocID=10_1108_09556219510098064&paramdict=sv-SE
http://search.proquest.com/docview/224876250/fulltext/C5F54DFD51EA4085PQ/1?accountid=14715
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Teoretiskt perspektiv 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska perspektiv. Det teoretiska perspektivet syftar till 

att underlätta tolkning och analys av resultaten. För studiens syfte: “att bidra med kunskap om 

hur olika faktorer påverkar arbetsmotivationen hos anställda med fast lön i tjänstemannasektorn 

på en bank” har vi valt att utgå från Herzbergs (1959) motivation-hygienteori som grund för 

analysen.  

 

En teori kan ses som “en abstrakt förenkling av verkligheten” (Thomassen, 2007) i syfte att bidra 

med förståelse eller att förklara ett fenomen. År 1959 publicerade Herzberg sin tvåfaktorteori, men 

redan senare samma år preciserades namnet till motivation-hygienteorin. Det nya namnet kom till 

efter en studie han genomförde tillsammans med Mausner och Snyderman, och var ett resultat av 

deras forskning som resulterade i olika faktorer som främjar tillfredsställelse och missnöje i arbetet 

(Woods & West, 2010). Teorin förklarar anställdas motivation och bygger på att det på en 

arbetsplats finns hygienfaktorer (“hygiene factors”) och motivationsfaktorer (“motivators”) som 

ibland även kallats yttre och inre motivationsfaktorer (Woods & West, 2010). Woods och West 

beskriver hur Herzbergs forskning grundar sig i att arbetande personer ombads beskriva situationer 

där de antingen kände sig väldigt tillfreds eller väldigt missnöjda i arbetet för att hitta orsaker som 

påverkar dessa känslor. Nedan har vi konstruerat en tabell (se tabell 1) utifrån Herzbergs (1959) 

kategorisering av faktorer i arbetet. Tabellen förtydligar det teoretiska perspektivet och underlättar 

för läsaren under analysen.  

 

Tabell 1, sammanställning av uppdelningen av faktorer enligt Herzbergs (1959) motivations- och hygienteori. 

 
 

Exempel på hygienfaktorer är handledningskvalitet, anställningstrygghet, förmåner, ersättning och 

fysiska arbetsförhållanden, vars frånvaro Herzberg (1959) menar kan framkalla missnöje men vars 

närvaro inte skapar arbetstillfredsställelse hos den anställde (Kurian, 2013). Miner (2015) skriver 

att arbetstillfredsställelse i Herzbergs mening är en utveckling av att uppnå något, få muntligt 
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erkännande, att själva jobbet är utmanande, ansvar samt befordran. När dessa behov är uppfyllda 

på jobbet så kommer individens basala behov att vara tillfredsställda, vilket bidrar till positiva 

känslor såväl som förbättrad prestation i arbetet. När hygienfaktorerna inte uppnår den anställdes 

förväntningar uppstår missnöjdhet eller bristande motivation. Enligt Herzberg karaktäriseras 

faktorer som orsakar negativa attityder eller missnöje i arbetet av en kontext där arbete utförs 

(Miner, 2015). Dessa är vad Herzberg (1959) benämner som hygienfaktorer, eller yttre faktorer, 

som när de är lämpligt tillfredsställda och fördelade kan motverka missnöje och förbättra prestation 

upp till en viss gräns. Woods och West (2010) skriver att det svåra med motivation i arbetet är att 

yttre och inre motivationsfaktorer fungerar olika. Genom att eliminera delar av arbetet som skapar 

missnöjdhet minskas endast missnöjdheten och ger alltså inte en ökad tillfredsställelse eller ökad 

motivation. Hygienfaktorer kan därför inte antas att på egen hand generera verkligt positiva 

känslor i arbetet eller de nivåer av prestation som är potentiellt möjliga. Man kan alltså säga att det 

är viktigt att arbetet har en god “hygien”, dock kommer detta endast bidra med fördelar till en viss 

punkt (Miner, 2015).  

 

Arbetstillfredsställelse och motivation får man, enligt Herzberg (1959), genom att organisation 

och ledare möjliggör för inre motivationsfaktorer. Exempel på sådana faktorer är 

befordringsmöjligheter, intressanta arbetsuppgifter, utrymme för beslutsfattande, självständighet 

och ansvar, vilka orsakar positiva jobbattityder och alltså bidrar till tillfredsställelse i arbetet 

(Woods & West, 2010). Miner (2015) skriver att Herzbergs teori antar att för att nå högre nivåer 

av arbetstillfredsställelse och därigenom motivation som leder till högre prestation, bör fokus ligga 

på interna aspekter av själva arbetet, inte av dess kontext. Herzberg (1959) argumenterar i sin teori 

för att ett arbete kommer att förbättra arbetsmotivation och tillfredsställelse endast till den grad att 

motivationsfaktorerna finns inarbetade i själva arbetet. Förändringar som endast har att göra med 

hygienfaktorer bör alltså inte leda till en ökad motivation hos anställda (Miner, 2015).  

 

Trots att Herzbergs motivation-hygienteori har fått stor genomslagskraft så finns det enligt Miner 

(2015) en hel del kritik mot teorin. Kritikerna menar att den är utdaterad och att det saknas fortsatt 

relevant forskning av teorin, andra menar att den inte är så användbar som Herzberg menat den att 

vara. Enligt Woods och West (2010) ligger problemet med teorin i relationen mellan 

tillfredsställelse och ansträngning samt produktivitet. Det finns även en diskussion kring huruvida 

lön bör ses som en hygien- eller motivationsfaktor. Herzberg själv framhöll att pengar kan ‘beröra’ 

och att lön som hygienfaktor inte bör tolkas alltför bokstavligt (Woods & West, 2010). I vår studie 

diskuteras resultaten genom Herzbergs (1959) motivation-hygienteori där det finns en uppsättning 

faktorer som motverkar missnöje i arbete och en med faktorer som kan bidra med 

arbetstillfredsställelse och påverka motivationen. I analysen lyfts även den problematik som finns 

kring indelningen av lön som hygien- eller motivationsfaktor. 
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Metod  

I följande avsnitt presenteras hur det teoretiska perspektivet som beskrevs i föregående avsnitt 

tillämpats. Vidare beskrivs tillvägagångssättet för genomförandet av studien i sin helhet. Först 

presenteras hur sökprocessen för att hitta studierna gick till och sedan presenteras metodansatsen. 

Sedan beskrivs urvalet, planeringen och genomförandet av datainsamlingen, vilket följs av en 

redogörelse för bedömning och värdering. Därefter ges en illustration över bearbetningen och 

analysen av materialet samt de etiska överväganden som gjorts. Avslutningsvis förs en diskussion 

om metoden.  

Sökprocess  

För att bygga en grund och vetenskaplig relevans är det viktigt att undersöka den tidigare forskning 

som finns om ämnet motivation samt ersättning och förmåner. Sökningen har mestadels skett via 

de databaser som studenter på Uppsala Universitet har tillgång till genom universitetsbiblioteket, 

men även Google scholar och sökmotorn Libris har använts. De vetenskapliga artiklar som hittats 

genom databaserna har genererat fler artiklar efter att artiklarnas referenslista har granskats. 

Utifrån de funna artiklarna har sedan sökningen fortsatt på respektive tidsskrifts hemsida. I sökning 

av tidigare forskning har följande sökord använts i alla möjliga kombinationer: motivation, 

ersättning, kompensation förmåner, job satisfaction, employee motivation, compensation, benefits, 

organizational commitment och employee satisfaction. 

Metodansats  

Trost (2010) förespråkar att en kvalitativ studie passar om intresse finns för att försöka förstå 

människor; hur de reagerar och resonerar samt särskiljning och urskiljning av människors 

handlings- och tankemönster. Formuleringen av syftet gör att nyfikenheten ligger i de anställdas 

upplevelser och därför har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer använts. Det 

har bidragit med en djupare förståelse för de som intervjuats, vilket har varit en avgörande faktor 

för att kunna besvara de frågeställningar som presenterats i samband med syftet.  

 

Enligt Larsson (2010) handlar kvalitativ metod om hur man gestaltar något. Larsson (2010) har 

varit med och utformat den kvalitativa ansats som kallas fenomenografi. Inom fenomenografin är 

det som skall gestaltas människors sätt att uppfatta sin omvärld. Fenomenografin gör alltså skillnad 

på hur något uppfattas och hur något är. Inom fenomenografin är det uppfattningen som är 

intressant, inte hur något faktiskt är (Larsson, 2010). Larsson (2010) belyser också att vikten ligger 

på det empiriska materialet man får fram genom analys av intervjuutsagor, just eftersom det är 

intervjupersonernas uppfattningar som är intressanta. Den fenomenografiska ansatsen har antagits 

i denna studie. Syftet med studien var “att bidra med kunskap om hur olika faktorer påverkar 

arbetsmotivationen hos anställda med fast lön i tjänstemannasektorn på en bank”. För att ta reda 

på detta har anställdas upplevelser varit i fokus, vilket speglar det som fenomenografin fokuserar 
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på; uppfattningar och inte ‘verklighet’. Därför har intervjuer även i detta avseende varit ett 

passande val av metod.  

Urval  

I studien har ett bekvämlighetsurval använts. Ett bekvämlighetsurval är vanligt i kvalitativa studier 

och används ofta eftersom det ger forskarna tillgänglighet till individer som annars kan vara svåra 

att nå (Bryman, 2011). Enligt Ahrne och Svensson (2015) är forskningsfrågan avgörande för vilken 

grupp eller vilka grupper som skall intervjuas. Syftet i den här studien var “att bidra med kunskap 

om hur olika faktorer påverkar arbetsmotivationen hos anställda med fast lön i 

tjänstemannasektorn på en bank” där intresset främst ligger i anställda som själva inte kunde 

påverka ersättning och förmåners utformning, varpå just medarbetare och inte chefer var av 

intresse.  

 

De respondenter som intervjuades för studien hade arbetat på företaget olika länge. Variansen 

sträckte sig från några månader till strax över tio år. Både kvinnor och män var representerade, 

dock var det något fler män som intervjuades; sex män och fyra kvinnor. Åldrarna skilde sig åt där 

en del var yngre och relativt nyexaminerade medan andra var i medelåldern och den äldsta var 

nära pensionsålder. Ett brett urval av respondenter vad gäller ålder har varit intressant då det givit 

ett brett perspektiv som blir mer representativt för en större del av företagets anställda. Att uttala 

något om varians beroende på kön eller ålder har inte gjorts då populationen till antalet ansetts 

vara för begränsat. Alla var anställda som medarbetare utan chefsansvar över personal vilket har 

inneburit att deltagarna haft samma premisser kring ersättning och förmåner. 

 

I samhällsvetenskapliga frågeställningar finns ofta ett intresse för förhållanden som är kopplade 

till en specifik bransch eller organisation (Ahrne & Svensson, 2015). I denna studie var 

förhållandet mellan yttre faktorer som ersättning och förmåner samt motivation av intresse. Alltså 

krävdes att intervjudeltagarna var anställda på ett företag som hade ett tydligt koncept gällande 

ersättning och förmåner. När det undersöktes närmare framgick att större organisationer och 

företag ofta skrev om detta mer uttryckligen, framförallt på sina hemsidor. Därför riktades fokus 

för urvalet mot större företag och organisationer. I ett föreläsningssammanhang för 

personalvetarstudenter på universitetet kom vi i kontakt med en yrkesverksam på ett större företag 

inom banksektorn i Sverige som själv arbetade på företagets HR-avdelning. Via en muntlig 

förfrågan undersöktes om intresse fanns för ett eventuellt samarbete. Svaret blev att kontakta 

personen via mail med mer detaljer och vad vi specifikt ville studera. När uppsatsidén var redo 

mailades kontaktpersonen som skulle höra sig för med kollegor och sedan återkomma. Det visade 

sig att företaget hade ett intresse av att genomföra studien. Nästa steg i urvalet var vilka individer 

som skulle delta i intervjuerna. Kontaktpersonen på HR-avdelningen valde att göra ett inlägg på 

företagets intranät (se bilaga 3). Inlägget innehöll kort information om studien, när den skulle 

genomföras samt tillvägagångssätt för att delta i studien. De som visade intresse fick ta del av 
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missivet (se bilaga 1) varefter kontaktpersonen bokade tid för intervju. Samtliga intervjupersoner 

var från samma affärsområde i banken. Affärsområdet var bland annat inriktat på pensioner.  

 

För banken som helhet fanns klarlagda syften vad gäller ersättnings- och förmånspolicys. 

Företagets syfte med ersättning och förmåner var att öka företagets möjligheter att både behålla 

och attrahera personal, samt att bidra till engagemang bland medarbetarna. Ersättning och 

förmåner skulle samtidigt stämma överens med företagets värderingar. Då urvalet bestått av 

anställda på medarbetarnivå har alla förmåner som företaget erbjuder inte varit aktuella, eftersom 

vissa ersättningar och förmåner är anpassade för specifika grupper eller chefer inom företaget. Den 

fasta ersättning företaget erbjöd sina anställda var fast lön, pensions- och försäkringsplaner samt 

förmåner. Den rörliga ersättningen bestod av vinstandelsprogram och engångstillägg för särskilda 

prestationer. Som tidigare klarlagts fanns fler sätt att ersätta eller ge förmåner till de anställda, men 

de som intervjuades för denna studie omfattades inte av andra ersättningar och förmåner än de som 

räknats upp.  

 

Sammanfattningsvis gjordes urvalet i två steg. Under steg ett gjordes ett urval av alla de 

organisationer och företag som kunde undersökas, vilket var större organisationer och företag med 

en tydlig ersättnings- och förmånspolicy. Ett bekvämlighetsurval genomfördes som steg två via en 

kontakt på ett större företag i Stockholm inom banksektorn.  

Planering och genomförande  

Studiens syfte var “att bidra med kunskap om hur olika faktorer påverkar arbetsmotivationen hos 

anställda med fast lön i tjänstemannasektorn på en bank”, vilket var avgörande i valet för hur 

intervjuerna skulle utformas. I en semistrukturerad intervju läggs stor vikt vid intervjupersonens 

uppfattning och tolkning, alltså vad som är viktigt för att skapa förståelse och förklaring för 

beteenden, mönster och skeenden (Bryman, 2011). Eftersom syftet var att komma åt de anställdas 

upplevelser valdes i enlighet med Bryman (2011) att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Därefter utformades intervjuguiden (se bilaga 2). En semistrukturerad intervju har tydliga teman 

vilka ska beröras under intervjun, samtidigt öppnar den upp för flexibilitet; intervjupersonen ska 

ha utrymme att själv utforma svaren och även följdfrågor ska kunna ställas (Bryman, 2011). I regel 

följdes intervjuguidens teman under intervjuerna men det fanns även möjlighet att ändra frågornas 

ordning om så skulle vara önskvärt. När intervjuguiden konstruerades valdes först de specifika 

teman som skulle behandlas. De övergripande teman som fick styra intervjuguiden blev bakgrund, 

ersättning och förmåner, samt motivation då dessa tydligt var sammankopplade med syftet. 

 

För en intervjuguide är det avgörande att frågorna är formulerade så att forskaren ges möjlighet att 

få information om intervjudeltagarnas upplevelser och uppfattningar. Ledande frågor skall 

undvikas eftersom de kan påverka svaret hos den intervjuade (Bryman, 2011). Därför domineras 

en semistrukturerad intervjuguide av öppna frågor. För att säkerställa att frågorna håller god 

kvalité utfördes pilotintervjuer på bekanta till studiens författare. Trost (2010) menar att intervjuer 
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med bekanta har många nackdelar, men i syfte för pilotintervjuer kan det vara fördelaktigt. En 

pilotintervju är ett tillfälle att träna sin intervjuteknik och i enlighet med Trost valdes att genomföra 

två testintervjuer i två omgångar. Pilotintervjuerna genomfördes för att förbättra intervjutekniken 

samtidigt som det gav möjlighet för återkoppling på de framtagna intervjufrågorna. Flera av 

frågorna reviderades då de var svåra att förstå för pilotdeltagarna. Enligt Trosts (2010) 

rekommendationer har dock inte intervjuutsagorna från pilotintervjuerna ingått i studiens 

slutmaterial. 

 

När intervjuguiden var färdigställd bokades intervjuer enligt avsnittet urval. Intervjuerna 

genomfördes i mötesrum hos det valda företaget. Det är alltid viktigt att fundera över var 

intervjuerna hålls då valet av plats kan påverka resultatet. Intervjun bör ske på en plats där intervjun 

kan ske ostört och det är också viktigt att den som intervjuas känner sig trygg i miljön (Trost, 

2010). Då arbetsplatsen är en känd miljö för de anställda drogs slutsatsen att intervjudeltagarna 

skulle känna sig bekväma där. Ett mötesrum med stängd dörr valdes då det gav goda 

förutsättningar för att prata ostört. Att genomföra intervjun på deltagarens arbetsplats kan trots allt 

vara en nackdel då denne kan känna sig mindre anonym eftersom kollegor kan notera att personen 

i fråga blir intervjuad, vilket skulle kunna leda till att deltagaren inte svarar sanningsenligt. De 

frågor som ställts har inte bedömts som känsliga då frågorna endast berör de anställdas upplevelser 

och inte exempelvis vad de anser är rätt och fel eller hur de jämför nuvarande arbetsgivare med 

tidigare varpå detta problem undveks.  

 

Intervjuerna utfördes med båda författarna till uppsatsen närvarande, varav en hade huvudansvaret 

för att leda intervjun och den andra förde anteckningar samt lade till uppföljnings- eller 

kontrollfrågor. Enligt Trost (2010) finns både för- och nackdelar med att vara två som intervjuar. 

Ur intervjuarnas perspektiv är det en fördel då intervjuarna kan finna stöd i varandra. Med 

samspelta intervjuare ökar också chansen att få ut mer information under intervjun än för en ensam 

intervjuare. Å andra sidan kan två intervjuare som inte är samspelta troligtvis ha motverkande 

effekt, då intervjudeltagaren kan uppleva att intervjuarna är i ett överläge (Trost, 2010). Valet av 

att ha båda två närvarade under samtliga intervjuer var med tanke på Trosts (2010) tankar ändå 

självklart, då vi tidigare genomfört flera intervjuer i forskningssyfte tillsammans och det sedan 

tidigare fanns en samstämmighet mellan oss. Samtidigt gav det en möjlighet för båda två att 

bekanta sig med materialet redan under intervjutillfället. Exempelvis kroppsspråk, som inte går att 

dokumentera genom ljudinspelning, kunde upplevas av båda författarna, vilket vi har valt att se 

som en fördel. Å andra sidan skall inte nackdelarna med att vara två intervjuare förminskas, särskilt 

då intervjupersonen kan uppleva situationen två mot en som obekväm. Efter utvärdering från första 

intervjun upplevdes inget stor påverkan av det faktum att två intervjuare närvarade. Upplägget 

med att en av oss förde intervjun och en antecknade och endast ställde enstaka frågor fungerade 

bra då den som höll i intervjun förbättrade sin intervjuteknik under tidens gång. Genom att en 

huvudansvarig ställde frågor eliminerades även faktorer som kunde påverka intervjudeltagarna på 

olika sätt, exempelvis betoning, val av följdfrågor och kroppsspråk hos intervjuaren. Dessutom är 
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det vid analys av intervjumaterial av betydelse att forskaren själv har genomfört intervjuerna 

(Trost, 2010), för att vara så bekant med materialet som möjligt. Det stärkte ställningstagandet att 

det var en fördel att båda kunde vara med på samtliga intervjuer.  

 

Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefon. Ljudinspelning av intervjuer är oftast fördelaktigt 

men det finns vissa negativa konsekvenser att ta hänsyn till. Den största fördelen är att det ger 

forskaren möjlighet att gå tillbaka till intervjun och återupprepa betoningar etcetera. Det är även 

möjligt att transkribera materialet ord för ord vilket ger ett gott underlag för analys. 

Koncentrationen kan också helt vara på den intervjuade istället för vid anteckningar (Trost, 2010). 

Nackdelarna är att betoningar förloras vid transkribering samt att det kostar med både tid och 

arbete (Trost, 2010). Trots eventuella nackdelar vägde det i studiens syfte tyngre att bli så bekant 

med materialet som möjligt varpå ljudinspelning och transkribering blev det självklara valet. 

Bedömning och värdering 

Vid bedömning och värdering av en vetenskaplig studie finns det vissa aspekter som är intressanta 

att diskutera. Enligt Bryman (2011) är reliabilitet och validitet begrepp som används för att 

diskutera kvalitén i en vetenskaplig studie. Reliabilitet handlar om hur konsistent en studies 

resultat är och huruvida mätningen har påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga faktorer. 

Validitet är en bedömning av huruvida studien mäter det forskaren avsett att mäta. Rent 

definitionsmässigt handlar båda dessa begrepp om mätning, vilket en del kvalitativa forskare 

ibland gjort alternativa tolkningar av medan andra valt att byta ut dem helt (Bryman, 2011). 

Begreppen fungerar alltså bra i kvantitativ forskning där något mäts, exempelvis hur ofta något 

sker eller hur många som har en viss åsikt, medan kvalitativ forskning snarare intresserar sig för 

bland annat individers upplevelser vilket gör det svårare att använda begreppen i kvalitativ 

forskning. När validitet och reliabilitet används finns ofta uppfattningen att det finns en enda sann 

bild av den sociala verkligheten. I kvalitativa studier råder istället uppfattningen att det kan finnas 

lika många sanningar av den sociala verkligheten som det finns individer. I den här uppsatsen har 

vi av ovan nämnda anledningar valt att byta ut reliabilitet och validitet till begrepp som är 

anpassade för den kvalitativa metoden i form av: tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt styrka och konfirmation.  

 

Tillförlitlighet kan delas upp i de fyra delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdighet är svårt inom all kvalitativ 

forskning eftersom det innebär att såväl analyser som data skall vara trovärdig. Alltså behöver det 

tydligt framgå att data är insamlad på ett sådant sätt att det är relevant för syftet (Trost, 2010). 

Studiens syfte har varit “att bidra med kunskap om hur olika faktorer påverkar arbetsmotivationen 

hos anställda med fast lön i tjänstemannasektorn på en bank” och i uppsatsen återkommer syftet 

ständigt för att skapa en röd tråd och en intern samstämmighet, också kallat koherens. Trovärdighet 

är ett kritiskt förhållningssätt till den egna datan där transparens för läsaren är viktigt (Bryman, 

2011). I studien har vi försökt vara så transparenta som möjligt. Intervjuguiden finns som bilaga 
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(se bilaga 2) för läsaren att ta del av för att kunna granska de frågor som använts. Hur datan har 

samlats in har också redogjorts för i stycket planering och genomförande. Det kritiska 

förhållningssättet har funnits med i forskningens alla delar och är extra tydlig i metoddiskussionen 

som tar upp delar som kan ifrågasättas.  

 

Det andra kriteriet för att skapa tillförlitlighet är överförbarhet. Överförbarhet kan uppfattas som 

omöjlig i kvalitativa studier då fokus ofta ligger på en liten specifik grupp i ett visst sammanhang. 

Överförbarhet inom kvalitativ forskning kan trots allt användas genom att ha fylliga beskrivningar 

om detaljer som ingår i sammanhanget, vilka skapar en så kallad databas. Databasen kan sedan 

bedömas av andra personer som själva får avgöra hur pass överförbara resultaten är i en annan 

kontext (Bryman, 2011). Eftersom företaget vi undersökt har valt att delta konfidentiellt har 

organisationen inte helt i detalj kunnat beskrivas. Att trots det ha varit öppen med vilken bransch 

och sektor som har undersökt har skapat förutsättningar för andra att kunna granska materialet och 

sedan själva ta ställning till om studien kan vara överförbar i andra sammanhang. Det är även 

viktigt i det här avseendet att ta hänsyn till att samtliga intervjuade kom från ett och samma 

affärsområde inom banken. Urvalet har därmed inte varit representativt för hela banken utan för 

just detta specifika affärsområde. Däremot hade respondenterna olika tjänster och roller inom 

affärsområdet, vilket gör resultatet mer representativt för hela affärsområdet än för en specifik 

yrkesgrupp.  

 

Pålitlighet är en annan av delkriterierna som går ut på att forskarna skall anta ett granskande synsätt 

på sitt eget material. Samtidigt skall studien vara så pass noggrant beskriven att även andra 

personer kan granska den. För att kunna granska behöver alla faser i studien finnas fullständigt 

beskrivna. Såväl problemformulering, val av undersökningspersoner, beslut rörande analys av data 

som intervjuutskrifter skall finnas att tillgå för att kunna granska studien (Bryman, 2011). I 

avsnittet metod finns som tidigare nämnts ingående beskrivningar av alla steg i studien. Det sista 

delkriteriet för tillförlitlighet är möjlighet att styrka och konfirmera. Med utgångspunkten att 

samhällsvetenskaplig forskning aldrig kan bli helt objektiv bör forskaren kunna styrka att denne 

agerat i god tro; alltså att forskarna uppenbart inte låtit sina egna värderingar styra resultatet 

(Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) skulle då ett kritiskt förhållningssätt till den egna texten 

och flertalet diskussioner göras för att inte låta subjektiva föreställningar styra resultatet. Genom 

ett kritiskt förhållningssätt till den egna texten och flertalet diskussioner har vi gjort vårt yttersta 

för att inte låta subjektiva föreställningar styra resultatet. Dock delas uppfattningen om att detta 

aldrig helt går att utesluta. Att vara mer än en forskare kan också ha varit en fördel då vi kunnat 

ifrågasätta varandras tolkningar.  

 

För att sammanfatta har det varit en svår balansgång att värdera och bedöma studien, framförallt 

då det är svårt att vara objektiv. En del avvägningar kring den kvalitativa metoden har behövts 

vägas in. Samtidigt har intresset varit anställdas upplevelser - upplevelser är högst subjektiva och 

därav kan ingen objektivitet utlovas. Å andra sidan är studien skriven ur den ontologiska 
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ståndpunkten som kallas socialkonstruktivism. Socialkonstruktivism innebär att verkligheten 

skapas i interaktionen mellan människor. Det finns ingen klar och färdig verklighet som påverkar 

eller begränsar människor utan verkligheten skapas genom ständig konstruktion och 

rekonstruktion (Bryman, 2011). Med den utgångspunkten är det inget problem att upplevelserna i 

intervjuutsagorna inte kommer att vara samma om undersökningen skulle göras om. Objektiviteten 

är än mindre ett problem med tanke på att intervjuaren är med och konstruerar verkligheten. Trots 

det har det varit av vikt att kunna värdera och bedöma studien med tanke på att trovärdigheten 

slutligen inte avgörs av oss som forskare utan av läsaren.  

Bearbetning och analys  

Intervjuerna – som utgör den data som användes i analysen – transkriberades i sin helhet. När 

materialet var transkriberat började arbetet med bearbetning och analys. Analysen var datadriven 

vilket enlig Kvale och Brinkman (2014) innebär att kodningen inte görs utifrån färdiga koder. 

Istället utkristalliseras koderna och kategorierna från materialet. Kodningen i denna uppsats har 

skett i enlighet med Hardings kodningssteg (Kvale & Brinkman, 2014). Första steget är att läsa 

det transkriberade materialet och identifiera olika kategorier. Delar av respondenternas utsagor 

kunde inte kopplas varken till studiens syfte eller frågeställningar och uteslöts därför från vidare 

analys. När steg ett är klart är det dags att slå ihop, dra isär och revidera kategorierna. Utifrån dessa 

kategorier kan sedan resultat och teman utkristalliseras (Kvale & Brinkman, 2014). Detta sätt har 

således tillämpats i kodningsprocessen för materialet i denna studie. Då studien haft två forskare 

har båda läst igenom allt material enskilt för att hitta egna kategorier. Exempel på kategorier som 

framkom var lön, inflytande, relationer, kollegor och chefen.  Vissa kategorier slogs ihop medan 

andra fick finnas kvar i sin ursprungsform. Exempelvis slogs kollegor och relationer ihop till 

relationer, då relationer innebar relationer med kollegor. Samtidigt var både likheter och olikheter 

i citat av intresse och exempel på dessa i texterna ströks under. För exempelvis lön fanns både citat 

som pekade i riktning att de påverkade motivationen respektive att de inte påverkade motivationen, 

vilket var intressant och ströks under. När kategorierna hade formulerats sorterades de i olika 

kluster. De kategorier som tolkades hänga ihop eller relatera till varandra bildade därmed ett eget 

kodningsschema. Exempelvis blev lön ett kodningsämne med medföljande underkategorier (se 

figur 3).  

 

När dessa kodningsscheman var klara började resultat- och analysdelen formuleras. Nästa steg var 

att utifrån de kategorier som nu uppenbarats bli mer fokuserad. När en uppsats skrivs argumenterar 

Trost (2010) för att ordagranna citat är nödvändiga om intresse finns att analysera om 

formuleringarna eller utsagorna är av betydelse för förståelsen. I denna uppsats har utsagorna som 

sådana varit viktiga för tolkningen, varpå ordagranna citat presenterades i resultat- och 

analysdelen. Det bör samtidigt betonas att citaten som återges i avsnittet ”Resultat och analys” är 

ett urval; de utgör således inte hela det empiriska underlaget för den kategori de presenteras i. 

Citaten valdes på grundval att vara representativa för kategorierna. Därtill har vikt lagts vid att 

framställa samtliga respondenter med åtminstone ett citat. Valet att skriva ut citaten syftade också 
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till att förenkla för läsaren att se de tolkningar som gjorts. I resultat och analys skrevs först en 

förklaring och ett sammanhang och därefter återgavs citatet ordagrant. Därefter beskrevs en 

tolkning och en invävd analys utifrån teorin. Det finns oändliga sätt att lägga upp strukturen när 

kvalitativa intervjuer använts som metod, det är bara kreativiteten och fantasin som sätter gränser. 

Att skriva ihop resultatet och analysen är ett sätt att lägga upp strukturen som Trost (2010) föreslår. 

I enlighet med Trost (2010) skrevs därför resultat och analys ihop för att ge läsaren en mer 

intressant och spännande läsning. Trost (2010) argumenterar också för vikten av att anpassa texten 

efter läsaren. Att som forskare anpassa struktur och skrift till läsaren är avgörande för att få 

materialet och analysen levande för sin läsare. Då denna uppsats är skriven av studenter och 

kommer att granskas av studenter var det viktigt för oss att läsaren med enkelhet ska kunna följa 

med i resonemangen. Att använda sig av citat och invävd tolkning och analys gör det enkelt för 

läsaren att hänga med samtidigt som det skapar ett flyt i texten. Dessutom kommer med största 

sannolikhet företaget vi har gjort studien hos att läsa uppsatsen. Därmed är det inte bara studenter 

den riktar sig mot, men även i det sammanhanget bedömdes enkelhet och flyt som viktiga faktorer 

för att skapa intresse hos läsaren.  

Etiska överväganden  

För såväl samhällsvetenskaplig, humanistisk och svensk forskning finns tydliga principer för hur 

forskning bedrivs i relation till etik. Principerna rör frågor om konfidentialitet och anonymitet, 

integritet och frivillighet (Bryman, 2011). I studien har hänsyn tagits till Vetenskapssrådets (2002) 

forskningsetiska principer. Ett av de krav som Vetenskapssrådet (2002) presenterar är det 

grundläggande individskyddskravet som kan konkretiseras i fyra krav.  

 

Det första av dessa fyra krav är informationskravet vilket innebär att forskaren har i uppgift att 

informera deltagaren om syftet med studien. Deltagarna skall också få information om deras 

uppgift i studien och villkoren för deltagande. Allt som är av vikt för att deltagaren skall kunna 

avgöra om den vill medverka eller inte skall klarläggas. Viktigt är också att deltagaren blir 

medveten om att medverkan är helt frivillig och kan avbrytas närhelst deltagaren vill 

(Vetenskapsrådet, 2002). Med tanke på dessa principer skickades ett missiv (se bilaga 1) ut till 

samtliga intresserade för att de skriftligen skulle kunna ta del av informationen. Missivet innehöll 

också forskarnas kontaktuppgifter, ifall deltagarna ville ha ytterligare information eller reda ut 

något mer grundligt. Det går dock aldrig att säkerställa att deltagarna läser igenom missivet 

noggrant varpå vi valde att upprepa informationen muntligt vid intervjutillfället.  

 

Samtyckeskravet är det andra individskyddskravet. Samtyckeskravet går ut på att deltagaren själv 

skall bestämma över sin medverkan. Därför behöver forskaren inhämta samtycke hos deltagaren. 

Vill deltagaren avbryta sin medverkan skall detta vara möjligt utan negativa konsekvenser eller 

påtryckningar (Vetenskapsrådet, 2002). Då ingen av deltagarna valde att avbryta sin medverkan 

förekom inget internt bortfall. Samtycke inhämtades genom att deltagarna själva fick anmäla sitt 

intresse för att medverka i studien. I det utskickade missivet fanns även information om frivillighet. 
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Det har också funnits en medvetenhet hos oss som forskare att en deltagare har kunnat vilja dra 

sig ur. Vi valde därför att i transkriberingen koda intervjudeltagarens identitet med siffror för att 

forskarna skulle kunna identifiera vilket citat som hörde till vilken person utan att det för 

utomstående skulle gå att ta reda på vem det tillhörde. Hade en enskild deltagare velat avbryta sin 

medverkan hade vi kunnat ta bort den deltagarens intervjuutsagor.  

 

Tredje kravet att ta i beaktande är konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter om de 

personer som deltar i studien skall behandlas med största möjliga konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Därav valde vi att i transkriberingen inte nämna några namn utan byta ut 

namnen till nummer. Med tanke på att kontaktpersonen visste om ordningen som respondenterna 

intervjuades i valdes det i analysen att ändra följden av dessa siffror för att återigen garantera 

högsta möjliga konfidentialitet för deltagarna. Materialet har också behandlats med största 

varsamhet. Transkriberingen har skett tidsmässigt nära i anslutning till intervjutillfället. När 

transkriberingen var klar raderades ljudfilen. I ljudfilen valde vi att inte fråga om namn eller 

närmare personuppgifter för att försvåra en identifiering av deltagarna. Materialet har sedan sparats 

på forskarnas respektive datorer i låsta mappar. Mest önskvärt hade varit om materialet hade 

förvarats i enbart pappersform i ett kassaskåp. Tyvärr har inte detta varit möjligt och därför har 

låsta mappar varit det alternativ vi kunnat verkställa.  

 

Det fjärde och sista kravet går ut på att allt material och information deltagarna delger endast skall 

användas i forskningsändamål och benämns som nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I 

missivet (se bilaga 1) klargjordes att deltagarnas information och vad de delgav under intervjuerna 

endast skulle användas för denna studie. Deltagarna fick också information om att uppsatsen skulle 

publiceras på DIVA-portalen efter att den blivit godkänd.  

 

Utöver Vetenskapsrådets (2002) krav finns också två rekommendationer. Den första 

rekommendationen handlar om etiskt känsliga ämnen. När sådana behandlas under intervjun bör 

deltagaren få ta del av studien innan den publiceras (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har 

inget ämne av sådan karaktär behandlats, därmed har vi bedömt att det inte var nödvändigt för 

deltagarna att ta del av studien innan den publicerades. Den andra rekommendationen går ut på att 

deltagarna får möjlighet att ta del av studien i sin helhet eller i en sammanfattning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi valde därför att informera samtliga deltagare redan i missivet var 

studien skulle publiceras för att deltagarna skulle få möjlighet att ta del av resultatet. 

Reflektion och diskussion om metoden  

I studier är det enligt de etiska överväganden som tidigare nämnts viktigt att deltagandet är helt 

frivilligt. Med vårt tillvägagångssätt finns vissa problem i det här avseendet. Att lägga upp ett 

inlägg på intranätet i sig är en god idé som gör att medarbetarna blir uppmärksammade om studien. 

Samtidigt ger det forskarna legitimitet eftersom företaget på så sätt visar att det står bakom studien 

och ger sitt godkännande för att de anställda tar av sin arbetstid för att medverka på en intervju. 
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Det som däremot kan ha medfört konsekvenser för deltagarnas konfidentialitet var att de som var 

intresserade av att medverka i studien behövde ta kontakt med vår kontaktperson. Vår 

kontaktperson var verksam på HR-avdelningen och blir därmed en arbetsgivarrepresentant. 

Kontaktpersonen hade samtidigt en ställning i form av att vara chef och urvalet bestod av 

medarbetare vilket gör att det kan finnas ett beroendeförhållande dem emellan. Medarbetaren 

skulle exempelvis kunnat uppleva att kontaktpersonen ifråga skulle döma deltagandet, antingen 

som något positivt, att medarbetaren faktiskt ställer upp, eller som något negativt, att medarbetaren 

väljer att lägga tid på en intervju i en hektisk period. Därför hade det varit mer önskvärt att 

forskarnas kontaktuppgifter hade stått i inlägget på intranätet så att medarbetarna istället kunnat 

kontakta forskarna direkt och sedan själva fått boka ett rum för intervju. Å andra sidan arbetade 

vår kontaktperson på HR-avdelningen och ingen av de intervjuade jobbade på denna. Alltså var 

det ingen av de intervjuade som hade kontaktpersonen som direkt chef. Därav skulle påverkan 

kunna vara mindre än om det hade varit medarbetarens närmaste chef. Denna problematik har lyfts 

dels för att uppmärksamma andra studenter att dra lärdom av misstaget men också för att vara 

transparenta i vår framställning av materialet.  
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Resultat och analys 

Studiens resultat redovisas genom citat1 och återberättelser från intervjuerna som analyserats 

med stöd av Herzbergs (1959) motivation-hygienteori. För att underlätta förståelsen av våra 

resonemang utifrån det tidigare presenterade teoretiska ramverket har avsnittet delats upp i 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Även om vi gjort tydliga indelningar för vilka faktorer 

som ingår i vilken kategori, så finns det vissa överlappningar.  

Hygienfaktorer  

Under detta tema presenteras de resultat som enligt Herzbergs (1959) teori kategoriseras som 

hygienfaktorer och främst består av yttre faktorer. Utifrån insamlat material har tre nyckelfaktorer 

identifierats under hygienfaktorer: förmåner, anställningstrygghet och ersättning, där lön var den 

mest framstående typen av ersättning hos de intervjuade (se figur 1, 2 & 3).  

 

 
 

Figur 1, Kodningsschema över hygienfaktorer. 

 

Som tidigare nämnts fanns en överlappning i vissa faktorer som alltså kan ses som både hygien- 

och motivationsfaktorer. Generellt upplevdes både lön, en form av ersättning, och förmåner som 

hygienfaktorer. Detta framgick bland annat genom respondenternas resonemang kring att lön är 

en grundförutsättning för arbete; att man får något tillbaka för utfört arbete.  

Förmåner  

Förmåner upplevdes framförallt som hygienfaktorer; man vänjer sig vid att ha vissa förmåner och 

skulle därför uppleva missnöje om de inte fanns. I figur 2 presenteras ett kodningsschema över vår 

indelning av olika förmåner och hur de kopplas till de anställdas upplevelser. I schemat presenteras 

olika kategorier (personalbank, sociala aktiviteter, stödfunktioner, hälsa och friskvård samt 

flexibilitet) av förmåner som identifierades utifrån intervjuutsagorna. Under förmånerna illustreras 

den effekt de anställda upplevde att vardera kategori innebar (se Figur 2).   

                                                 
1
 Vid återgivning av citat anges utsagor av intervjuaren “I” och utsagor av respondenten “R” 
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Figur 2, Kodningsschema över förmåner och hur de är kopplade till anställdas upplevelser. 

 

Sociala aktiviteter främjar relationen till kollegorna, och identifierades som en förmån och faktor 

som motverkar anställdas missnöje. I Herzbergs (1959) motivation-hygienteori är relationer en 

hygienfaktor, alltså en faktor som måste leva upp till förväntningarna för att undvika att missnöje 

uppstår. Intervjudeltagarna nämnde ofta hur viktigt det är med trevliga kollegor som bidrar till en 

bra stämning: “Ja, det ska vara trevliga kollegor, bra stämning [...] det är klart” (R2). Vidare tillåter 

sociala aktiviteter, exempelvis utbildningstillfällen, fester, konferenser, friskvårdsaktiviteter med 

mera, anställda att lära känna sina kollegor, vilket skapar trivsel. När respondenterna tillfrågades 

hur de upplever att sociala relationer påverkar dem fick vi svaret: 

 

Sen att man får möjlighet att nätverka med andra när det är seminarier eller de här danspassen och sånt att 

man får nätverka med folk som har liknande intressen men jobbar på andra enheter. Så man träffar nya 

människor internt också. (R9) 

 

För den här respondenten upplevdes sociala aktiviteter som ett tillfälle att nätverka med kollegor. 

En annan respondent påpekade att man spenderar mycket tid på jobbet och därför upplevs 

mellanmänskliga relationer viktiga för att trivas:  

 

För jag tycker jag är mer här än hemma så att det känns som de är viktigt att inte se jobbet som nån 

transportsträcka utan mer som såhär trivs jag här, vilka personer tycker jag är roliga? […] Så det är jätteviktigt 

att man har dom här relationerna. (R3) 

 

Respondenten beskriver hur viktigt det är att trivas på arbetet och att kollegorna spelar en stor roll 

i detta. Generellt verkade intervjudeltagarna vara överens om att bra relationer är viktiga för att 

trivas på arbetet, men verkar vara svårare att koppla direkt till motivation. En respondent menade 

att denne kände sig som mest motiverad när hen arbetar på kontoret, jämfört med att arbeta 

hemifrån. Vi frågade vilka faktorer som var avgörande för att personen kände sig motiverad på 

jobbet angavs att “man har en trevlig krets där man jobbar, trevliga kollegor, god stämning genom 

avdelningen.” (R2) Återigen upplevdes trevliga kollegor vara en central trivselfaktor, men citatet 
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belyser även att det kan finnas en koppling mellan motivation och relationer. En annan respondent 

menade dessutom att motivation bland annat innebär att “Känna att man har trevliga kollegor att 

prata med, man ska ju kunna samtala och vara social också. Det motiverar mig.” (R9) Denna 

respondent upplevde att vetskapen om att man får sitt sociala behov tillfredsställt på jobbet är 

motiverande. Citatet stärker kopplingen mellan motivation och relationer.  

 

Företagsspecifika förmåner, exempelvis personalbanken, var en annan förmån som enligt 

intervjudeltagarna upplevs motverka missnöje. Personalbanken analyseras under kategorin 

förmåner då intervjudeltagarna själva ofta lade fram den som en förmån, även om de flesta 

förmånerna i personalbanken, såsom pensioner, lägre bolåneräntor och fria bankkortsavgifter, 

egentligen innebär en form av ersättning. En respondent som svarade att personalbanken var den 

viktigaste förmånen medan en annan fokuserade mer på bolåneförmåner. En tredje person lyfte att 

det kändes mer relevant att ta del av förmåner som relaterar till företagets specifika bransch: 

 

Viktigast är nog personalbanken […] själv så är jag bolånekund, jag visste liksom inte riktigt när jag började 

här att man fick förmån på bank. Sen när vissa som varit i arbetslivet länge eller har lite mer koll på sånt här 

‘men du jobbar ju på bank då får ju du massa förmåner.’ Jag har nog inte insett, men det är något jag tänker 

om jag skulle byta jobb till en annan bransch […] då kanske jag skulle behöva betala det dubbla i månaden, 

så det är ju en jätteviktigt förmån. (R3) 

 

Första man tänker på är bolåneförmåner, man jobbar på en bank då bör det vara nån sorts ränta på bolån eller 

andra krediter också för den delen. Här blev jag väldigt positivt överraskad över alla förmåner som man har 

när man jobbar här. (R9) 

 

Så om man jobbar nånstans och kan ta lite fördel av den bransch som företaget jobbar med i det här fallet så 

är vi en del av banken, så om man kan ta fördel det tycker jag är rimligt […] så jobbar man på bilföretag då 

kan man köpa billig bil o såna saker. (R2) 

 

Citaten pekar på hur mycket respondenterna uppskattar personalbanken som en företagsspecifik 

förmån. En intervjudeltagare fick frågan om vad som upplevdes vara de viktigaste förmånerna 

svarade: “Sen är det att dom sätter av till pensionen. Eftersom vi jobbar med pension så tycker jag 

att det är jätteviktigt.” (R3) Citatet är en tydlig indikation på hur mycket anställda uppskattar att få 

ta del av förmåner som är direkt kopplade till det de själva arbetar med. Utifrån respondenternas 

berättelser har företagsspecifika förmåner, i detta fall personalbanken, tolkats som ett medel som 

upplevs motverka missnöjdhet på företaget. Företagsspecifika förmåner kan förklaras som en 

hygienfaktor då de i enlighet med Herzbergs (1959) motivation-hygienteori motverkar 

missnöjdhet i arbetet.  

 

Även förmåner kopplade till personalens hälsa upplevdes av respondenterna bidra till en mer 

positiv inställning till företaget. En respondent upplevde massagen särskilt positiv: 

 

I: Hur upplever du att du påverkas i det dagliga arbetet av dom förmånerna som finns? 
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R: Ja. Som sagt jag tror inte att jag påverkas så jättemycket av det […] Jag går ju på massagen. För att det 

känner jag som att det är något som är bra att göra… jag tycker att man sitter väldigt mycket i arbete […] För 

man har ett arbete där man sitter mycket och rör sig inte så mycket. Då blir det extra viktigt att sköta sin hälsa 

vid sidan om jobbet […] sen märker jag skillnad på min arbetsdag om jag tränar eller om jag inte gör det. Så 

det är väl dom tränings och hälsorelaterade grejerna som jag tycker är bra. Dom andra påverkar mig inte i 

min vardag. (R5) 

 

Den här respondenten beskrev sitt arbete som mestadels stillasittande, något som kan orsaka 

problem i nacke och rygg varpå det blir extra viktigt att ta hand om sin hälsa. Respondenten får 

genom massagen ett medel av företaget att bota smärta uppkommen av arbete, vilket motverkar 

den anställdes missnöjdhet. Även träningsmöjligheter och rabatter på gymkort samt 

friskvårdsbidrag var uppskattade förmåner som ofta uppmärksammades under intervjuerna. När 

dessa förmåner ställdes mot arbetsmotivation var respondenterna generellt överens om att de inte 

direkt påverkar motivationen, utan snarare bidrar till en mer positiv inställning gentemot företaget 

då man upplever det som att företaget satsar och bryr sig om sina anställda. Detta framkom bland 

annat genom följande intervjuutsagor: “Jag ser det som att ett företag måste ju va mån om sina 

anställda och se till att man mår bra på arbetsplatsen” (R5) och “att ha friskvårdsbidrag förväntas 

lite av en arbetsgivare av den här storleken. Så jag vet inte om företaget får så mycket edge på 

grund av det” (R1). Citaten belyser hur missnöje uppstår om företaget inte erbjuder sina anställda 

förmåner som främjar hälsan. Då massagen och andra hälsorelaterade förmåner motverkar 

missnöje kan dessa enligt Herzbergs (1959) teori förklaras som en hygienfaktor. 

 

En annan förmån som enligt intervjudeltagarna upplevdes som mycket viktig var flexibilitet. 

Flexibiliteten innebar för respondenterna främst flexibel arbetstid men även möjlighet att arbeta 

hemifrån eller på alternativa kontor, vilket vi valt att tolka som flexibla arbetsförhållanden. Enligt 

intervjuutsagorna upplevdes flexibilitet främja välmående genom att anställda på företaget får 

möjlighet att anpassa arbetstid och plats efter egna förutsättningar. Följande respondent menade 

att flexibiliteten påverkar företagsklimatet:  

 

Jag tycker att det känns väldigt skönt att man vaknar på morgonen och har man huvudvärk kan man sitta 

hemma i lugn och ro och sen kan man åka in och jobba och sätta sig i ett lugnare rum. Det tycker jag påverkar 

klimatet väldigt mycket. (R5) 

 

För den här respondenten upplevdes flexibiliteten i val av arbetsplats som ett sätt för företaget att 

se till sina anställdas välmående och menade att det påverkar arbetsprestationen. Möjlighet till 

flexibilitet bidrar till ett bättre företagsklimat där de anställda upplever att det finns en tillit från 

arbetsgivarens sida om att personalen tar ansvar för sitt arbete. Följande citat visar en koppling 

mellan flexibla arbetsförhållanden och frihet under ansvar:  

 

Friheten påverkar mig väldigt mycket. Jag märker ju såhär, så fort det blir lite såhär ja nu ska vi sitta i 

hemzonerna då blir jag lite såhär hmm.. eller så tar man ansvar för sin egen tid och sätter sig där när det är 

något man ska göra (R3). 
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Respondenten uttrycker att strikta bestämmelser över när och hur man skall arbeta resulterar i 

missnöjdhet, vilket av Herzberg (1959) skulle förklaras som en hygienfaktor. Däremot är frihet 

under ansvar enligt Herzberg en motivationsfaktor. Beroende på hur respondenterna resonerade 

kring flexibilitet, fick begreppet olika innebörd. Utifrån innebörden kunde flexibilitetet upplevas 

både motverka missnöje och vara motiverande. Mestadels upplevdes flexibilitet trots allt som en 

förmån vilken bidrar till en mer positiv inställning till företaget. En av intervjudeltagarna såg  

flexibilitet i arbetstid som en självklarhet: 

 

R: Absolut mest grundläggande saker är arbetstid och frihet. Att det tas någon typ av hänsyn mellan balans 

mellan arbetsliv och privatliv… När jag sa frihet tycker jag också det att som att uppskatta att mina chefer 

eller ledare låter mig göra mitt jobb på min egna tid. Jag kan bestämma mycket själv. 
I: Flexibel arbetstid? 
R: Precis. Det ser nog många som en förmån jag ser det som en självklarhet. (R8) 

 

Citatet understryker att förväntningar som inte uppfylls skapar missnöje. Att kunna bestämma över 

sin egen tid och kombinera arbetsliv med privatliv var något den här respondenten förväntade sig 

av företaget. Även andra intervjudeltagare var inne på vikten av flexibilitet: 

 

Jag tror att det här flexibla är någonting positivt för mig. [...] Att ha flexibla tider att man inte har exakt 

mellan 8 och 17 varje dag måste man sitta vid ett speciellt ställe […] det är något som påverkar mig positivt 

att man kan påverka sina egna tider. Att man jobbar sent en dag men det har jag ingenting emot om man går 

hem lite tidigare en annan dag. Att man kan jobba hemifrån och såna saker. Det är något jag verkligen tycker 

påverkar mig positivt. Och skulle tycka det kändes väldigt negativt om det inte fick fortsätta va så. (R5) 

 

I: Finns det något som du tror skulle kunna förändra din motivation i arbetet? 
R: Ja, en sån sak, en förutsättning var att jag skulle kunna jobba hemifrån vilket gör att jag slipper då den 

långa restiden […] jag haft förmånen att bestämma arbetstider. Och det tycker jag är väldigt viktigt […] Och 

om man skulle ändra det till nej nu måste vi vara kontorstid halv nio till fem […] det är såna saker, bara dom 

sakerna som jag tror skulle kunna demotivera mig. (R2) 

 

Respondenterna tar upp vikten av både flexibel arbetstid och möjlighet att jobba hemifrån samt att 

en förändring åt det negativa hållet (i mening av striktare arbetstider och krav på att sitta på 

kontoret) skulle medföra missnöje, vilket stärker kopplingen av flexibilitet som hygienfaktor.  

Anställningstrygghet  

Flertalet respondenter tog upp trygghet, närmare bestämt anställningstrygghet, som en viktig faktor 

för att både söka sig till företaget och för att stanna kvar. Under en av intervjuerna fick vi ett svar 

som belyser hur anställningstryggheten på företaget upplevs: 

 

I: På vilket sätt menar du att förmånerna bidrar till tryggheten? 
R: Nä, men till exempel, inte bara förmåner, det kan vara ersättning också, som försäkringar, så man ingår i 

kollektivavtal […] olycksfallsförsäkringar, sjukförsäkringar, blir man sjuk får man ändå lönen […] så man 
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känner att, a men det känns att om nånting händer så tar företaget hand om en [...] Så jag tror det hjälper till 

både utanför jobbet också, det är det som gör att det blir, att man känner sig tryggare. (R5) 

 

Anställningstrygghet upplevdes av respondenten vara en förutsättning för att söka anställning hos 

ett företag. En person valde att ta anställning på det aktuella företaget bland annat då det 

uppfattades som en trygg arbetsgivare. Personen ifråga hade upplevt en anställning där personalen 

inte längre kände sig trygg i sin anställning då företaget avskedade personal på ett “oschysst” sätt: 

“i grunden vill man ha en anställningstrygghet och den är ju på ett sätt viktigare än lönen ärligt 

talat […] jag hade mitt jobb kvar men tryggheten minskade, jag hade mina förmåner kvar, men 

dom var mindre värda när man hade en klump i magen.” (R10) Respondenten lyfter hur viktigt det 

är med bra anställningstrygghet och att förmåner inte kan väga upp för en låg anställningstrygghet. 

I intervjuutsagorna finns ingen koppling mellan anställningstrygghet och motivation. Därför har 

vi valt att tolka anställningstrygghet som en hygienfaktor som motverkar missnöjdhet, vilket även 

är vad Herzberg (1959) kom fram till. 

Ersättning  

Under intervjuerna diskuterades ersättning framförallt i form av lön och har därför varit fokus i 

denna del av analysen. Vid kodning gjordes ett kodningsschema (se figur 3) som utgångspunkt för 

tolkning och analys. Utifrån respondenternas utsagor identifierades två kategorier av lön: direkt 

påverkbar och ej påverkbar lön. De två kategorierna hade olika egenskaper där den förstnämnda 

kunde kopplas till löneutveckling och provisionsbaserad lön som i sin tur kodades vara en 

matchning mot prestation. Utifrån utsagorna tolkades denna matchning upplevas som en 

bekräftelse för den anställde, alltså att lönen uppgick till en av den anställde förväntad nivå, vilket 

ledde till motivation. Den andra kategorin, ej påverkbar lön, innebar fast lön. Fast lön upplevdes 

som en trygghet för de flesta respondenter, men var mer en grundförutsättning för att arbeta och 

beskrevs inte som motiverande. 
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Figur 3, Kodningsschema av lön 

 

Utifrån intervjuutsagorna kunde det urskiljas att lön och motivation inte påverkar varandra. Lön 

upplevdes av en del respondenter vara självklar då lönen är en fast summa, som varje månad 

betalas enligt överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. En respondent beskrev det 

på följande sätt:  

 

I: Hur tror du att din motivation skulle förändras om du fick en mer rättvis lön? 
R: Det skulle inte påverka 
I: Så du upplever inte att det påverkar dig idag? 
R: Nej jag levererar mitt jobb för att göra det i sig är en stor tillfredsställelse. Jag vet vad jag ska leverera 

och det är väldigt mycket att leverera. Så nej jag kommer inte vara mer motiverad om jag får mer pengar. 

(R7) 

 

Respondenten upplever att lön inte påverkar motivation och en höjning av lönen skulle inte öka 

motivationen. Skulle utsagan tolkas utifrån motivation-hygienteorin där lön är en hygienfaktor 

förklarar det varför respondenten inte upplever sig motiverad av lön. En hygienfaktor kan 

nämligen inte motivera en individ utan bara se till att individen inte är missnöjd. En annan 

respondent resonerade på liknande sätt kring lönens påverkan på motivation:  

 

Lönen är egentligen.. den räknar jag egentligen att jag får nånstans, kopplad till nån form av roll, så nä det 

är inte en motivationsfaktor egentligen, om jag tjänar 40 eller 50 tusen det är klart att det är en del, men det 

är inte nåt som skulle öka motivationen, det tror jag inte. (R6) 

 

Även denna respondent menade att lön inte är en motivationsfaktor. Själva siffran i sig leder inte 

till att motivation för arbetet ökar; enligt respondenten hade flera tusen kronor mer i lön inte gjort 

någon skillnad.  
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I motsats uttryckte andra respondenter att lön faktiskt upplevs motiverande i arbetet, men då i form 

av provision, bonus eller löneförhöjning. En respondent beskrev det på följande sätt: 

“Lönestrukturen är att få fast lön så jag har ingen extra ersättning jag kan tänka på där. Men det 

skulle ju definitivt göra så att man vill göra mer om man fick en extra 500 i månaden (R9)”. 

Liknande resonemang förde också en annan respondent:  

 

Jag hade nog ibland känt att om jag kunde påverka lönen direkt att man skulle kunna jobba lite hårdare och 

få lite mer lön. Då blir de ju mer provisionsbaserat jag jobbar ju inte inom sälj men det hade nog ändå varit 

kul att kunna slita lite extra hårt en månad och faktiskt också få direkt belöning på det. (R5) 

 

Citaten illustrerar hur ersättning direkt kopplad till prestation upplevs påverka motivation positivt, 

vilket blir en form av inflytande över den egna lönen. Inflytande bidrar till att lön upplevs påverka 

motivation, vilket kan förklaras genom motivation-hygienteorin där inflytande är en 

motivationsfaktor. Lön som är direkt påverkbar skulle enligt intervjuutsagorna också kunna ses 

som en bekräftelse på utfört arbete. I det avseendet är det inte lön i sig som påverkar motivation 

utan bekräftelsen lönen ger. Bekräftelse i sin tur är enligt motivation-hygienteorin en 

motivationsfaktor vilket skulle förklara varför lön kan upplevas som en motivationsfaktor. Detta 

argument stärks genom följande citat: “Det är ett kvitto för att vi tror på dig och det du kan göra. 

Du får också betalt för dig. Det är mycket mer än bara pengar, det är någon typ av bevis på att dom 

vill ha en” (R8). Respondenten upplevde att löneförhöjning är en bekräftelse på det arbete som 

utförts. En annan respondent resonerade att frånvarande löneökning istället kan upplevas som att 

företaget inte uppskattar den anställde: “Som jag känner nu skulle det ju inte vara såhär, det är 

snarare såhär får man inte nån löneökning så känner man såhär, är de inte så nöjda med mig eller?” 

(R3). En avsaknad av löneökning upplevs av respondenten som en negativ bekräftelse; att inte ha 

utfört ett bra jobb. Detta citat styrker tesen att lön som bekräftar prestation upplevs motiverande.  

 

Förutom bekräftelse i form av lön är befordran, som innebär ökad lön, ett sätt att bekräfta anställdas 

prestation. Följande respondent uttrycker att lön bör reflektera prestation och ansvarsområden: 

“Men sen tycker jag att det är viktigt i framtiden att lönen blir baserad på hur man presterar och 

vad man har för olika ansvarsområden såklart” (R5). I citatet beskriver respondenten att när 

ansvarsområden och prestation förändras ska lönen återspegla förändringen. Förändrade 

ansvarsområden är ofta en följd av befordran, enligt Herzberg (1959) en motivationsfaktor. 

Resultatet styrker inte att befordran i sig är en motivationsfaktor, men utgår vi från motivation-

hygienteorin är befordran en motivationsfaktor. Eftersom befordran i citatet beskrivs vara nära 

sammankopplat med lön kan upplevelsen vara att lön är motiverande fast det i själva verket kan 

vara befordran som är motiverande. Det stärks av de tidigare resonemangen; att inre faktorer som 

inflytande och bekräftelse i sammankoppling med en yttre faktor som lön gör att lön upplevs 

motiverande. Enligt motivation-hygienteorin är lön, en form av ersättning, en hygienfaktor som 

inte motiverar. I resultatet av denna studie finns belägg för att lön upplevs motiverande, vilket 

åskådliggör problemet med att tillskriva faktorer olika funktioner på det sätt som Herzberg (1959) 
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gör. Herzberg (1959) ansåg dock att hans teori inte alltid ska tolkas bokstavligt, då lön enligt vårt 

resultat borde vara ett sådant undantag.  

 

Sammanfattningsvis både bekräftar och dementerar resultatet Herzbergs (1959) teori. Ersättning 

har kategoriserats av Herzberg (1959) som en hygienfaktor, vilket han har fått mycket kritik för, 

något resultatet i denna studie stödjer. Herzberg (1959) svarade på kritiken med att 

ersättningsformen lön som hygienfaktor inte bör tolkas alltför bokstavligt. Lön upplevdes av en 

del respondenter som en självklarhet – något som betalas in på kontot oavsett prestation – och 

motverkar därför missnöje. Däremot när lön är nära sammankopplad med en inre faktor, 

exempelvis bekräftelse och inflytande, upplevs den ha en påverkan på motivation.  

Motivationsfaktorer 

Under följande tema presenteras det insamlade material som belyser faktorer som respondenterna 

upplever påverkar motivation. Motivationsfaktorer – som företrädesvis handlar om det som i 

forskning om motivation kallas inre motivation – är till skillnad från hygienfaktorer i Herzbergs 

(1959) teori de faktorer som faktiskt kan påverka arbetstillfredsställelse och motivation, vilket är 

intressant i studiens syftesformuleringen som lyder “att bidra med kunskap om hur olika faktorer 

påverkar arbetsmotivationen hos anställda med fast lön i tjänstemannasektorn på en bank”. Utifrån 

intervjuutsagorna kunde flera kategorier (arbetsuppgifter, meningsfullt arbete, sociala faktorer och 

frihet under ansvar) identifieras som sedan delades sedan upp i ett kodningsschema (se figur 4). 

Enligt intervjuutsagorna identifierades faktorer som var nära sammankopplade med några av 

kategorierna.  

 

Figur 4, Kodningsschema över motivationsfaktorer  

 

Utveckling och utmaning  

En återkommande faktor som i princip alla respondenter lyfte fram var att arbetsuppgifter som 

innebär utmaning och utveckling har en positiv påverkan på motivation. Begreppen utmaning och 

utveckling användes av respondenterna i nära koppling till varandra där utmaning föranleder 
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utveckling och därför har begreppen analyserats jämsides med varandra. En av respondenterna 

uttryckte att i en roll med nya arbetsuppgifter tycks jobbet i sig ofta vara motiverande och roligt, 

då kommer motivationen främst från “utveckling och möjlighet att kunna lära sig [...] För mig så 

är det gärna, får vara lite förändrande, lite olika uppgifter, inte fastna i samma spår utan att det 

känns lite utmanande.” (R8). I citatet kan tolkas att både utveckling och utmaning upplevs viktigt 

för att respondenten ska känna sig motiverad. Utmaning upplevdes motiverande av fler 

respondenter: “Så att vi har en utmaning. Det känns absolut motiverande” (R1). Även följande 

respondent upplevde att utmanande arbetsuppgifter påverkade motivation, men utmaningen får 

inte vara så svår att den kräver kunskaper utanför den anställdes gränser: 

 

Jag känner mig som mest motiverad när jag får en uppgift som är utmanande men fortfarande så att jag känner 

att det här kommer jag klara [...] Att man måste lägga ner tid och kämpa men att på en uppgift som känns för 

utmanande så blir det nästan istället att det känns jobbigt. Då går det över istället. Att det blir så här åh, hur 

ska det här gå, kommer jag ens klara det här? Så det kan jag tycka är en hårfin balans (R5).  

 

Citatet ovan ger ett tydligt exempel på något som majoriteten av respondenterna poängterade, 

nämligen hur viktigt det är bli utmanad i sina arbetsuppgifter. Samtidigt belyser denna respondent 

att utmaningen bör vara anpassad till individen; en för individen alltför svår utmaning upplevs som 

jobbig. Genom att utgå från att utmaning föranleder utveckling, som är en motivationsfaktor 

(Herzberg, 1959), borde även utmaning vara en motivationsfaktor. Å andra sidan kan man fråga 

sig om respondenten verkligen anser att en alltför svår utmaning fortfarande leder till utveckling. 

Är en utmaning jobbig och oöverkomlig upplevs den troligtvis som en börda, vilket omvandlar 

utmaningen till ett dåligt arbetsförhållande. Då blir utmaningen istället enligt Herzbergs 

motivation-hygienteori en hygienfaktor, som om den inte uppfylls leder till missnöjdhet. Detta 

skulle kunna förklara varför respondenten ifråga upplevde att en för stor utmaning kan vara jobbig 

och icke motiverande. 

 

Liksom att utveckling upplevdes som en motivationsfaktor visade sig även intressanta 

arbetsuppgifter upplevas påverka motivation. På frågan varför en respondent upplevde sig 

motiverad blev svaret: “men motiverad känner jag mig nog nästintill alltid. Fast, ja… Så länge jag 

får hålla på med något som jag ändå tycker är kul” (R6). I citatet lyfter respondenten att 

arbetsuppgifterna ska vara roliga; när något är roligt är det ofta intressant. Respondenten upplevde 

sig i princip alltid motiverad, vilket kan tolkas som att respondenten upplever de flesta av sina 

arbetsuppgifter som roliga och intressanta, varpå också motivationen är närvarande. En annan 

respondent diskuterade kring effekten av tråkigt arbete:  

 

Egentligen är det nog när jag börjar komma in i uppgifter ordentligt och får flyt i det hela. I början när man 

får något nytt är det alltid lite startsträcka, lite motstånd innan man satt sig in i frågorna. Då ökar motivationen 

och sen sjunker den mot slutet när man ska dokumentera och så. Det är inte det roligaste i arbetet. Det är så 

jag skulle säga att motivationscykeln ser ut. (R7) 
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I citatet beskriver respondenten hur motivationen upplevs minska när tråkiga uppdrag eller 

arbetsuppgifter måste utföras, i det här fallet dokumentation. Respondenternas upplevelser 

stämmer överens med Herzbergs (1959) teori där intressanta arbetsuppgifter är en 

motivationsfaktor. Utifrån det resonemanget går det att förklara respondentens upplevelse av 

minskad motivation vid tråkiga arbetsuppgifter.  

Meningsfullt arbete 

Vad som upplevs vara intressanta arbetsuppgifter eller ge mening i arbetet är individuellt. 

Upplevelsen av att arbetet är meningsfullt lyftes av flera respondenter som motiverande i arbetet:  

 

Det är nånstans tillräckligt för att driva min motivation och se att jag nånstans kan bidra. Där man ser att man 

gör skillnad helt enkelt, det ökar väl lusten och motivationen till att fortsätta. Gör man nåt som inte känns 

meningsfullt och man inte kommer nånvart då är det rätt tröttsamt faktiskt. (R6) 

 

Det är väl lite förståelsen för varför man gör det man gör, varför man ska göra det man ska göra, vad är 

meningen med det man ska göra, vad leder det till och varför är det bra, vad gör det för skillnad? (R1) 

 

Citaten framhäver att meningsfullt arbete upplevs motiverande på samma sätt som avsaknaden av 

meningsfullt arbete leder till minskad motivation. Herzberg (1959) lyfter inte fram meningsfullt 

arbete som en motivationsfaktor, men utifrån resultatet kan vi konstatera att meningsfullt arbete 

upplevs som en motivationsfaktor av respondenterna.  

Återkoppling  

En annan faktor som flera respondenter upplevdes påverka motivation var återkoppling. 

Återkoppling kan innebära olika saker. Det som nämndes i intervjuutsagorna var framförallt 

former av återkoppling som uppmärksammar och bekräftar den anställdes prestation. Följande 

respondent svarade på frågan om vad som upplevs motiverande: 

 

Att man ser sitt mål, återkoppling. Om det är mot kunder så är det återkoppling från kunder men mestadels 

från chefen, konstruktiv kritik tycker jag är bra, det motiverar mig att göra bättre ifrån mig. (R6) 

 

Ur citatet går det att tolka att återkoppling från chefen i form av konstruktiv kritik är något som av 

respondenten upplevs påverka motivation i en positiv riktning. Att få återkoppling i sig är en form 

av uppmärksamhet, i det här fallet ser chefen respondenten och uppmärksammar denne för utfört 

arbete. Samma respondent beskrev även vikten av att bli uppmärksammad inför andra: “Det var 

en otrolig motivationsfaktor för mig för länge sen när jag jobbade med ett sånt jobb, där man hela 

tiden ville vara etta” (R6). Att bli uppmärksammad, oavsett enskilt eller inför andra, upplever 

denna respondent som motiverande. En annan respondent lyfte hur återkoppling i form av 

uppmärksamhet och bekräftelse är kopplat till motivation: “Motivation för mig innebär att, för mig 

är det väldigt viktigt att bli sedd. I en sån här stor bank att man liksom, dom aktiviteter och mål 

man uppnår, att dom blir bekräftade av nån” (R3). Respondenten uttryckte att det är viktigt att bli 
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både sedd och bekräftad för sina prestationer, vilket också upplevs påverka motivation. I enlighet 

med utsagorna anser även Herzberg (1959) att uppmärksamhet och bekräftelse är 

motivationsfaktorer. Samtidigt fanns motsatta resonemang där bekräftelse inte verkade påverka 

motivation:  

 

R: vi har ju våra möten varje vecka där chefen brukar framhålla oss som gjort något bra. 
I: Upplever du att det påverkar din motivation? 
R: Nej det skulle jag nog inte säga. (R7) 

 

Att inte uppleva bekräftelse från chefen som motiverande säger emot övriga respondenter som 

upplevt att bekräftelse påverkar motivation positivt. Även utifrån Herzbergs (1959) resonemang 

är detta svårt att förklara, vilket gör det intressant att ifrågasätta vad bekräftelse faktiskt är. Att bli 

bekräftad på ett veckomöte kanske för någon är en bekräftelse, men för någon annan inte. En annan 

respondent svarade på ett annat sätt kring bekräftelse: 

 

I: Upplever du att den belöningen eller den uppmuntran som du får ökar din motivation eller minskar? 
R: Nej, den håller den på den nivå som den ska vara  
I: Så skulle du säga att det påverkar din motivation? 
R: Ja om man inte skulle få det så skulle motivation minska en aning, det är klart. Det är tycker jag är en 

viktig bit i det hela. Men det är så att om man tjatar för mycket på det, om man hela tiden säger, o vad bra du 

är! Då går det åt fel håll, men nu är det precis lagom. (R2) 

 

Vid en första tolkning av citatet kan det verka som att respondenten anser att motivation inte 

påverkas av bekräftelse. Det respondenten egentligen svarar på är om bekräftelse påverkar i någon 

riktning. I nästa fråga lägger respondenten sedan vikt vid att avsaknad av uppmuntran minskar 

motivationen. Alltså har bekräftelse en påverkan på motivation, så länge man inte “tjatar för 

mycket” (R2). Resonemanget kan förklaras med Herzbergs (1959) teori där avsaknad av 

motivationsfaktorer minskar motivation. Samtidigt belyser respondenten att för mycket beröm kan 

få motsatt effekt, vilket gör det intressant att betona nyanserna i respondenternas utsagor; vad som 

är mycket för någon kan vara lite för en annan.  

 

Frihet under ansvar  

Bekräftelse upplevdes påverka motivation, vilket även tillit upplevdes göra. En respondent lyfte 

tillit på frågan vad motivation innebär:  

 

“Sen tycker jag att motivation går väldigt mycket ihop med tillit [...] alltså ingen som är inne och pillar på 

detaljerna utan man får själv lösa det där. Nån som litar på en. Det tycker jag är motiverande.” (R3) 

 

I resonemanget förklarade respondenten att motivation är kopplat till tillit. Tillit innebär för 

respondenten att man som anställd får frihet att lösa sina arbetsuppgifter på egen hand utan att 
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någon lägger sig i, alltså frihet under ansvar. En annan respondent tog också upp frihet under 

ansvar som en motivationsfaktor:  

 

Vi har också väldigt mycket frihet under ansvar där man jobbar väldigt fritt. [...] Så att inklusive den aspekten 

och alla dom här förmånerna så känner man väldigt.. man får väldigt mycket och då vill man också ge väldigt 

mycket. (R10)  

 

Respondenternas utsagor vittnar om att upplevelsen av frihet under ansvar påverkar motivation i 

arbetet. Frihet under ansvar har enligt Herzbergs (1959) teori funktionen av en motivationsfaktor, 

vilket stämmer väl överens med studiens resultat.  
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Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras resultatet i förhållande till studiens syfte och frågeställningar samt i 

relation till Herzbergs (1959) teori och tidigare forskning på området. Avslutningsvis ges förslag 

på hur vidare forskning på området kan bidra till fördjupad kunskap. 

 

Studiens syfte har varit “att bidra med kunskap om hur olika faktorer påverkar arbetsmotivationen 

hos anställda med fast lön i tjänstemannasektorn på en bank”. Analysen har utgått från 

frågeställningarna: “Hur påverkar yttre faktorer anställdas arbetsmotivation vid ett svenskt 

företag?” och “Hur påverkar inre faktorer anställdas arbetsmotivation vid ett svenskt företag?” 

Efter en analys av den empiri som framkom under intervjuerna indikerar resultatet att yttre faktorer 

som förmåner, anställningstrygghet och ersättning inte påverkar motivation, vilket stämmer 

överens med Herzbergs (1959) teori. I studien har dock ett antal undantag identifierats. 

 

Studiens resultat har visat att det finns ett flertal yttre faktorer som motverkar missnöje på 

arbetsplatsen och inte har någon påverkan på anställdas motivation i arbetet. Faktorer med dessa 

egenskaper är enligt Herzbergs (1959) motivation-hygienteori kategoriserade som hygienfaktorer. 

I denna studie var dessa: företagsspecifika förmåner, sociala aktiviteter, fysisk och psykisk hälsa, 

flexibilitet och anställningstrygghet. I vår studie har flertalet av Herzbergs hygienfaktorer 

bekräftats ha funktionen att motverka missnöje. Samtidigt har vissa faktorer visat sig ha fler 

egenskaper än de Herzberg tillskrivit dem. Tidigare forskning (Hong et al., 1995, Misra et al., 

2013) har i motsats till Herzberg (1959) kommit fram till att förmåner faktiskt påverkar 

arbetsmotivation. I vår studie beskrev respondenterna att sociala relationer, enligt Herzberg (1959) 

en hygienfaktor, upplevdes kunna bidra till ökad arbetstillfredsställelse som är en av funktionerna 

hos motivationsfaktorer (Herzberg, 1959). Det innebär att sociala relationer inte bör klassas som 

hygienfaktor, utan som motivationsfaktor. Däremot har vi inte kunnat styrka att sociala relationer 

påverkar motivation, vilket innebär att relationer inte uppfyller båda kriterierna för en 

motivationsfaktor. Av den anledningen är det svårt att placera in sociala relationer i en av 

motivation-hygienteorins kategorier efter hur Herzberg (1959) tillskrivit dem specifika 

egenskaper.  

 

Resultatet har också pekat på att ersättning i form av lön, en yttre faktor, upplevs vara en 

förutsättning för att motverka missnöje. Dessa resultat överensstämmer med tidigare forskning 

som har visat att ersättning motverkar missnöje hos anställda (Gerhart & Milkovich, 1992, Peters 

et al., 2010). Liknande kom Hong et al. (1995) fram till att det finns en förväntan hos anställda om 

att få belöning för sitt arbete. Gerhart och Milkovich (1992) menar att ersättning är nyckelfaktorn 

för att det kontrakt som finns mellan arbetsgivare och anställd ska upprätthållas och fungera på ett 

bra sätt. Detta stämmer även väl överens med Herzbergs (1959) tillskrivning av lön som 

hygienfaktor. Däremot har vårt resultat också visat att lön kan upplevas påverka motivation. 

Ytterligare belägg för detta finns i tidigare forskning (Rasheed et al., 2016, Misra et al., 2013, Chui 

et al., 2002). Igalens och Roussel (1999) kom fram till att anställdas motivation minskar när det 

http://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4491-8-27
http://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4491-8-27
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inte finns en tydlig koppling mellan prestation och löneökning. Forskarna menar dock att deras 

resultat inte går att generalisera till anställda utan övertidsersättning, men vi har utifrån resultatet 

i vår studie kunnat styrka att detta även gäller arbetstagare utan övertidsersättning. Misra et al. 

(2013) fann att bekräftelse i form av lön bidrar till engagerad och motiverad personal, vilket stöder 

denna studies resultat där analysen pekade på att lön uppfattas som en form av bekräftelse vilket i 

sin tur påverkar motivation. Chui et al. (2002) konstaterade att monetär ersättning är den viktigaste 

faktorn för att motivera medarbetare, vilket styrker vårt resultat att lön kan upplevas motiverande 

för anställda. 

 

Sammanfattningsvis är svaret på frågeställningen “Hur påverkar yttre faktorer anställdas 

arbetsmotivation på ett svenskt företag?” att vissa yttre faktorer, såsom förmåner och 

anställningstrygghet, inte upplevs påverka motivationen, utan istället upplevs motverka missnöje 

hos de anställda. Andra faktorer, som sociala relationer och ersättning i form av lön, upplevs 

påverka motivation. Lön har en nära sammankoppling med inre motivationsfaktorer, som 

exempelvis bekräftelse, vilket gör att de anställda upplever att lön är motiverande.  

 

Förutom lön som en form av bekräftelse, har motivation enligt resultaten visat sig påverkas av inre 

faktorer. De inre faktorer som identifierats är: utveckling och utmaning, intressanta 

arbetsuppgifter, meningsfullt arbete, återkoppling samt frihet under ansvar. Enligt Herzberg 

(1959) har dessa faktorer egenskapen att antingen öka eller minska anställdas motivation i arbetet. 

På liknande sätt kom Peters et al. (2010) fram till att lön är en viktig faktor för att få tillfredsställd 

personal, men för att motivera sina anställda är det viktigt att ta hänsyn till andra faktorer, 

exempelvis utveckling. Resultaten i Peters et al. (2010) studie stämmer således överens med denna 

studies resultat, där utveckling upplevdes som en motivationsfaktor. Vår analys framhävde även 

att en alltför svår utmaning ansågs jobbig av respondenterna och uppvisade därmed karaktären av 

en hygienfaktor, genom att orsaka missnöje. En alltför svår utmaning kunde därför tolkas som ett 

dåligt arbetsförhållande, som med förklaring utifrån Herzbergs (1959) modell skulle innebära att 

utmaning är en hygienfaktor som inte kan påverka motivation. Detta blev missvisande för studiens 

resultat då majoriteten av respondenterna upplevde utmaning som en motivationsfaktor. Analysen 

bidrog med slutsatsen att en alltför svår utmaning inte nödvändigtvis bör klassas som en utmaning, 

utan istället som ett dåligt arbetsförhållande. Rasheed et al. (2016) drog slutsatsen att alltför 

belastande arbete kan leda till minskad motivation, vilket stärker att utmaning är en 

motivationsfaktor. Det resonemang kring utveckling och utmaning som förts i analysen visar 

därmed på komplexiteten och problematiken i att tillskriva faktorer en viss funktion på det sättet 

som Herzberg (1959) gör i sin teori. Vi vill ändå poängtera att utveckling och utmaning i studien 

tenderade upplevas som en viktig faktor för att öka anställdas arbetsmotivation. 

 

På samma sätt som utveckling och utmaning beskrivits som motivationsfaktorer, pekade resultaten 

på att intressanta arbetsuppgifter bidrar till anställdas motivation. Detta stämmer väl överens med 

Herzbergs (1959) teori där intressanta arbetsuppgifter identifierats som motivationsfaktor. En 
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annan inre faktor som urskilts i denna studie är meningsfullt arbete, som av Herzberg (1959) inte 

är specifikt benämnd som motivationsfaktor. Med tanke på att meningsfullt arbete fungerar på 

samma sätt som en motivationsfaktor borde det ändå tyda på att meningsfullt arbete är en 

motivationsfaktor. Är arbetet meningsfullt kan det tolkas bestå av intressanta arbetsuppgifter, 

vilket i sig är en motivationsfaktor. Gagné och Forest (2008) lyfter i sin forskning fram att arbete 

som upplevs meningsfullt och intressant påverkar motivationen i positiv riktning, vilket bekräftas 

i vårt resultat. 

 

Återkoppling var en annan inre faktor som tydligt framkom i materialet. En del respondenter talade 

om återkoppling i form av bekräftelse medan andra lyfte fram vikten av uppmärksamhet. 

Gemensamt var att återkoppling verkade ha en positiv effekt på motivationen. Herzberg (1959) 

har identifierat bekräftelse och uppmärksamhet som motivationsfaktorer, vilka båda kan 

förknippas med återkoppling. Likaså har forskning av Misra et al. (2013) visat att majoriteten av 

anställda på ett företag motiveras av uppmuntran. Forskarna fann även att uppskattning som inte 

upplevs rättvis eller rätt i tiden påverkar motivation negativt, vilket kan förklara den respondent 

som i vår studie upplevde att bekräftelse inte påverkar motivation. Vidare benämndes återkoppling 

i analysen bland annat som uppmärksamhet och befordran. Bhagwat et al. (2004) fann att 

uppmärksamhet i form av utmärkelser motiverar anställda och tidigare forskning har även dragit 

slutsatsen att befordringsmöjligheter påverkar anställdas motivation (Misra et al., 2013, Van 

Herpen et al., 2005), vilket stämmer överens med vårt resultat. Något som också visade sig ha en 

positiv effekt på motivationen var frihet under ansvar. Analysen visade att flexibla 

arbetsförhållanden, som är en hygienfaktor, kunde kopplas till frihet under ansvar, som är en 

motivationsfaktor. Ovanstående resultat illustrerar återigen den problematik som finns med 

Herzbergs (1959) indelning av hygien- och motivationsfaktorer. 

 

För att sammanfatta har inre faktorer visat sig ha en upplevd påverkan på motivationen. Därför 

blir svaret på frågeställningen “Hur påverkar inre faktorer anställdas arbetsmotivation på ett 

svenskt företag?” att de gör det i allra högsta grad. Inre faktorer påverkar motivationen i positiv 

riktning så länge de lever upp till förväntningarna, men inre faktorer kan även påverka 

motivationen i negativ riktning om de inte lever upp till förväntningarna. Som avsnittet Resultat 

och analys tydligt visat empiriskt är tesen att yttre faktorer (hygienfaktorer i Herzbergs termer) 

inte kan ha funktionen att motivera anställda problematisk. Även tesen att inre faktorer (som 

Herzberg kallar motivationsfaktorer) är begränsade i sin funktion – till att endast påverka 

anställdas motivation och inte att motverka missnöjdhet – blir uppenbart problematisk. Denna 

studies resultat har belyst problematiken kring detta då det framkommit att en del 

motivationsfaktorer även spelar en viktig roll i att motverka anställdas missnöje.  

Framtida forskning 

Vår studie har bidragit med forskning om motivation på den svenska arbetsmarknaden, vilket var 

svårt att hitta i sökprocessen. Då denna studie är begränsad i sitt urval ser vi fortfarande behov av 
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vidare forskning inom området i Sverige. En intressant aspekt att studera närmare skulle vara 

ålderns effekt på upplevelsen av motivation i arbetet. En respondent menade att dennes upplevelser 

säkerligen skulle förändras senare i livet, när livssituationen ser annorlunda ut. Att titta närmare 

på detta i en mer omfattande kvalitativ studie liknande vår studie skulle vara intressant.  

 

Den största problematiken kring Herzbergs (1959) teori uppstod i en analys av lönens påverkan på 

motivationen. Därför skulle det vara av stort intresse att gå mer på djupet hur olika typer av 

kompensationssystem, exempelvis rörlig lön, faktiskt påverkar de anställdas motivation eller om 

det endast motverkar missnöje. Att närmare undersöka hur förväntningar styr vad som upplevs 

motiverande är något som inte heller haft utrymme att behandlas i denna studie. Intresset har växt 

i takt med de intervjuer som utfördes, bland annat framkom att anställda har vissa förväntningar 

på ett företag av en viss storlek. En undersökning av anställdas förväntningar och hur det påverkar 

motivation där man jämför såväl små som stora företag skulle därför kunna vara ett uppslag för 

vidare studier.  

 

Något som inte har analyserats i någon större utsträckning är ersättning och förmåners påverkan 

på motivationen till att stanna på ett företag. Under intervjuerna framkom dock upprepade gånger 

resonemang kring hur olika kompensationssystem (dvs. kombinationer av ersättningspaket och 

förmåner) spelar en roll för vilket företag individer från början väljer, men även om de stannar 

kvar på företaget eller väljer att söka sig till en ny arbetsplats. Det finns med andra ord mycket mer 

att undersöka kring ämnet motivation för att på sikt kunna klarlägga vad det är som faktiskt 

påverkar motivationen i arbetet.  

Konklusion 

Syftet med studien var “att bidra med kunskap om hur olika faktorer påverkar arbetsmotivationen 

hos anställda med fast lön i tjänstemannasektorn på en bank”. För att kunna ta oss an ämnet 

formulerades två frågeställningar: “Hur påverkar yttre faktorer anställdas arbetsmotivation vid ett 

svenskt företag?” och “Hur påverkar inre faktorer anställdas arbetsmotivation vid ett svenskt 

företag?” De anställdas resonemang har visat att det finns många olika faktorer som påverkar 

motivation. Flera motivationsfaktorer som Herzberg (1959) nämner i sin teori har återfunnits i det 

empiriska materialet i denna studie. Samtidigt har resultatet visat att det finns faktorer som inte 

påverkar motivationen, vilka alla ingår i de faktorer som Herzberg (1959) klassat som 

hygienfaktorer.  

 

Det fanns ett specifikt intresse för ersättning samt förmåner och deras koppling till motivation som 

föranledde studien. Mot den bakgrunden väcktes i inledningen frågan hur det kommer sig att yttre 

faktorer som ersättning och förmåner finns listade över vad som motiverar anställda samt hur 

arbetstagare själva resonerar kring sin motivation i arbetslivet. Trots detta är både ersättning och 

förmåner enligt Herzbergs (1959) teori placerade i kategorin hygienfaktorer, det vill säga något 

som inte borde påverka motivation. Denna problematik har vi kunnat svara på genom att resultaten 
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i studien visat att en del hygienfaktorer kan vara så pass nära sammankopplade med 

motivationsfaktorer att det inte går att urskilja vad som egentligen är motiverande. Herzbergs teori 

går ut på att hygienfaktorer endast kan motverka missnöje medan motivationsfaktorer endast 

påverkar motivationen antingen i positiv eller negativ riktning. Enligt studiens resultat har 

slutsatsen dragits att motivation och tillfredsställelse i arbetslivet är mer komplext än så. Att göra 

en tydlig uppdelning mellan faktorer och tillskriva dem olika funktioner, som i Herzbergs teori, 

blir därför problematiskt. Trots allt bygger kunskapen om vad som motiverar och vad som 

tillfredsställer anställda på individers uppfattningar - individer är olika och därför kommer 

faktorernas funktioner alltid att upplevas olika. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Följebrev 

 

Hej! 

 

Antonia och Josefine heter vi och är två studenter från Uppsala Universitet som studerar sista terminen på personal- 

och arbetslivsprogrammet. Det innebär att vi just nu skriver vår kandidatuppsats i ämnet pedagogik med inriktning 

mot vuxna och arbetsliv. Vi undersöker hur medarbetare upplever att ersättning och förmåner påverkar deras 

motivation. 

 

Vi skulle vilja intervjua dig då dina upplevelser om hur du motiveras är avgörande och värdefull för vår studie. 

Intervjun kommer att bestå av tre teman med tillhörande frågor kring ämnet där vi är nyfikna på dig och dina 

upplevelser. Vi beräknar att intervjun tar mellan 30-45 minuter och med ditt medgivande kommer vi att spela in 

intervjun för att underlätta transkribering och vidare analys. Intervjuerna kommer att hållas någon av följande tider:  

 

- 18 november mellan kl 13.00 och 16.00 

- 23 november mellan kl. 9.00 och 15.00  

- 24 november mellan kl. 9.00 och 16.00  

 

För genomförandet av vår studie tar vi hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att ditt 

deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Dina uppgifter kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Informationen du delger oss kommer endast att användas i forskningssyfte samt behandlas förtroligt 

och förvaras på så sätt att inga obehöriga kan ta del av den. Du som medverkande kommer att avidentifieras, vilket 

betyder att det i rapporten inte kommer att framgå att just du eller ditt företag har deltagit i vår studie. Den färdiga 

uppsatsen kommer sedan att publiceras och finnas tillgänglig i databasen DIVA för dig att läsa. 

 

Är du intresserad av att bidra med dina upplevelser, återkom så snart du kan för att boka in en tid för intervju! 

Vid eventuella frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av oss: 

 

Josefine Isaksson                                      

(mailadress) 

(mobilnummer) 

Antonia Liljeblad 
(mailadress) 

(mobilnummer) 

 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 
Josefine Isaksson och Antonia Liljeblad 

 
Uppsala Universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Våra teman: ersättning och förmåner, samt motivation samt trivsel och tillfredsställelse. Vi 

kommer att spela in, hur ställer du dig till det? 

Du kan närsomhelst avbryta din medverkan, ditt deltagande behandlas konfidentiellt genom 

att:  
 

Bakgrund 

1. Vad lockade dig till att ta anställning just här?  

a. Vad är det som har gjort att du stannat kvar? 

b. Vad motiverar dig till att stanna kvar på en arbetsplats?  

c. Vad motiverar dig att stanna kvar just här?  

 

Ersättning och förmåner  

2. Hur ser dina förväntningar på företaget ut vad gäller ersättning och förmåner? 

3. Berätta lite kort om företagets ersättning och förmåner?  

a. Hur upplever du att du påverkas av dessa?  

b. Hur påverkar det din syn på företaget? 

c. Vad är viktigt för dig? - Om du fick sätta ihop ett kompensations- och 

förmånspaket - vad skulle de viktigaste delarna innebära? 

4. Vad tror du är syftet med de förmåner som finns?  

a. Hur tror du företaget resonerat kring kompensationspaket/lön/ersättning?  

b. Vilka fördelar och nackdelar ser du med de ersättningar och förmåner som 

finns?  

5. Upplever du att du blir rättvist belönad för ditt arbete (ersättningsmässigt)?  

a. Motivera varför/varför inte 

6. Finns det något som du tror skulle kunna förändra din motivation i arbetet? 

a. Vad skulle det i så fall vara? 

b. Vad skulle öka din motivation? 

 

Motivation (samt Trivsel/Tillfredställelse) 

7. Vad innebär motivation för dig som arbetstagare? 

8. Vad upplever du är din drivkraft? 

9. Upplever du dig motiverad i arbetet? 

a. Varför/varför inte?  

b. Om ja - När känner du dig som mest motiverad i arbetet? 

c. När känner du dig som minst motiverad i arbetet? 

d. Vilka faktorer är avgörande för att du skall känna dig motiverad? 

10. Hur upplever du att företaget jobbar med att få sina anställda att trivas med sitt arbete 

och sina arbetsuppgifter?  

a. På vilket sätt framhävs goda prestationer inom företaget?  
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b. Hur trivs du med ditt arbete? (arbetsuppgifter/roll/position) 

c. Vilka faktorer är avgörande för att du ska trivas med ditt arbete?  

11. Hur ser du på din framtid inom det här företaget?  

12. Om du tänker tillbaka på dina tidigare jobb  

a. - vad har motiverat dig då?  

b. - minskat din motivation?  

 

Avslutning 

● Har du något du vill lyfta fram som vi inte har pratat om? 

● Har du några frågor? 

● Har vi förstått dig rätt….? 

 

Tack för din medverkan!  
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Bilaga 3 - Meddelande på företagets intranät 

Vi har beslutat att stödja två studenter, Antonia Liljeblad och Josefine Isaksson, vid 

Personalvetarprogrammet i Uppsala, om att vara referensunderlag för en studie som dom ska 

genomföra. Temat på uppsatsen är att undersöka hur ersättning och förmåner påverkar motivation, 

vilket vi tycker är en intressant fråga att belysa. 

  

Undersökningen kommer att ske på medarbetarnivå via intervjuer med 10 personer och ska 

genomföras under v 46. 

  

Om du är intresserad av att vara med i studien, kontakta XX XX. Det är frivilligt och intervjuerna 

kommer att vara helt avidentifierade och konfidentiella. 

  

Tack för hjälpen 

  

XX, XX 

 

 


