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Sammanfattning 
Det är vanligt att arbetsgivare missar vikten av att motivera extra anställda. Resultatet av att 
förbise betydelsen av motivation kan bidra till oengagerad och illojal personal samt ökade 
kostnader för nyrekrytering. Om arbetsgivaren lägger vikt vid att förstå vad som motiverar 
personalen kan arbetsgivaren öka glädjen, effektiviteten och därmed lönsamheten i 
verksamheten.  
 
Uppsatsens syfte är att belysa extra anställdas motivationsfaktorer och hur viktigt arbetsgivare 
och arbetstagare anser att motivation är.  
 
För att bättre försöka förstå vad som driver en individ, har vi med kvalitativ metod genomfört 
intervjuer. Vi har intervjuat fyra extra anställda och två arbetsgivare på två företag inom 
branscher där sådan anställning är vanlig. Frågorna har formulerats med öppna svar då vi har 
varit intresserade av att respondenterna skulle berätta fritt. Vi har ställt frågor enligt en mall 
då vi har haft som syfte att kunna jämföra svaren mellan de olika individerna. Eftersom vi har 
erfarenhet inom ämnet som vi inte kunnat bortse ifrån därför har vi tolkat svaren enligt ett 
hermeneutiskt synsätt.  
 
Teorin vi har använt är främst job enrichment/enlargement och commitment, dessa två teorier 
grundas på Maslows och Herzbergs äldre teorier om motivation varför vi även tar upp dessa.  
Med teorierna som grund har vi analyserat informanterna svar och jämfört om det finns 
likheter eller olikheter mellan dem. Vidare har vi jämfört arbetsgivarens och arbetstagarnas 
syn på motivation och om dessa överensstämmer med varandra.  
 
I vår slutsats har vi kommit fram till att lönen är initial för att arbeta extra men den är inte 
avgörande för motivationen. Arbetstagarna och arbetsgivarnas uppfattningar om motivation 
skiljer sig åt mellan företagen. På restaurangen är parterna överens om vad som är 
motiverande och arbetsgivaren arbetar aktivt för att underhålla motivationen. På butiken anser 
vi att det finns ett glapp mellan arbetstagare och arbetsgivare om vad som är motiverande. Vi 
tolkar arbetsgivaren som oreflekterade om vad motivation skulle kunna bidra med för att öka 
arbetsglädjen.

 



 

Summary 
It is common that employers neglect the importance of motivating extra employees. The 
results of overlooking the importance of motivation can higher the cost for new recruiting as 
well as increase the number of unengaged and disloyal employee members. If the employer 
lay´s stress on understanding what motivates the employees he or she can enhance the joy, 
efficiency and therefore the profitability in the company.  
 
The purpose of this composition is to illuminate the extra employee´s factors of motivation 
and how important employers and employees consider motivation is. 
 
To better try to understand what impel an individual we have, with a qualitative method 
carried through interviews. We have interviewed four extra employees and two employers at 
two companies within the lines of business where employment like this is common. The 
questions have been formulated with open answers as we have been interested in the 
respondents to speak freely. We have asked questions according to a model as we have aimed 
to compare the answers between the different individuals. Since we both have experience 
within the subject that we couldn’t leave out of account, we have advocated the answers 
according to a hermeneutic approach. The theory we have used is foremost job 
enrichment/enlargement and commitment, these two theories are based on Maslow and 
Herzbergs older theories about motivation, why we also bring these up. With the theories as a 
foundation we have analyzed the respondent’s answers and compared if there are any 
resemblances or differences between them. Further we have compared the employers and 
employees views on motivation and if these accord with each other.  
 
In our conclusion we have come to know that the pay is initial to work extra but it is not a 
determining factor for motivation. The employers and employees apprehension about 
motivation disunite between the two companies. At the restaurant employers and employees 
agree what is motivation and the employer works briskly to maintain the motivation. At the 
store we consider there is a gap between what the employees and employer think is 
motivating. We interpret the employer as unreflective about what motivation could contribute 
to increase the pleasure in one’s work. 
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1. Introduktion 
Det är vanligt att arbetsgivare har svårt att motivera personal som är tillfälligt anställd varför 
många av dem saknar engagemang att göra det lilla extra när de har, vad vi benämner som - 
ett genomgångsyrke. I ett genomgångsyrke arbetar en person tillfälligt t ex under pågående 
studier eller då de har en annan mer permanent sysselsättning. Ett ”genomgångsyrke” är 
således ett arbete som inte är deras huvudsakliga sysselsättning. I dessa yrken arbetar 
människor en kortare tid, de arbetar vanligen med mindre kvalificerade arbetsuppgifter och 
det är ovanligt att de får en heltidstjänst. Detta gör att arbetet utförs mindre engagerat och den 
extra anställde känner inte tillhörighet till arbetet vilket i sin tur kan medföra att ansvar och 
lojalitet uteblir. Omotivation och oengagemang kan även leda till att den anställde inte väljer 
att återkomma till arbetsplatsen. Med hög personalomsättning uteblir vanor och kostnaderna 
för företaget ökar för att ständigt nyrekrytera personal som saknar vana. 
 
Företag i vissa branscher behöver stundvis och snabbt extra personal. Dessa snabba 
personallösningar medför ofta att den extra insatta personalen får utföra enklare 
arbetsuppgifter som inte kräver någon längre introduktion, det är vanligt att de blir kvar i de 
positionerna. Det gör att arbetstagaren ser sig själv som tillfällig, lågkvalificerad, ej betrodd 
och har därmed ett lägre/mindre engagemang för sina arbetsuppgifter, eftersom hon/han ändå 
inte har för avsikt att stanna någon längre tid. Om de blir motiverade att återkomma, får den 
som har genomgångsyrken med tiden allt mer erfarenheter och vana vid arbetet. De skaffar 
sig kunskaper, lär sig rutiner, att samarbeta med de övriga och de blir mer effektiva i att utföra 
sitt arbete. Då vi vet att rekryteringsprocessen och nya introduktioner är kostsamma för 
arbetsgivaren anser vi att det är viktigt att belysa fördelarna med att motivera även de 
tillfälliga arbetstagarna så att de kommer tillbaka – kanske senare även för en fast anställning. 
Om en arbetstagare känner motivation för sitt arbete ökar på så sätt effektivitet och 
engagemang och därmed även lönsamheten i företaget. 
 
Vi anser att det finns något för båda parter att vinna om arbetsgivaren satsar på motivation. En 
arbetsgivare kan minska sina rekryteringskostnader samt med tiden får de även ett ökat 
kunnande hos de anställda. En arbetstagare kan med engagemang få ett mer innehållsrikt 
arbete som kan leda till en tryggare anställning och/eller början till en karriär. Om motivation 
hanteras som en långsiktig investering som ger avkastningspotential både för arbetsgivaren 
och för arbetstagaren kan en ”win-win” situation uppnås. Om motivation istället försummas 
finns det risk att företaget kommer att fortsätta att ha stora rekryteringskostnader med 
upprepade introduktioner och ständigt oengagerad och omotiverad tillfällig personal. Centralt 
i denne uppsats är därför att förstå hur både arbetsgivare och arbetstagare uppfattar att 
motivation kan leda till ökat engagemang. Vi menar att motivationsarbete kan leda till ökad 
vinst även om det inte syns direkt i resultaträkningen.  
 
Då vi båda har lång erfarenhet inom branscher där det är vanligt med extraanställda har det 
bidragit till att vi vill ägna intresse för just detta ämne. Den erfarenhet vi har är både som 
arbetsledare med många tillfälligt anställda och som tillfälliga arbetstagare. De yrkesområden 
där vi har erfarenhet i är inom dagligvaruhandeln, restaurang- och hotellverksamheten. I dessa 
branscher är det vanligt med anställningsformen ”extra arbete vid behov” eftersom de vid 
olika tidpunkter har varierad efterfråga av personal. Som exempel har dagligvaruhandeln ett 
ökat personalbehov vid kvällar och veckoslut, restauranger har oftast en betydligt högre 
besöksfrekvens under fredags och lördagskvällar vilket innebär att det under dessa tider är 
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mer personalkrävande. Vi anser att lön inte räcker för att motivera arbetstagare att arbeta 
engagerat, lojalt och stanna inom företaget. Finns det en skillnad mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren uppfattningar om motivation? 
 
När vi har sökt information bland vetenskapliga artiklar och litteratur har vi inte hittat något 
som tar upp motivationsfaktorer hos personal som arbetar extra. De artiklar som kommer 
närmast vår frågeställning är de som belyser motivationsproblematiken inom 
bemanningsföretag där korttidsanställningar är vanligt. Vi tror dock att vissa av dessa artiklar 
kan vara användbara inom det problemområde som vi vill undersöka. 

1.2 Frågeställning 
 
Vilka faktorer motiverar personer i genomgångsyrken? 
Bidrar dessa motivationsfaktorer till att personer i genomgångsyrken vill återkomma till 
arbetsplatsen? 
 
Vilka verktyg använder arbetsgivarna för att öka motivationen, engagemanget och lojaliteten 
hos de anställda i genomgångsyrken? 
Hur kan verktygen leda till att tillfälligt anställda återkommer till arbetsplatsen? 
 
Genom att besvara dessa frågeställningar är vår förhoppning att vårt arbete ska ge ett bidrag 
till att förstå hur motivationsarbete på sikt kan öka effektiviteten i de arbeten som genomförs 
av tillfällig arbetskraft.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att förstå hur arbetsgivare och arbetstagare uppfattar att människor i 
genomgångsyrken kan motiveras i tillfälliga arbeten.  

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka två arbetsplatser i Gävle inom branscher där det är vanligt med extra 
anställda. Av de företag vi kontaktade som representerade ett flertal branscher var det dessa 
två företag som var positiva att medverka i vår undersökning. Vi anser att dessa företag är 
representativa för de frågeställningar som vi har. 
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2. Metod 
I detta kapitel förklarar vi för vårt urval och hur vi har insamlat informationen, samt hur vi i 
analysen behandlar det empiriska materialet. Vi beskriver med en modell hur vårt arbete har 
arbetats fram samt en disposition av uppsatsen. 

__________________________________________________________________________  

2.1 Kvalitativ metod 
En metod kan ses som ett hjälpmedel, ett tillvägagångssätt att lösa problem för att nå fram till 
ny kunskap. Det finns två centrala angreppssätt som man talar om inom samhällsvetenskapen; 
kvantitativa och kvalitativa metoder.1 Vilken av dessa metoder forskaren väljer att använda 
anses bero på dennes verklighetsuppfattning, vetenskapsuppfattning, vetenskapsideal, 
estetiska och etiska synpunkter samt problemformulering. En forskare behöver även vara 
medveten och själv reflektera över dessa faktorers betydelse så att denne förstår sina egna 
undersökningar och kan se både möjligheter och begränsningar av sina granskningar.2 Val av 
metod beror i huvudsak på vad forskaren vill belysa i sin problemformulering. Båda 
metoderna har för avsikt att öka kunskapen om en företeelse. I övrigt skiljer de sig åt. I den 
kvantitativa metoden hanteras informationen ofta i form av siffror medan den kvalitativa 
metoden strävar efter att forskaren ska förstå och tolka information.3  
 
Vi har valt att använda den kvalitativa metoden i denna studie. I en kvalitativ metod har 
forskaren en tidigare kunskap inom ämnet, en förförståelse. Genom att ha en god kunskap i 
ämnet kan forskaren ställa följdfrågor till respondenterna och med några undersökningar få 
djupare kunskap. Det som utmärker en kvalitativ metod är att forskaren stävar efter att ha ett 
du-och-jag-förhållande mellan det som undersöks och forskaren själv. Genom närhet till det 
undersökta objektet fås möjlighet till en djupare undersökning som ger mer information om 
det som undersöks.4  
 
Då vi har en tidigare erfarenhet genom att har arbetat i genomgångsyrken och är av den 
uppfattningen att motivation har stor betydelse för den anställdes arbetstrivsel har vi en 
förförståelse för vår problemformulering. Risken med förförståelsen är att vi ges möjlighet att 
leda intervjuobjekten under intervjun samt att vi tolkar deras svar på sådant sätt att det stödjer 
vår uppfattning om motivation. Det finns en intersubjektivitet mellan oss och det som studeras 
vilket gör att vi behöver förhålla oss så objektivt det går vilket kan vara svårt när man har 
förförståelse för ett ämne.5 Samtidigt behövs för att kunna ställa frågor om ett ämne att 
intervjuaren har kunskap om ämnet om denne ska ha förmåga att tolka svaren. Vårt 
förhållningssätt är att vara medvetna om riskerna i samband med intervjuer och hur den kan 
påverka vår tolkning. Vår ambition är därför att syna data och att värdera den kritiskt.  
 
Vi har tolkat intervjuresultaten enligt det hermeneutiska synsättet vilket innebär att vi inte har 
kunnat bortse från den kunskap vi redan har. Hermeneutik betyder tolkningslära där 
undersökaren använder sin förförståelse som hjälp vid tolkningen av ny data.6 Inför 

                                                 
1 Holme & Solvang, 1997 s 13 
2 Abnor & Bjerke, 1994, s 32, 35 
3 Holme & Solvang, 1997, s 76 
4 Ibid s 78 
5 www.ne.se, 2006-12-13 kl 14.27 
6 Thurén, 1991, s 45ff 
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intervjuerna har det varit viktigt att vi haft kunskap och förståelse för problemet som ska 
undersökas. Det kräver att vi har läst in oss på ämnet för att i dialogen med intervjupersonen 
kunna använda ett gemensamt språk. Kunskap ger genom dialog och tolkning ny kunskap 
som i sin tur blir ny kunskap genom ny dialog och så fortsätter den så kallade Hermeneutiska 
spiralen.7  

2.2 Deduktiv och induktiv ansats 
I vetenskapliga studier använder forskare antingen induktivt och deduktivt angreppssätt för att 
dra slutsatser. I ett induktivt angreppssätt utgår forskaren från enskilda fall (empiri) och drar 
allmänna regler, det vill säga bildar teorier av observerad verklighet. I ett induktivt 
angreppssätt studeras ett begränsat antal observationer och av dessa dras större eller mindre 
sannolikheter – men man bör dock notera att en total säkerhet inte kan uppnås. Induktion kan 
även ses som ett första steg mot bildande av en grundad teori där observation från 
verkligheten utvecklas till en teori.8   
 
Deduktion kan sägas vara induktionens motsats där utgår forskaren från allmänna regler 
(teori) och drar slutsatser om enskilda företeelser. I den deduktiva ansatsen anförs en logisk 
beviskedja där slutsatsen blir giltig om den är logiskt sammanhängande. Den säger dock inget 
om sanningshalten av beviskedjan. Resultatet testas mot fakta för att verifiera om teorin 
överensstämmer med vad forskaren förutsagt om teorin. I en hypotetisk-deduktiv ansats testas 
teorin med hjälp av hypoteser som antingen verifieras (bekräftas) eller falsifieras (förklaras 
falskt).9

 
Kortfattat kan sägas att med en induktiv ansats studeras verkligheten och utifrån den drar 
forskaren allmänna slutsatser medan en deduktiv ansats prövar teorin mot verkligheten där 
teorin antingen verifieras eller falsifieras. 
 
Då vi i vårt arbete studerar verkligheten (empiri) genom att utföra intervjuer och avsikten är 
att från dem dra slutsatser, innebär det att vi använder en induktiv ansats. Vi kommer 
troligtvis inte att komma fram till någon total säkerhet då vi gör ett begränsat antal studier 
men sannolikhet får vi ökad kunskap om motivationsfaktorers betydelse i tillfälliga arbeten.  

                                                 
7 Eriksson m fl, 2001, s 222 
8 Abnor & Bjerke, 1994, s 107 f    
   Thurén, 1991, s 21ff 
9 Abnor & Bjerke, 1994, s 107 f 
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2.3 Design – en plan för hur vi har gått tillväga 
 

 
Figur 1. Källa: Egen arbetsmodell 
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2.4 Datainsamling – urval, tillvägagångssätt 

2.4.1 Primär- och sekundärdata  
Inom den vetenskapliga världen talar man om två olika typer av data, primärdata och 
sekundärdata. Med primärdata menas att nya data samlas in i ett speciellt syfte för den 
undersökning som är för hand. Detta kan göras på tre sätt: direkt observation, intervju samt 
experiment. Sekundärdata är tidigare insamlat och skrivet material och i regel insamlat för 
annat ändamål än just den aktuella undersökningen.10

 
Som primärdata har vi valt att göra intervjuer med arbetstagare och arbetsgivare på 
arbetsplatser där det är vanligt med tillfälliga anställningar, då vi är av den uppfattningen att 
det är den bästa metoden för att få djupgående och utförliga svar. 
 
Vi har utfört intervjuerna på de olika arbetsplatserna där arbetsgivarna har valt ut vilka 
arbetstagare som har medverkat. Vi är medvetna om att det kan vara så att arbetsgivarna styrt 
oss mot ett resultat som gynnat dem.  
 
Efter att ha valt ämne och inriktning till vårt arbete läste vi att årets HR stipendium11 delats ut 
till Tobias Berglund och Viktor Karlsson som skrivit en kvalitativ studie om att skapa 
commitment i bemanningsföretag. Utifrån denna uppsats fann vi litteratur som vi ansåg vara 
relevant för vårt arbete. 
 
Vidare sökte vi information med hjälp av databaserna på Högskolans bibliotek och sökte på 
sökorden motivation, tillfälligt anställda och job enrichment. Vi valde ut ett antal artiklar som 
behandlade motivation i allmänhet, motivation hos tillfälligt anställda och job design. 
 
Vissa artiklar var enligt vår mening något inaktuella men stärktes av senare artiklar som 
berörde samma ämne och refererade till de äldre artiklarna. Vi fann att innehållet i dessa 
artiklar likväl var aktuella och gällande som motivationsfaktorer förutsatt att vi beaktade i 
vilket kontext de var skrivna.  

2.4.2 Intervju  
Man skiljer på intervjuer beroende på hur de utförs. Antingen har intervjuaren och 
intervjuobjektet personlig kontakt, telefonkontakt eller kontakt via post eller mail. I de två 
första alternativen noterar intervjuaren svaren och är närvarande under intervjun. I intervjuer 
via post eller mail fyller intervjuobjektet på egen hand i svaren. Båda sätten, personlig kontakt 
respektive postade frågor, har för- respektive nackdelar vilket kan leda till intervjuareffekter 
och påverkan.  
 
I intervjuer via post eller mail undviks intervjuareffekt vilket innebär att intervjuaren har 
svårare att direkt påverka intervjuobjektet. Då finns istället inte möjligheten till att förklara 
om något är oklart. Det motsatta förhållandet råder vid personlig kontakt eller telefonkontakt, 
det vill säga den som intervjuar finns i en situation där han/hon direkt kan påverka den som 
intervjuas.12  
 

                                                 
10 Arbnor & Bjerke, 1994, s 241 
11 HR-stipendiet delas ut varje år av Personec till den kandidat- eller magisteruppsats som bäst utvecklar tankar 
och lösningar inom HR-området.   
12 Holme & Solvang, 1997, s 173 
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Intervjuer kan vara standardiserade, samma frågor till samtliga intervjuobjekt, eller icke-styrd 
intervju, varierande frågor beroende på hur intervjun utvecklar sig. Frågorna kan antingen 
vara slutna, med bundna svar, eller öppna då respondenten svarar med egna ord.13 Vanligt är 
också att man använder så kallad halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuaren 
dels styr frågorna genom att ha en strukturerad mall att utgå från, dels har öppna frågor där 
respondenten ges stor frihet till att utveckla sina egna svar.14  
 
I de intervjuer vi har genomfört har vi använt strukturerad frågemall till arbetstagarna 
respektive arbetsgivarna, dessa frågor har vi formulerat så att respondenterna med egna ord 
besvarar frågorna. 
 
När vi kontaktade arbetsgivarna på respektive företag presenterade vi oss och förklarade att vi 
arbetade med en undersökning om motivationsfaktorer hos extra anställda. Vi frågade om de 
var intresserade att delta i denna studie. Vi lovade att de skulle vara anonyma då vare sig 
personer eller företagen är av intresse för undersökningen. För att hålla isär informanterna och 
för enkelhetens skull omnämns de, restaurangarbetstagare RAT, restaurangarbetsgivare RAG, 
livsmedelsbutiksarbetstagare LAT, livsmedelsbutiksarbetsgivare LAG, i arbetet.  Då vi inte 
ville att informanterna förberedde sina svar beskrev vi inte frågorna eller motivet till 
undersökningen något närmare.  
 
Vi började med att intervjua de anställda och avslutade med arbetsgivaren på arbetsplatserna 
det var ett medvetet val för att se om de anställdas svar skulle leda till några fler frågor till 
arbetsgivaren. Intervjuerna tog mellan 20 till 40 minuter vardera. Intervjuerna med 
arbetsgivarna tog längst tid då de berättade villigt om sig själva och företaget. 

2.4.3 Konstruktion av frågeformulär och frågor 
Det är viktigt hur man konstruerar frågeformuläret i enkätundersökningar och främst när 
intervjuaren inte har direkt kontakt med intervjuobjektet. Ett noga genomarbetat 
frågeformulär har större svarsfrekvens än ett slarvigt ogenomtänkt dito. Dessutom råder det 
en obalans mellan parterna. Det är intervjuaren vill ha något från intervjuobjektet medan 
denne är fri att svara eller inte. Därför är det viktigt att den som intervjuar kan motivera 
intervjuobjektet att vilja svara och helst så ärligt som möjligt på frågorna.15

 
I vår undersökning strävar vi efter att uppnå ovanstående beskrivning där deltagandet i 
intervjuerna har varit frivilligt och anonymt.  
 
Strukturen på frågeformuläret är också av betydelse. Inledningsvis kan man ställa faktafrågor 
för att successivt övergå till frågor av mer kontroversiell art såsom den intervjuades 
värderingar. Avslutningsvis bör man ställa frågor som är oproblematiska för att neutralisera 
eventuella spänningar som kan ha uppkommit.16

 
I vårt frågeformulär börjar vi med bakgrundsdata för att övergå till frågor om motivation som 
är riktade till arbetsledare respektive arbetstagare.  
 
Frågorna kan vara av ledande karaktär även om de inte är formulerade med ja- och nej-svar 
det är även beroende på i vilken följd frågorna ställs som de kan vara ledande. Även om det 
                                                 
13 Abnor & Bjerke, 1994, s 243 
14 Holme & Solvang, 1997, s 78 
15 Ibid, s 174 
16 Ibid, s 174  
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kan konstateras att det är oundvikligt att vissa frågor blir ledande ska intervjuaren hela tiden 
sträva mot att så lite som möjligt påverka intervjuobjektet.17

 
Vi har undvikt att ställa ja- och nej- frågor i vårt frågeformulär och vi har inte medvetet ställt 
frågorna i sådan följd att de kan uppfattas som ledande. Detta har vi gjort för att undvika att 
påverka intervjuobjektet.    

2.5 Analys 
Vi har analyserat den kvalitativa informationen genom att välja ut centrala huvudfrågor som 
vi vill uppmärksamma.18 Vi har granskat och speglat dessa intervjusvar emot varandra för att 
se om det förekom en konflikt mellan parternas uppfattning om motivation. 
 
Efter vi sammanställt våra intervjusvar granskade vi dessa för att sedan jämföra de med 
teorierna som vi undersökt för att sedan komma fram till en slutsats som uppfyller syftet. 
 

 
Figur 2. Källa: Egen arbetsmodell

                                                 
17 Holme & Solvang, 1997, s 175 
18 Ibid, s 146 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer vi att definiera motivation. Vidare beskriver vi Maslows 
behovspyramid, Herzbergs motivationsteori samt begreppen job enrichment och commitment.  
I texten nedan har vi valt att använda de engelska begreppen då dessa är väl kända och det 
finns inte några motsvarande begrepp på svenska 

___________________________________________________________________________  
 
Det finns en stor mängd skrivet material inom ämnet motivation där flera teorier är etablerade 
inom den vetenskapliga världen. De teorier som kan anses som de mest grundläggande och 
som förekommer inom så gott som all kurslitteratur är Maslows behovstrappa, Herzbergs två-
faktor-teori.19 Vi kommer att utgå från dessa teorier som vidareutvecklats till job enrichment 
och commitment. Vi är av den uppfattningen att det är dessa begrepp som är de mest 
relevanta för vår problemformulering. 

3.1 Definition av motivation 
National Encyklopedin förklarar motivation enligt följande:  
 

”Motivation (av motiv) sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i 
gång, upprätthåller och riktar beteende.” 

 
Motivationsteorierna förklarar varför individen agerar samt gör vissa val framför andra.  
Motivation är den process som aktiverar och dirigerar människans beteende gentemot vissa 
mål.20 Genom att förstå de motivationsfaktorer som driver individen kan arbetsledaren 
förbättra lönande beteende hos personalen såsom komma i tid och engagemang.21

3.2 Motivationsteorier 

3.2.1 Maslows behovspyramid 
Författarna till boken ”Management- A Competency- Based Approach” beskriver att 
människor skiljer sig från varandra på olika vis, det kan vara personligheter, värderingar, 
behov samt olika förutsättningar. Psykologen Abraham Maslows behovspyramid är ett synsätt 
för att se individuella skillnader hos en anställd vilket påverkar deras motivation och 
tillfredsställelse. Författarna beskriver även att ett behov är en stark känsla av ofullständighet i 
en persons liv vilket skapar en obehaglig spänning hos individen. Det är den spänningen som 
skapar motivationsstyrkan och får personens agerande att uppnå tillfredställelse, minska 
spänningen samt att minska motivationskraften.22

 
Abraham Maslow utgick från att människor har fem olika typer av behov vilka är fysiologiska 
behov, trygghetsbehov, sociala behov, självhävdelsebehov samt självförverkligande behov. 
Dessa fem klassificeringar av behovsgrupper ordnas i hierarkisk ordning vilket visar 
behovens förutsatta styrka. Denna hierarkiska ordning visar i vilka steg en individ söker 
tillfredsställa sina behov.23 Först är att tillfredställa de behov som är på den nedersta nivån av 
                                                 
19 Hellriegel et al, 2005, s 402, 407, 409 
20 www.ne.se, 2006-12-12 kl 11.50 
21 Hellriegel et al, 2005, s 384 
22 Ibid, s 407 
23 Bakka, 2001, s 163 
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behovspyramiden och när de är uppfyllda så ökar behoven som motiverar individen till att 
tillfredställa sina behov i nästa nivå.24

Maslows behovspyramid beskrivs utifrån följande fem behovsnivåer:25

 

 
Figur 3. Maslows behovspyramid. Källa Hellriegel, 2005, s 407 

 
Fysiologiska behov, ligger på den lägsta nivån och är de som tillfredställs först av alla behov. 
Det kan vara mat, kläder och tak över huvudet allt för att överleva. En hungrig person arbetar 
för att kunna köpa mat.  
 
Trygghetsbehov, behoven i denna nivå begär trygghet, stabilitet och att få vara frisk. En 
person känner tillfredställelse av trygghetsbehov när de har ett stabilt arbete med sociala 
förmåner som sjuk och pensionsförsäkringar. Behovet av att känna anställningstrygghet är 
ofta viktigare än en hög lön. 
 
Sociala behov, är önskan av vänskap, kärlek och att känna tillhörighet. En anställd med höga 
sociala behov tycker om att arbeta med andra anställda medan en anställd med låga sociala 
behov tycker mer om att arbeta självständigt. När en organisation inte tillmötesgår de sociala 
behoven kan konsekvenserna bli att de anställda visa sitt missnöje med låg produktivitet, 
stressrelaterat beteende och även känslomässiga sammanbrott. Ledaren/chefen måste då 
försöka få de anställda att arbeta mer med varandra samt att delta i organisationens sociala 
aktiviteter för att tillfredställa de sociala behoven.  
 
Självhävdelsebehov, är önskan om självrespekt, känslan av personliga prestationer och att 
uppskattas av andra. För att tillfredställa dessa behov söker människor möjligheter för 
prestationer, avancemang, prestige och status vilket symboliserar deras betydelse och 
kompetens. När detta behov är framträdande så kan ledaren/chefen skapa spännande 
arbetsutmaningar som kräver färdighet för att tillfredställa behovet. 
 
Självförverkligande behov, är begäran om en personlig utveckling, självtillfredsställelse och 
tillvaratagande av den individuella förmågan. Ledare/chefer som upptäcker denna motivation 

                                                 
24 Hellriegel et al, 2005, s 407 
25 Ibid, s 407ff 
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i sina anställda kan hjälpa dem att finna utvecklingsmöjligheter i sina arbeten eller skapa 
speciella arbetsuppgifter där de kan utvecklas.  
 
Maslow tror att människor förflyttar sig i behovspyramiden med tanke på vilket behov som 
har blivit tillfredställt och vilka behov som kan bli tillfredställda. Han förklarar att människan 
kan förflytta sig både upp men även nedåt i behovspyramiden. När en människa är 
tillfredställd med basbehoven så är det individuellt vad som motiverar personen för att 
förflytta sig ytterligare ett steg i behovspyramiden. Vissa människor är tillfredställda och 
motivationen alldeles för svag för att flytta sig ytterligare ett steg. När en individ flyttas nedåt 
i behovspyramiden kan det vara att utvecklingsmöjligheterna i arbetet begränsas för de 
anställda så kan de fokusera på sina medarbetare istället vilket också kan generera känslan av 
tillfredställelse.26  
 
I boken ”The Structuring of Organizations”, av Henry Mintzberg har författaren en åsikt om 
Maslows behovspyramid. Teorin om de fem olika behovskategorierna där individen bara kan 
gå vidare om de lägsta behoven är tillfredställda. Han menar att i dagens välfärdssamhälle 
med växande rikedom och ökade utbildningskrav så har människorna förflyttat sig i Maslows 
behovspyramiden och att basbehoven redan är tillfredställda från start.27 Senare forskningar 
visar även att konceptet inom Human Resource Management med synen på människan som 
en resurs har blivit ålderdomlig tack vare dagens ekonomiska och teknologiska utveckling. 
Det har skett en ökad förbättring inom utbildningar, kunskapsnivåer och levnadsstandard. 
Denna teori grundar sig på att Maslows fysiologiska behov automatiskt har blivit 
tillfredställda av den teknologiska utvecklingen.28

 

3.2.2 Herzbergs två-faktor-teori 
Fredrick Herzberg kom fram till efter en omfattande studie att det finns två faktorer som 
påverkar människans arbetstillfredsställelse. Den första faktorn är beroende av arbetsplatsens 
yttre faktorer, eller som Herzberg valde att kalla dem hygieniska faktorer, såsom lön, 
personalpolitik, fysiskt miljö etc. Den andra faktorn i Herzbergs teori är de inre faktorerna, 
även kallat motivationsfaktorer, dessa är till exempel erkännande från arbetskamrater och 
chefer, hur viktig arbetsuppgiften anses vara, att ha möjlighet att utvecklas inom arbetet.29

 
Fredrick Herzberg kom fram till att hygienfaktorerna endast kunde uppnå en acceptabel nivå 
och hade därmed en mindre betydelse för motivationen hos individen. Hygienfaktorerna är 
istället avgörande för en individs vantrivsel eller inte. Men om de yttre omständigheterna är 
på en acceptabel nivå innebär inte det, att individen automatiskt trivs, endast att den inte 
vantrivs.30

 
Motivationsfaktorn är enligt Herzberg den avgörande faktorn till om en individ känner 
arbetstillfredsställelse. Motivationsfaktorerna är avgörande om man ska räkna med att få 
engagerade medarbetare.31

 

                                                 
26 Hellriegel et al, 2005, s 409f 
27 Mintzberg, 1979, s 78 
28 Gee & Burke, 2001, s 132 
29 Maltén, 1992, s 112 
30 Ibid, s 113 
31 Ibid, s 113 
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Kort sagt kan man säga att hygienfaktorer påverkar hur otillfredsställd en individ känner sig 
men är inte avgörande för hur motiverad någon är. Däremot enligt Herzbergs teori påverkar 
motivationsfaktorerna hur tillfredsställd en individ känner sig samt väcker dens motivation.32

 

 
Hygien- 
faktorer 

 
Motivations- 
faktorer 

Låg arbetstillfredsställelse 

Hög arbetstillfredsställelse 

Acceptabel 
nivå 

Inre faktorer 
• Prestation  
• Erkännande 
• Arbetets 

skattning 
• Utbildning 

inom arbetet 

Yttre faktorer 
• Företagspolicy 
• Ledning 
• Lön 
• Arbets- 

förhållanden 
• Fysisk 

arbetsmiljö 

 
Figur 4. Herzbergs två-faktor teori. Källa Maltén Grupputveckling s 113, samt egen omarbetning 
 
För att uppnå en hög arbetstillfredsställelse måste arbetet göras intressant för dem som ska 
utföra arbetet. Detta kan inte bli bestående om det uppnås med hjälp av hygienfaktorer. 
Människor motiveras i sitt arbete om det är intressant, utmanande och ger ett ökat ansvar. I sin 
artikel “One more time: How Do You Motivate Employees?” argumenterar Herzberg mot det 
gamla sättet att piska och morot är det som får människor att prestera. Han liknar det med 
hunduppfostran, hunden flyttar sig om du sparkar den eller lockar den med godis men den 
kommer inte att flytta sig av eget initiativ om den inte är motiverad. Chefsutövande eller 
styrning enligt ovanstående kallar Herzberg för KITA (översätts i artikeln med Kick In The 
Pants?!)33  
 
Under 1980-1990-talet var det populärt med olika belöningssystem som i några avseenden 
antingen gav pengar eller ledigt utan löneavdrag (vilket också är en penningbelöning). Dessa 
morötter för utfört arbete är inte bestående. Det går ganska snabbt för en anställd att ta en 
bonus för given, då har motivationseffekten försvunnit.34

 

                                                 
32 Bakka, 2001, s 166 
33 Herzberg, 2003, s 87ff  
34 Ibid, s 89 
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3.2.3 Job design 
Ett arbete kan designas på olika sätt. Utformningen av arbetet har olika motivationsdrivare för 
de anställda. Generellt kan sägas att en bra job design innehåller motivationsfaktorer som har 
positiv påverkan på de anställdas förväntningar: 35   

• att ansträngningar leder till att arbetsuppgiften utförs 
• som leder till inre och yttre motivationsbelöningar 
• som har förmåga att tillfredsställa en individs behov 
 

De tre nedanstående arbetsdesignen har olika för- och nackdelar för motivationen.  

Job simplification 
Job simplification, specialisering på en eller några arbetsuppgifter där arbetstagaren monotont 
gör samma moment under hela arbetstiden, individen kan liknas vid en robot eller maskin. 
Det är specialisering av okvalificerade eller mycket begränsade arbetsuppgifter. Fördelen med 
att konstruera arbetsplatser likt ovan är att det går förhållandevis snabbt att lära upp ny 
personal och de kan lätt ersättas. Om en människa utför en uppgift under en längre tid blir den 
specialiserad på just den uppgiften och utför den på ett effektivt och tidsbesparande sätt. 
Nackdelen är att individen i många fall blir oengagerad, omotiverad samt har en ökad 
benägenhet att avsluta sin anställning.36

 

Job enlargement 
Enkla och okvalificerade arbetsuppgifter kan utökas med att arbetstagaren gör fler liknande 
arbetsuppgifter. Man kan då prata om job enlargement, en ”arbetsförstorning”, då förhindras 
den värsta monotonin som medför en ökad risk för arbetsskador men arbetet kräver ändå 
ingen längre utbildning. Denna design är en förbättring jämfört med job simplification då 
arbetstagaren får en variation av arbetsuppgifter i en enhet istället för att utföra små delar av 
arbetsprocessen. Herzberg hävdar att det att det endast är meningslösheten i arbete som blir 
större medan andra menar att det finns arbetstagare som har ett lägre behov av självkontroll 
och utveckling som kan vara ypperligt nöjda och motiverade av job enlargement.37

Job enlargement innebär:38

• variation på arbetsuppgifter minskas monotonin, arbetslusten och prestationen ökar 
• kombination av sammanhängande arbetsuppgifter ger en helhetssyn på arbetet Det är 

viktigt att arbetstagaren ser slutprodukten av sin arbetsinsats det ger en känsla av att ha 
åstadkommet något. 

• arbetstagaren får slutföra produkter vilket ökar möjligheten till att mäta vad eller hur 
många som har presterats, detta är en yttre motivationsfaktor som kan verka positivt 
på en tråkig arbetsuppgift.  

• personalens olika förmågor tas tillvara, flexibilitet mellan olika arbetsmoment  
• personalen ges större kontroll över arbetstempo och arbetsmetoder i arbetsmoduler  

 
Studier har visat att job enlargement med största sannolikhet ökar tillfredsställelsen bland de 
anställda, höjer kvaliteten och har viss effekt på produktiviteten. Kostnader för att införa job 
enlargement är förhållandevis små, det är i huvudsak en teknisk omorganisering. I 

                                                 
35 Chung & Ross, 1977, s 118f 
36 Mintzberg, 1979, s 69ff 
37 Chung & Ross, 1977, s 114 
38 Ibid, s 114f 
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inledningsskedet kan ett visst dropp i produktiviteten uppstå som kompenseras av en mer 
motiverad personal. 39

 

Job enrichment 
Job enrichment kan ses som kontrast till job enlargement, det innebär att arbetsuppgifterna 
fördjupas och personalen ges mer ansvar och möjlighet till att påverka. Job enrichment brukar 
beskrivas utifrån fyra perspektiv.40

Job enrichment innebär att: 
• intressanta och stimulerande arbetsuppgifter bidrar till att personalen känner 

tillfredsställelse och engagemang. 
• personalens inställning till organisationen förändras och de får en bättre självbild. 
• personalen ges möjlighet till andra initiativ inom organisationen, till exempel 

utveckling av ny teknik, grupparbete och kommunikationsförbättringar. 
• personalen uppmuntras till att växa och utmana sig själv. 

 
Ytterligare kan tilläggas för att job enrichment ska bli framgångsrikt bör även personalen 
delta i målsättningsprocessen, ges mandat att bestämma och kontrollera de resurser som 
behövs för att uppnå organisationens mål. De bör även tillåtas att utvärdera sina egna 
prestationer, ta risker och lära från sina misstag.41

 
Om arbetstagaren delta i beslutsfattande har det visat sig att besluten accepteras lättare och att 
det ökar motivationen hos arbetstagaren. Andra undersökningar visar att deltagande i 
beslutsfattande inte nödvändigtvis leder till högre motivation och produktivitet om inte 
besluten kopplas ihop med realistiska målsättningar där arbetstagarna deltar. Det är tveksamt 
om målen blir så högt satta om inte personalen har job enlargement dvs. bredd i sitt arbete där 
de ser slutresultatet.  Detta sammantaget gör att motivationsfaktorn av job enrichment blir 
högre om den kombineras med job enlargement. Job design bör innehålla både enlargement, 
breddas, och enrichment, fördjupas, för att ha störst effekt på arbetstagarens motivation. Inom 
AT&T och General Foods där man kombinerade de båda job designen resulterade det i lägre 
frånvaro, färre fel i produktionen, högre produktivitet, bättre arbetstillfredsställelse och bättre 
prestationer. Det är dock inte alltid som produktiviteten ökar men företag anser att 
besparingar med lägre frånvaro och personalomsättning täcker mer än väl kostnaderna för den 
något minskade produktiviteten.42

 
Det är viktigt när man utvecklar en tankegångar om motivation att komma ihåg att det är 
något som är ytterst individuellt. Om en individ upplever det som pressande med breddning 
eller fördjupning i sitt arbete fungerar det inte alls som en motivator utan istället som ett 
hinder för den individen. Precis som om en individ har för lite stimulus i sitt arbete upplevs 
det som omotiverade.43  
 

                                                 
39 Chung & Ross, 1977, s 115 
40 Hellriegel et al, 2005, s 337f 
41 Chung & Ross, 1977, s 116 
42 Ibid, s 117ff 
43 Ibid, s 120f 
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3.2.4 Commitment  
Begreppet ”commitment” kan definieras som lojalitet och engagemang i relationen mellan 
arbetsgivare och arbetstagare. Avsikten är att skapa en stark företagskultur där alla delar 
samma värden som är av viktig betydelse för både företaget och de anställda.44  
 
Begreppet uppfattades ha en mycket framträdande roll i Human Resource Management 
litteratur under 80-talet vilket resulterade i att det kom att ingå i den inflytelserika Harvard 
och Michigan modellen.45 Commitment som är en central del i modellen inriktar sig på de 
mänskliga resurserna. Grundtanken är att de anställda är företagets viktigaste tillgång vilket i 
sin tur skapar en grundläggande konkurrenskraft för organisationen. Främst är således att det 
utvecklas goda relationen mellan de anställda. Organisationen vill skapa en känsla där de 
anställda tror på företagets visioner och involvera den anställde på ett sätt som OM de själva 
vore ägare av företaget – de identifierar sig själv med företaget. Detta skapar förtroende och 
engagemang hos de anställda i förhållande till företaget vilket gör att de anställda lägger ned 
mer engagemang och försöker hårdare för att t ex vinna en order eller lägger större vikt på att 
lösa ett problem. Den anställde behöver känna en trygghet att få jobba kvar på företaget och 
inte få känslan av att ju hårdare de jobbar desto mindre anställda behövs.46  
 
Commitment kan ses som ett bejakande av individuella prestationer som gör att denne t ex 
vill jobba långa dagar och prata väl om företaget till kunder och bekanta. Den anställda 
förmodas granska sitt eget arbete och ska se att det är till fördel för företaget. Detta sker 
genom att arbetet utförs av fri vilja vilket visar att de har lojalitet och engagemang till 
företaget.47 Commitment kan beskrivas som styrkan av en individs engagemang i en 
organisation.  
Commitment består av tre faktorer: 48

• att dela en stark vilja att fortsätta och att vara en del av organisationen 
• att dela organisationens tro på värderingar och mål 
• att alltid vara redo att arbeta för organisationen 

 
Anställningstryggheten som de anställda ska känna är en grundförutsättning för Harvard 
modellen. Många nyanställningar som förekommer i Sverige sker i form av timanställning, 
tillfälliga anställningar samt projektanställningar. Detta medför att det kan bli problematiskt 
att uppnå commitment till ett företag eftersom osäkerheten finns för den anställde att endast 
vara anställd under en mindre tid. Nya trygghetsbegrepp oavsett anställningsform kommer att 
behöva utvecklas. Istället för den form av commitment som är traditionellt är kopplad till 
organisationen så kan commitment kopplas till yrket och ses utifrån hur väl den anställde 
utför sitt arbete under en kortare period. Engagemanget och hur väl ett arbete blir utfört styrs 
då av den anställde själv. En annan möjlighet kan vara att konkurrensutsatta företag vid 
rekrytering erbjuder utbildnings och utvecklingsmöjligheter. Detta kan skapa en 
konkurrenskraft på marknaden vilket ger en positiv syn på att arbeta åt företaget samt att de 
har en hög kompetens inom verksamheten vilket skapar commitment hos personalen.49

 
Undersökningar som tagit upp konsekvenser av commitment visar att detta synsätt påverkar 
personalomsättningen, arbetsfrånvaro samt arbetsprestationer. Det är mycket svårt att bygga 
                                                 
44 Legge, 1995, s 179 
45 Price, 2004, s 284 
46 Ibid, s  261ff 
47 Ibid, s  261ff 
48 Legge, 1995, s 180 
49 Syrén 1998, s 16f 
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en stark företagskultur utan stabilitet bland personalen. Detta motiverar till att investera i 
utbildning.50

 
Personliga karaktärer spelar en inflytande roll inom begreppet commitment där det visar sig 
att äldre lågutbildade människor har en positivare värdering av commitment.51 Belöningar i 
form av högre lön, bonus och olika priser kan betraktas som ett commitmentbeteende. Det är 
vanligt att använda sig av denna metod för att få de anställda att vara lojala och engagerade. 
Det visar sig att individuella löner eller lön efter utförande skapar en liten del av bra 
prestationer men samtidigt så blir majoriteten omotiverad. I praktiken så sjunker moralen 
vilket leder till anklagelser och orättvisor.52

                                                 
50 Legge, 1995, s 183 
51 Ibid, s 182  
52 Price, 2004, s 274 
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4. Empiri  
Vi har utfört intervjuer vid två olika arbetsplatser. På varje arbetsplats har vi intervjuat en 
arbetsledare och två arbetstagare som arbetar extra men även har en annan 
huvudsysselsättning. I texten förkortas arbetsgivare till AG samt att arbetstagarna benämns 
som AT1 samt AT2. Företagen skiljs åt genom att vi lägger till ett R för restaurangen och ett 
L för livsmedelsbutiken. Vi använde ett frågeformulär där vi först ställde några frågor om 
bakgrund såsom ålder, anställningstid och annan arbetslivserfarenhet. Den senare delen av 
frågorna behandlade motivation med inriktning mot job enlargement/enrichment och 
commitment. Båda företagen är stora och rikstäckande inom respektive bransch. Vi har valt 
att redovisa intervjuerna var för sig. De individer som vi har intervjuat benämnas som hon 
oberoende av sitt kön. Dessa val har vi gjort för att underlätta för läsaren och samtidigt hålla 
löftet om anonymitet till de medverkande.  

___________________________________________________________________________  

4.1 Intervju restaurang 

4.1.1 Arbetstagare 1 & 2 

Motivation 
På frågan om vad som motiverar på arbetsplatsen svarade arbetstagarna enhälligt att det 
främst var arbetskamraterna och att de hade kul under arbetstiden. RAT1 tyckte att det var 
stimulerande att möta gästerna, glada och nöjda gäster bidrog till att hon kände glädje att 
arbeta. Båda ansåg att ett högt tempo med mycket att göra var motiverande då det gjorde så 
att tiden gick fort.  
 
Stundtals tyckte båda att det var roligare att gå till arbetsplatsen än till den huvudsakliga 
sysselsättningen. I men ingen av dem tyckte att det gick att jämföra extra arbetet med 
huvudsysselsättningen då de inte ville arbeta inom restaurangbranschen i framtiden. Men 
under utbildningen så var detta extra arbete ett perfekt val. De var mycket målinriktade på vad 
de skulle syssla med i framtiden. Extra arbetets syfte var att finansiera studietiden.  
 
Motivationen var samhörighet och den glädje de kände för arbetsplatsen. De nämnde att alla 
anställda var i någorlunda samma ålder och att flera umgicks även på fritiden. Ingen av dem 
nämnde att lönen var den huvudsakliga motivationsfaktorn. När vi frågade om lönen menade 
de att den var en anledning till att de arbetade men det var inte det första de tänkte på som 
motivationsfaktor. 
 

Job enlargement/enrichment 
På de frågor som vi ställde om vad som berikade arbetet var båda av samma uppfattning att 
möjligheterna för att utvecklas inom företaget var stora, vilket också erbjöds till dem som 
visade intresse och engagemang för arbetet. För att få gå på utbildningar krävdes dock att den 
anställde ska vara minst 18 år vilket gjorde att RAT1 inte var kvalificerad för det.  
 
RAT1 berättade att hon har blivit utnämnd till månadens medarbetare, bidragit till att 
restaurangen fått maximala poäng vid en flygande kontroll och att hon även har, efter 
uppmaning från arbetsgivaren, rekryterat flera av sina kamrater till restaurangen.  
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RAT2 har erbjudits utbildning, utöver den obligatoriska utbildning, som alla anställda 
genomgår. Hon har valt att avböja erbjudandet då hon inte har för avsikt att stanna inom 
företaget samt att det beror på hennes studier hur mycket hon kan arbeta. Hon underströk 
dock att det kändes smickrande att få erbjudandet om att avancera i företaget och att det var 
motiverande att få uppskattning.  

Commitment 
För att belysa en eventuell orsak till bristande tillhörighet till företaget började vi med att 
ställa frågor om det gjordes några skillnader mellan fast och extra anställda. RAT1 tyckte inte 
att det gjordes någon större skillnad, hon ansåg att de driftsansvariga arbetsledarna 
behandlade alla rättvist. RAT2 ansåg att det gjordes skillnader, men av helt naturliga 
anledningar. De fast anställda lär sig mer om restaurangen eftersom de inte bara arbetar under 
stress som den extra personalen ofta får göra. De får på så sätt en bättre helhetssyn och vet 
mer om vad och när arbeten ska göras. Vid en rak fråga om de känner tillhörighet till företaget 
svarar båda positivt. De tog åter upp att personalen är ett sammansvetsat gäng som känns som 
en stor familj som de är stolta att tillhöra. RAT2 berättade att det går fort att komma in i 
gemenskapen och hon trodde att arbete under stress bidrog till att personalen kom varandra 
nära.  
 

4.1.2 Arbetsgivare 

Motivation 
När vi frågade RAG vad hon anser vara motiverande för personalen, svarade hon, ”det måste 
vara skoj att arbeta”. Hon mindes själv att det var gemenskapen och att ha arbetskamrater i 
samma ålder som gjorde det roligt när hon började arbeta under skolperioden, 
”..arbetskamraterna var polarna” . Hon underströk att det inte var lönen som var 
motiverande, eftersom den var förhållandevis låg. Vart efter hon har avancerat i 
organisationen var det andra saker som motiverade, exempelvis att uppnå ett bra ekonomiskt 
resultat. Hon nämnde även att få ungdomar att växa och ta ansvar, kändes motiverande. Att 
känna igen sig själv som ung, samt att kunna bidra till arbetstagarnas utveckling, ansåg hon 
vara mycket stimulerande. 
 
Som arbetsgivare informerade hon om de utvecklingsmöjligheter som fanns inom företaget. 
Hon ansåg vidare att de allra flesta tyckte om att få ökat ansvar. Det behövde inte alltid vara 
att alla ville eller skulle utbilda sig till arbetsledare, det kunde även vara att handleda 
nyanställda eller att ha ansvar för genomförandet av olika projekt.  
 
Företaget arbetade löpande med olika utmärkelser och belöningar till de anställda som har 
utmärkt sig. Kriterierna för att få dessa var tydliga och alla visste vad som gäller för att kunna 
uppnå dem. Dessa utmärkelser var något exklusivt som inte alla fick eftersom de då skulle 
förlora i värde. Att bli utvald att få en utmärkelse uppfattades som något speciellt, något som 
ingav stolthet. Hon har inte hört eller sett något som kunde tyda på att dessa belöningar skulle 
skapa avundsjuka eller andra negativa reaktioner från dem som inte blivit utsedda utan snarare 
tvärtom, ”..han var verkligen värd att få..”. 
 
I samband med den årliga personalfesten delades fler utmärkelser ut och vilka de var berodde 
på omständigheterna och personerna. Det kunde vara någon som har utmärkt sig som en 
snabb och duktig kock eller en riktigt bra arbetskamrat som var ärlig och hjälpte 
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arbetskamraterna. Dessa utmärkelser belönades i form av ett diplom som hämtades på scen. 
Det var RAG och arbetsledarna som tillsammans utsåg vilka som skulle belönas.  
 
Varje år har RAG individuella medarbetarsamtal med alla anställda och dessa genomfördes 
innan lönepotten skulle fördelas. Inför medarbetarsamtalet betygsatte RAT sin arbetsinsats 
och RAG gjorde en egen bedömning. RAG och RAT jämförde betygen och diskuterade dem. 
Slutligen kom de överens om vad som borde förbättras under nästkommande år för att betyget 
skulle bli bättre. Överenskommelsen skrevs ner och användes till underlag för nästa års 
medarbetarsamtal. Med hjälp av ett femgradigt betygssystem bedömdes all personal. Den 
eller de som fick bäst betyg delade på den lokala lönepotten, RAG ansåg att det kanske inte 
blev så mycket pengar men att det likväl var en gest att arbetstagarens var värd något mer än 
vad den generella lönehöjningen gav.  
 
För att uppnå de förväntningar som hon trodde och visste att personalen har på henne, var hon 
mån om att vara ärlig och rättvis, ge konstruktiv feedback och inte särbehandla någon.  

Job enlargement/enrichment 
För att undersöka om det finns någon möjlighet att utveckla och berika arbetsuppgifterna 
ställde vi frågor om möjligheter att utvecklas och utbildas och få mer kvalificerade 
arbetsuppgifter för de extra anställda. Då restaurangen tillhör en stor kedja som har satsat på 
utbildning och utveckling finns det väl utvecklade utbildningskoncept för de anställda som 
har viljan och förutsättningarna för att växa i företaget. RAG uppmuntrar de personer som 
hon anser har potential för att söka utbildningar. 
 
Alla som anställs i företaget utbildas enligt en satt mall under utbildningstiden. Den innebär 
att RAT ska ha grundläggande kunskaper i kedjans koncept och i de produkter företaget 
säljer. Syftet är att gästerna ska mötas av en kunnig personal och att personalen inte ska känna 
sig dum om de inte har svar på gästernas frågor om produkternas innehåll. Efter att den 
grundläggande utbildningen är genomförd kan personalen välja eller snarare önska vad de 
helst vill arbeta med. RAG föredrar dock att alla i personalen kan och vill rotera inom 
restaurangen.  
 
Under möten brukar RAG fråga om någon anser att de skulle vilja ta över efter henne för att 
poängtera att det är fullt möjligt att avancera i företaget. I samband med att hon ställer den 
frågan berättar hon att det var så hon kände när hon hade arbetat ett tag i företaget. Att 
avancera i företaget kan gå fort om de rätta ambitionerna finns. Detta beror till en del på att 
kedjan är stor med många restauranger så det finns alltid öppningar om man är villig att kunna 
flytta.  

Commitment 
RAG anser inte att det görs någon skillnad mellan de fasta och extra anställda, då alla blir 
provanställda till en början även om det skiljer i arbetstimmar per månad. Med det 
utbildningssystem företaget använder, går alla igenom samma grundläggande utbildning. 
RAG’s mål är att anställningen ska vara lång då det kostar pengar att rekrytera och utbilda 
personal. Hon säger att det är få som inte klarar av grundutbildningen.  
 
Vid rekrytering av ny personal är hon noga med att de ska passa in i gruppen samt att de ska 
ha rätt attityd. Det är lättare att lära någon med rätt attityd till arbetet än att anställa någon som 
har kunskaper i yrket men ”fel” attityd. Ett talesätt inom företaget som hon tagit till sig och 
försöker att följa är; ”Hire the smile”. 
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RAG är noga med att de nyanställda får en bra handledning under introduktionen, så att de lär 
sig att arbeta på rätt sätt samt att de snabbt kommer in i gänget. Under introduktionen är det 
extra viktigt att personalen får kontinuerlig feedback.  
 
För att skapa tillhörighet till företaget är RAG noga med att sprida information. Varje månad 
skriver hon ett informationsbrev som skickas ut till alla anställda. Löpande under året har 
RAG veckomöten och ett längre möte varannan vecka med arbetsledarna då de går igenom 
arbetsrelaterade frågor. Men hon finns även tillhands om någon skulle behöva prata 
individuellt men det är inget som sker regelbundet utöver det årliga medarbetarsamtalet. 
 
Många av personalen umgås privat vilket är naturligt då RAG medvetet har byggt teamet 
utifrån kamratrekrytering. Hon är noga med att informera att allas arbetsinsats och beteende 
spelar roll. Även de som inte arbetar så många timmar har möjlighet att påverka hur en gäst 
upplever besöket på restaurangen. På så sätt vill hon få personalen att förstå att deras 
arbetsinsats har betydelse.  
 
I år har restaurangkedjan börjat med att alla anställda som har mer utbildning utöver den 
grundläggande, får ett pass likt ett personalkort där det framgår vilken utbildning de har och 
vid vilken restaurang de har arbetat. Dessa pass kommer att användas för att lättare kunna få 
anställning i ett annat land där kedjan finns representerad. Det garanterar inte en anställning 
men det är meningen att det ska underlätta rörligheten för kedjans anställda.  
 

4.2 Intervju livsmedelsbutik 

4.2.2 Arbetstagare 1 & 2 

Motivation 
På frågan om vad som motiverar arbetstagarna att arbeta extra var den främsta anledningen 
för LAT1 att hon känner att hon utvecklas och får uppskattning för de hon gör.  LAT2 främsta 
skäl är att slippa ta studielån. Båda anställda tycker det är motiverande med flexibla 
arbetstider. De har eget ansvar att planera arbetsdagarna så att de passar skolundervisningen, 
förlorad tid arbetas in senare samma dag. Nackdelen med de flexibla tiderna är att det kan bli 
sena kvällar. 
 
Oavsett vilket arbete eller hur mycket LAG1 arbetar presterar hon sitt bästa, hon vill lära sig 
mer om det hon åtar att göra. På frågan om de tycker att det är lika motiverande att gå till 
skolan som till arbetet så är båda lite tveksamma. De menar att många faktorer spelar in, 
vilken kurs det gäller och vilka som arbetar för dagen.  Slutligen blev svaret att det är lika 
motiverande.  
 
Job enlargement/enrichment  
LAT1 har arbetat på livsmedelsbutiken i ca två år och var hon ganska trött på arbetet. Hon 
upplevde det monotont och ostimulerade att endast plocka upp varor. Med utökade 
arbetsuppgifter och ansvar har hon fått en nytändning och känner mer engagemang. Samtidigt 
kan hon inte ta för mycket ansvar då det innebär mer arbetstid och studierna blir eftersatta.  
Även LAT2 har fått mer kvalificerade arbetsuppgifter, vilket hon tycker är positivt. Ett utökat 
ansvar tolkar hon som att LAG är nöjd med hennes arbetsinsats. 
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Ingen av dem har blivit erbjuden någon utbildning men båda vet att det finns utbildningar som 
det förvisso är svårt att bli antagen till. Det finns utvecklingsmöjligheter inom kedjan men 
ingen av LAT är intresserade av att i framtiden arbeta inom livsmedelsbranschen. 

Commitment 
Båda är av den uppfattningen att sammanhållningen bland personalen inte är speciellt bra. Det 
är stor ålderskillnad samt grupperingar inom personalen. LAT1 är av den uppfattningen att det 
råder stor skillnad på informationsspridning mellan extra och fast personal. De extra anställda 
behandlas som en extra resurs vid hög arbetsbelastning, de är inte lika delaktiga i företaget.  
 
LAT1 och LAT2 anser att många av de fast anställda bara lyfter lön. LAT2 uttryckte att hon 
som extrapersonal arbetar hårdare och tar mer ansvar för butiken än vad en del av den fasta 
personalen gör. Hon tror att det beror på att de är äldre och har arbetat med samma 
arbetsuppgifter för länge och att de därför saknar motivation i arbetet.  
 
Trots grupperingarna och missnöjet med vissa anställda känner båda tillhörighet till företaget 
vilket de till stor del anser bero på att de arbetar ofta. 

4.2.3 Arbetsgivare 

Motivation 
Vi inledde med att fråga vilka motivationsfaktorer hon tycker är viktiga, och vilka hon 
använder för att motivera personalen. LAG motiverar i huvudsak personalen med feedback, 
konstruktiv kritik och beröm och ansåg att det bidrar till personlig utveckling. Hon berättade 
att hon nyligen har haft utvecklingssamtal med alla i personalen. Att kontinuerligt utvecklas 
är en stor motivationsfaktor, motivationen ökar om det finns utvecklingsmöjligheter inom 
arbetet. Hon tror inte att höjd lön är en bestående motivationsfaktor. Trots detta anser hon att 
de extra anställdas motivationsfaktor är lön.  
 
Hon anser att butiken och extra personalen har ett ömsesidigt utbyte av varandra. Butiken 
behöver extra personal vid arbetsanhopningar och sjukfrånvaro och de extra anställda behöver 
tjäna pengar.  
 
Hon tycker att det är svårt att motivera dem som endast arbetar 10-15 timmar per vecka samt 
att de inte får någon helhetsbild av företaget. LAG säger att de som arbetar få timmar lägger 
hon inte heller ner någon energi på.  

Job enlargement/enrichment  
De arbetstagare som visar engagemang och arbetar ofta brukar LAG ge mer ansvar och 
förtroende. Det spelar en stor roll hur individen är som person och hur denne har utfört sina 
ursprungliga arbetsuppgifter. På så sätt finns det möjlighet att utvecklas inom butiken.  

”Exempelvis så får vissa extra arbetare egna områden där de får beställa varor” 

Att ansvara för stängning och låsning av butiken, eller att ansvara för växel till kassalinjen är 
andra exempel på kvalificerade arbetsuppgifter 
 
Traditionellt har branschen varit självlärande då utbildningen har varit att gå den långa vägen 
grundat på erfarenhet. Nu har koncernen infört ett traineeprogram som erbjuder 
butikschefsutbildningar. LAG anser att det finns för få utbildningsplatser som därmed blir 
svårtillgängliga. 

   21



 
Efter önskemål från främst kassapersonalen om arbetsrotation överväger LAG att försöka 
införa det. Hon är dock skeptisk till rotation, då det finns risk för minskad effektivitet. Kravet 
från huvudkontoret om vinstoptimering tycker hon är ett hinder för att genomföra 
motivationshöjande aktiviteter såsom arbetsrotation.  
 
Under intervjun framkom att LAG var ovan med vinstkrav, då hennes tidigare erfarenhet som 
butikschef var från kooperationen där fokus på resultat inte var lika påtagligt.  
 

Commitment 
På frågan om hur LAG arbetade för att skapa tillhörighet till företaget erkänner LAG att det är 
något de är ”..hemskt dåliga med”. 

”Vi kanske skulle ha något teambuildande tillsammans med en personalfest” 

LAG menar att skapa laganda, med hjälp av aktiviteter, borde ske utanför arbetstiden. 
Eftersom hon känner sig pressad av vinstkraven och aktiviteterna kostar pengar hamnar hon i 
konflikt. Hon tycker att personalen skulle kunna agera initiativtagare för gemensamma 
aktiviteter utanför arbetet som inte kostade butiken något, samt att de bjöd med de extra 
anställda.  
 
LAG tror att hon omedvetet gör skillnad på fast och extra anställd personal, de som är duktiga 
och engagerade ger hon mer uppmärksamhet. Hon tycker det är svårt att rekrytera bra extra 
personal, ofta blir det fel rekryteringar där anställningen upphör efter kort tid. Detta orsakar 
misstro till ny extra personal.  
 
Information inom företaget förmedlas på en anslagstavla. De anställda är själva ansvariga för 
att uppdatering sker på aktuell information. Varje vecka har de möten från vilket ett protokoll 
skrivs ut som kan läsa av dem som inte var närvarande på mötet. Då det är många som har 
olika arbetstider kan inte alla vara närvarande vid varje möte.  
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5. Analys 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras, samt ställas mot teorin. 
___________________________________________________________________________  

5.1 Restaurangen 

Motivation 
Herzberg53 menar att lönen är en av flera yttre faktorer vilket även han kallade 
hygienfaktorer, som endast uppnår en acceptabel nivå och därmed en mindre betydelse för 
motivationen hos individen. Utifrån intervjuerna har vi kunnat se att lön, är viktig men inte 
alltid den vikigaste motivationsfaktorn, vilket bekräftar Herzbergs tvåfaktorteori. Lönen var 
det initiala syftet med att arbeta men inte skälet till att de kände sig motiverade i arbetet. Det 
var där den inre faktorn, som Herzberg tar upp, som erkännande från arbetskamrater och 
chefer, hur viktig arbetsuppgiften anses vara och att ha möjlighet att utvecklas inom arbetet. 
De båda personerna beskrev detta som sociala relationer och att de fick erkännande av både 
arbetskamrater och chef.54  
 
Mintzberg menar att dagens välfärdssamhälle och den ekonomiska och teknologiska 
utvecklingen har skapat en annan levnadsstandard så att dagens människor redan från födseln 
har basbehoven i Maslows behovspyramid tillfredsställda.55 Utifrån intervjuerna har vi kunnat 
se att ingen av informanterna tog upp att de arbetade för att få mat, kläder, tak över huvudet 
eller på något vis att de var nödställda. Informanterna berättar istället är det tillhörigheten och 
vänskapen som är mest motiverande inom företaget. Detta visar att de fysiologiska och 
trygghetsbehoven är tillfredställda hos de personer som vi har intervjuat. Det visar att de 
sociala behoven är en viktig motivationsfaktor, då arbetstagarna berättade att det var viktigt 
med vänskap och att de kände en tillhörighet till företaget.  
 
Maslow tar i sin behovspyramid upp att människor har fem olika typer av behov vilka är 
fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, självhävdelsebehov samt 
självförverkligande behov. Med begreppet självhävdelsebehov, menar Maslow, behov som 
självrespekt, känslan av personliga prestationer och uppskattning av andra.56  
Intervjuerna visade att uppskattning och bekräftelse från gäster och arbetskamrater skattades 
högt. Det översta steget i Maslows behovspyramid är självförverkligande behov vilket innebär 
att det ska finnas utvecklingsmöjligheter.57 De båda anställda berättade att utveckling fanns 
men var inte aktuellt eftersom de ville inrikta sig på sin huvudsysselsättning.  
 
Arbetsgivarens åsikter om vad som var motiverande stämde väl överens med det som 
arbetstagarna ansåg som motiverande i arbetet. Arbetsgivaren ansåg att det var viktigt att de 
anställda kände att de kunde utvecklas samt att de anställda fick utökat ansvar. Arbetsgivaren 
hävdar att lönen inte var någon avgörande motivationsfaktor, också detta i enlighet med 
teorierna. Arbetsgivaren delade även ut utmärkelser av olika slag vilket bidrog till att 
arbetstagarna fick uppmärksamhet och en form av självhävdelse.               

                                                 
53 Maltén, 1992, s 112f 
54 Ibid, s 112f 
55 Mintzberg, 1979, s 78 
56 Hellriegel et al, 2005, s 409f 
57 Ibid, s 409f 
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Job enrichment/enlargement  
Job enrichment innebär att arbetsuppgifterna fördjupas och personalen ges mer ansvar och 
möjlighet till att påverka.58 Utifrån intervjuerna berättade arbetstagarna att det fanns stora 
möjligheter att utvecklas inom företaget vilket de båda blivit erbjudna.  Dock var det ingen av 
de båda anställda som har genomfört någon vidareutbildning på grund av ålder och att de ville 
lägga mer tid på respektive huvudsysselsättningen. Arbetsgivaren berättade även om vilka 
utvecklingsmöjligheter det finns inom företaget vilket riktades till dem som hade viljan att 
utvecklas inom företaget. Detta visade att möjligheten att fördjupa och utvecklas inom 
företaget var goda och att det höjde motivationen på restaurangen.  
 
Job simplification tar fasta på graden av monotont arbete och hur synen på den anställde 
jämförs med en robot eller maskin leder till minskat engagemang och motivation till att 
arbeta.59 Enligt intervjun med arbetsgivaren undviks monotoni genom att alla inom 
restaurangen ska ha kunskap inom alla områden. Detta sker genom att personalen roterar 
mellan de olika arbetsstationerna vilket medförde variation i arbetsuppgifterna. 
 
Enligt job enlargement kan fler arbetsmoment i olika arbetsområden öka motivationen och 
tillfredställelsen hos de anställda.60 Det var en arbetstagare som av personliga skäl, hellre 
arbetade vid samma arbetsstation istället för att rotera mellan dessa. Om vi utgår från job 
enlargement är vår tolkning att ett ensidigt arbete kan leda till att det i längden kan bli mindre 
motiverande att arbeta för den personen.             

Commitment 
Commitment beskrivs som styrkan av en individs engagemang i en organisation. 
Commitment består av tre faktorer; 1) att dela en stark vilja att fortsätta och att vara en del av 
organisationen, 2) dela organisationens tro på värderingar och mål samt 3) att alltid vara redo 
att arbeta för organisationen.61 När vi frågade om någon av arbetstagarna hade intresse av att 
arbeta kvar på restaurangen så svarade båda nej. De ville satsa på ett arbete inom sina 
respektive utbildningsområden, men så länge som de utbildade sig så var restaurangen en 
utmärkt bisysselsättning. De båda arbetstagarna ville, av hänsyn till sina utbildningar, inte 
arbeta hur mycket som helst. Vår tolkning är att de således inte kände commitment till 
organisationen, värderingar och att de inte alltid kunde vara redo att arbeta för organisationen 
eftersom de begränsades av viljan att utbilda sig.   
 
Commitment utgår från att det finns andra, nya trygghetsbehov än anställningstrygghet 
eftersom många arbetar i tillfälliga anställningar. En ny tes var att commitment kunde kopplas 
till yrket och inte till en speciell arbetsplats och ses utifrån hur väl den anställde utför sitt 
arbete under en kortare period.62 De båda arbetstagarna beskrev att de presterade sitt bästa 
både för sig själv och för gruppens bästa. I intervjun med arbetsgivaren påpekade hon 
betydelsen av att alla informerades om att allas arbetsinsats och beteende var av betydelse 
även de som arbetar få timmar. Hon menade att alla kan påverka hur en gäst upplever 
restaurangbesöket. Vår tolkning är att arbetsgivaren har förmedlat den innebörden, att alltid 
prestera sitt bästa för sitt eget bästa även om man inte har för avsikt att arbeta länge eller ofta. 
 

                                                 
58 Hellriegel et al, 2005, s 337f 
59 Mintzberg, 1979, s 69ff 
60 Chung & Ross, 1977, s 115 
61 Legge, 1995, s 180 
62 Syrén 1998, s 16f 
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Utvecklings och utbildningsmöjligheter kan ses som en bidragande faktor till commitment. 
Detta skapar en konkurrenskraft på marknaden vilket ger en positiv syn på att arbeta åt 
företaget samt att de har en hög kompetens inom verksamheten vilket skapar commitment hos 
personalen.63 I intervjuerna framgick det att restaurangens utbildnings och 
utvecklingsmöjligheter gav de anställda en positiv syn på företaget. Det fanns även ett pass 
som visade vilken utbildning samt vilken restaurang innehavaren av passet arbetat på, detta 
var till stor hjälp om en anställd sökte arbete i ett annat land vilket underlättade för den 
anställde. Detta kan ge konkurrenskraft på marknaden då det kan ge en positiv syn av att 
arbeta inom restaurangkedjan.  
 
Avsikten med commitment är att skapa en stark företagskultur där alla delar samma värden, 
som är av viktiga för både företaget och de anställda.64 Vi har kunnat se att de anställda tyckte 
att alla behandlades rättvist och att personalen kändes som en stor familj. Den ena 
arbetstagaren upplevde att en viss skillnad gjordes på de fasta och extra anställda. Hon ansåg 
det var fullt förståeligt då de fast anställda fick en större helhetssyn av verksamheten.  
Arbetsgivaren berättade att hon tyckte att det var viktigt att det inte gjordes någon skillnad på 
de fasta och extra anställda även om det skiljde i arbetstimmar per månad. Arbetsgivaren 
berättade målet med anställningen var att den skulle vara lång då det är kostsamt att 
nyrekrytera och utbilda personal. Att arbetsgivaren har använt kamratrekrytering har också 
bidragit till att skapa goda relationer mellan de anställda. Vår tolkning av detta är att företaget 
har en stark företagskultur och en stark sammanhållning inom företaget.   
 
Belöningar i form av högre lön, bonus och olika priser anses bidra till ett commitment 
beteende. Vanligtvis används denna metod för att få de anställda att vara lojala och 
engagerade. Det visar sig att individuella löner, eller lön efter utförande, kan leda till bra 
prestationer men samtidigt så blir majoriteten omotiverade. I praktiken sjunker moralen vilket 
leder till anklagelser och orättvisor.65 Utifrån intervjuerna har vi kunnat se att restaurangen 
använder belöningssystem kopplat till ett bedömningssystem där en del av lönepotten inte är 
så mycket pengar men ett tecken på uppskattning. Även de utmärkelser restaurangen använder 
är ett tecken på erkännande och uppskattning. Både arbetsgivare och arbetstagarna ansåg att 
uppskattning och belöningar var bra. Vår tolkning av detta är, då restaurangen är tydlig med 
vilka kraven är för att få extra påslag på lönen och att det inte är höga summor, minskas 
risken för att andra, som inte blir belönade, ska känna sig förfördelade och tappa 
motivationen. 

5.2 Livsmedelsbutiken  

Motivation 
Maslow menar att människan först tillfredsställer sina fysiska behov vilket kan översättas till 
att lön är syftet med att arbeta, när de fysiska behoven är tillfredsställda övergår människan 
till att söka mer komplexa och subjektiva motivationsfaktorer66. Herzberg delar upp 
motivation i yttre och inre motivationsfaktorer och menar att de yttre faktorerna inte kan ses 
motiverande utan endast ett sätt att undvika otillfredsställelse.67  När vi studerade svaren på 
vad som motiverade arbetstagarna på livsmedelsbutiken var svaren inledningsvis inte lika 
entydiga som på restaurangen. Ena arbetstagaren tyckte att den största motivationen var att 
                                                 
63 Syrén 1998, s 16f 
64 Legge, 1995, s 179 
65 Price, 2004, s 274 
66 Hellriegel et al, s 407ff 
67 Maltén, 1992, s 113 
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utvecklas och få uppskattning för sina prestationer. Den andra arbetstagaren däremot ansåg att 
den största anledningen till att arbeta var att undvika studielån. Längre fram under 
intervjuerna visade det sig att det fanns andra företeelser som ökade motivationen, det egna 
ansvaret av att ha förmånen att få anpassa arbetstider till skolan. Ingen av de båda 
arbetstagarna ville satsa på en framtid inom livsmedelsbranschen men de ville ändå prestera 
sitt bästa.  
 
Precis som arbetstagarna svarade är det viktigt att få lön för arbetet men lönen räcker inte till 
motivation. Behoven trappas upp, helt enligt Maslows pyramid mot självhävdelse och 
självförverkligande. Enligt Herzberg68 behöver människan uppmuntran och utveckling för att 
motiveras vilket båda arbetstagarna bekräftade.  
 
Arbetsgivarens åsikter om hur hon motiverade de anställda var att de skulle utvecklas genom 
konstruktiv kritik samt beröm. En lönebaserad motivationsfaktor trodde hon inte skulle hålla i 
längden. Att istället låta de anställda utvecklas gav bättre och mer hållbar motivation. Denna 
åsikt stämmer med både Maslows och Herzbergs teorier om motivation, utveckling är 
motiverande inte lön.  

Job enrichment/enlargement  
Motivationsteorier om job design, handlar om arbetets utformning.69 Job design indelas i job 
enrichment, berikning, job enlargement, förstorning, job simplification, förenkling. Det finns 
för och nackdelar med de olika job designs. Sammantaget gäller att det i första hand är 
individuellt vad som föredras, men med få arbetsuppgifter som är enkla och monotona ökar 
risken för omotivation.70 Båda arbetstagarna har förtroende att ta ansvar för arbetets 
utförande, de har möjlighet att förlägga arbetstiden så den inte konkurrerar med skolarbetet.  
Den ena arbetstagaren, som varit anställd i två år, kände att arbetet blivit mycket monotont 
och att det inte kändes motiverande längre. När hon nyligen blivit tilldelad ett nytt 
ansvarsområde hade både motivation och tillfredställelse ökat.  
 
Arbetsgivaren har uppmärksammats om att de anställda vill rotera mellan arbetsstationer och 
arbetsuppgifter för att undvika monotoni, men arbetsgivaren ansåg att detta var svårt att 
genomföra då hon oroades för minskad effektivitet. Dessa önskemål bör bemötas annars finns 
det risk för att monotonin i arbetsuppgifterna hämmar utvecklingen och därmed minskar 
motivationen för arbetet. Vidare förklarade arbetsgivaren att de som arbetade mycket fick ett 
ökat förtroende och ansvar vilket ledde till en personlig utveckling.  
 
Utbildningsmöjligheterna på livsmedelsbutiken var sparsamma och de båda arbetstagarna har 
inte blivit erbjudna några utbildningsmöjligheter.  
 
Vår tolkning är att egen planerad arbetstid kan ge job enrichment där individen ges frihet 
under ansvar. Då vi konstaterar att utbildning inte sker rutinmässigt på livsmedelsbutiken 
tolkar vi att livsmedelsbutiken bara till viss del använder job enrichment som 
motivationsfaktor.  
Arbetstagarnas nytändning med utökade arbetsuppgifter och arbetsgivarens vilja att ge ökat 
förtroende och ansvar kan ses som job enrichment/enlargement, vilket bekräftar att motivation 
ökar med utökade arbetsuppgifter. Detsamma gäller för job simplification, det vill säga att 
ständigt arbeta med samma begränsade arbetsuppgifter, hämmar motivationen. Genom job 
                                                 
68 Herzberg, 2003, s 87ff 
69 Chung & Ross, 1977, s  118f 
70 Ibid, s118f 
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enlargement är det vanligt med ett dropp i produktionen. Detta kompenseras dock med ökad 
motivation hos arbetstagaren som är mer beständig. Enligt intervjuerna kan vi se att 
arbetsgivaren är oroad över att en arbetsrotation skulle påverka effektiviteten negativt.  
 

Commitment 
Commitment kan beskrivas som styrkan av en individs frivilliga engagemang i en 
organisation. Detta kan speglas med att den anställdes arbete utförs av fri vilja som visar att 
de har lojalitet och engagemang till företaget. Commitment kan även vara kopplat till yrket då 
den anställde presterar sitt yttersta för sin egen skull och därmed sina kollegor. Avsikten med 
commitment är att skapa en stark företagskultur där alla delar samma värden som är av viktig 
betydelse för både företaget och de anställda. Det är mycket svårt att bygga en stark 
företagskultur utan stabilitet bland personalen. För att uppnå stabilitet och lojalitet kan 
företaget investera i att utbilda personalen.71

 
När vi tittade på vad de båda arbetstagarna tyckte om att fortsätta att arbeta inom 
livsmedelsbranschen efter sina studier var det inget som var aktuellt. Den ena arbetstagaren 
poängterade att hon alltid presterade sitt bästa oavsett arbete. Den andra arbetstagaren ansåg 
att de tog större ansvar än vad de behövde, samt att de arbetade in förlorad arbetstid.  
 
Gruppsammanhållningen inom livsmedelsbutiken var inte bra, det var grupperingar bland de 
anställda. Båda arbetstagarna ansåg att ålderskillnaden delvis orsakade grupperingarna. Den 
andra arbetstagaren menade att det fanns fast anställda som verkade omotiverade till att arbeta 
och som bara lyfte lön. Den ena arbetstagaren berättade att de extra anställda som kom in och 
arbetade ett fåtal timmar bara sågs som en extra resurs och som inte fick ta del av 
informationen. Detta beskrev även arbetsgivaren, att de som inte arbetade speciellt ofta bara 
sågs som en extra resurs. När frågan om arbetsgivaren särbehandlade fast och extra personal 
så beskrev hon att hon troligtvis behandlade de som var duktiga och inte lika duktiga olika 
omedvetet. 
 
Arbetsgivaren berättar att utbildningsmöjligheterna är mycket få vilka även beskrivs av 
arbetstagarna som svåra att komma in på.  
 
De båda arbetstagarna kände stor tillhörighet till företaget och arbetar väldigt mycket för att 
vara extra anställd vilket de tror bidrar till att de känner sådan stor tillhörighet. 
 
I vår tolkning om commitment på företaget anser vi att det brister i sammanhållning i butiken 
då det finns grupperingar och misstroende mellan personalen. Att individer behandlas olika 
stärker inte företagets kultur, ingen mår bra av att bli sedd som en resurs, som något 
mekaniskt. Ett sätt att stärka en företagskultur är att kontinuerligt utbilda personalen detta är 
en bristvara på butiken. Vi anser vidare att arbetsgivaren inte har full insikt om fördelarna 
med commitment då hon inte arbetar aktivt för att förbättra förutsättningarna för att uppnå en 
stark företagskultur.  
 
Vi ställer oss lite frågande inför att arbetstagarna säger att de känner tillhörighet med 
företaget. Vår tolkning är snarare att de känner lojalitet och tillhörighet till arbetsgivaren, då 
hon ger dem möjlighet att flexa i arbetstider samt att de har fått utökat ansvar. 

                                                 
71 Legge, 1995, s 179, 183 
    Price, 2004, s 261ff 
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Tabell 1. Sammanställning av nyckelord från empirin.  

 

6. Slutsats 
I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser med uppsatsens syfte och frågeformulering som 
utgångspunkt.  
___________________________________________________________________________  
 
När vi började med detta examensarbete så frågade vi oss vad som motiverar en tillfälligt 
anställd att arbeta utöver sin huvudsysselsättning. Att en person arbetade för pengarnas skull 
var redan förståeligt men var fann de motivationen och viljan att engagera sig i sitt extra 
arbete? Vilka verktyg används av arbetsgivaren för att öka motivationen, engagemanget och 
lojaliteten hos de extra anställda och leder detta till att de återkommer till arbetsplatsen?  
 
Enligt de företag som vi granskat har det visat sig att de båda företagen använt liknande men 
även olika metoder för att motivera de extra anställda. Vi kan även enligt litteraturen och den 
empiriska delen påvisa att lönen inte är det främsta faktorn att skapa motivation, lojalitet och 
engagemang hos de tillfälligt anställda. 
 
Men pengar styr mycket, de båda företagen utmärktes olika. Restaurangen där vi tydligt 
kunde se att tillhörigheten var viktig och att alla skulle vara som en stor familj där 
arbetsgivaren påpekade kostnaden att rekrytera och utbilda extra personal. I livsmedelsbutiken 
såg vi istället grupperingar bland personalen, där arbetsgivaren menade att tid är pengar och 
att extra personal som inte arbetade tillräckligt ofta bara betraktades som en tillfällig resurs 
som gjorde en punktinsats. Vi har tydligt sett att de olika motivationsfaktorerna som vi 
studerat har påverkat, motiverat och engagerat de extra anställda.    
 
I restaurangföretaget där känslan av att alla var en stor familj och att även den som inte 
arbetar så ofta påverkar en gästs besök behöver ledningen också engagera och motivera de 
anställda på arbetsplatsen. Vi fick intrycket av att motivationen, lojaliteten och engagemanget 
var mycket bra på detta företag. Det fanns en överensstämmelse mellan arbetsgivaren och 
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arbetstagarens svar vilket visade sig stämma mycket väl med teorierna. Motivationsfaktorerna 
inom detta företag fanns genom goda utbildnings- och utvecklingsmöjlighet samt en 
gruppsammanhållning som var stor tack vare att alla fick någon form av uppskattning och de 
sociala behoven uppmärksammade. Vår uppfattning är att arbetsgivaren är medveten om 
motivationens betydelse för all personal och arbetar aktivt med att förbättra trivseln och 
sammanhållning på restaurangen.  
 
 
I livsmedelsbutiken såg vi att ju mer den extra anställde visade att den ville arbeta desto större 
utvecklingsmöjligheter fanns det. Vi fick ändå intrycket att utvecklingstakten gick alldeles för 
sakta och att detta frustrerade mer än motiverade de anställda. Vår tolkning av de båda 
arbetstagarna var att de var väldigt lojala och engagerade i företaget mycket tack vare deras 
egen vilja att prestera ett bra arbete för sig själva. Gruppsammanhållningen i 
livsmedelsbutiken var dålig och grunden till detta tror vi kan dels vara att 
utvecklingsmöjligheterna verkar vara väldigt begränsade samt att variationen i arbetet blir 
mycket monotont och är i behov av job enlargement. Ett alternativ som togs upp av 
arbetsgivaren var att personalen skulle ha ett rullande schema vilket skulle skapa mer 
varierande arbetsuppgifter men att detta skulle kosta företaget för mycket. Enligt Herzberg är 
det också vanligt att till en början av en förändring blir det en produktionsnedgång, den 
återhämtar sig dock snabbt och genererar i mycket mer motiverad personal vilket är 
vinstdrivande. Den åsikt som vi står för är att varierande arbetsuppgifter skulle leda till en 
bättre gruppsammanhållning i företaget vilket skulle öka motivationen och förståelsen hos 
alla i personalen fasta som extra anställda. Vi kunde även tolka att vissa extra anställda som 
inte arbetar så ofta lätt hamnar utanför personalgruppen vilket skulle förbättras om synen på 
dessa extra anställda sågs som en i gänget. Vår uppfattning är att arbetsgivaren känner sig 
pressad av effektivitetskrav och kostnadsbesparingar. Detta leder till att det kan vara svårt att 
engagera sig i personalen. Detta återspeglar sig i att vissa av butikens personal var 
oengagerade, omotiverade samt att det förekom grupperingar bland personalen.  
 
Det som vi har sett är att motivationen till att arbeta är personlig och influeras av vilken nivå i 
livet den extra anställde befinner sig i och vilka behov som redan är tillfredställda. Det blir 
arbetsgivarens uppgift att frambringa motivation hos de extra anställda vilket kräver att de får 
ta delta i arbetsprocessen och känna gemenskap. På så sätt skapas mer omväxling på arbetet 
och ett trivsammare förhållande till arbetet vilket är grundförutsättningen för motivation. Att 
arbetet ska kännas roligt och trivsamt är något som arbetsledaren har förutsättningarna att 
skapa, vilket inte behöver vara lön. Vi är mycket medvetna om lön är ett huvudsakligt behov 
vilket är en viktig faktor för den anställda men det som ses som allra viktigast är att det är 
roligt att arbeta.  
 
Avslutningsvis vill vi förklara att de teorierna vi har granskat gäller även för personal som 
arbetar extra men har en annan huvudsysselsättning. Vi vill även poängtera att ledningen 
ansvarar för att skapa större omväxling och ge mer ansvar i arbetsuppgifterna till de anställda. 
Detta ökar motivationen och elden att engagera sig inom företaget.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

Arbetsgivare 
 
 
Bakgrundsdata 
 

• Namn 
• Ålder 
• Anställningsår 
• Position/Arbetsuppgifter 
• Tidigare erfarenhet som arbetsgivare/ledare  
• Antal anställda totalt i företaget 
• Antal tillfälligt anställda 
• Genomsnittlig anställningstid för tillfälligt anställda 
• Genomsnittlig arbetstid för tillfälligt anställda 
 

Nutid – motiveringsfaktorer i företaget 
 

• Berätta vad du anser är motiverande för personalen.  
• Hur arbetar du för att motivera de anställda? 
• Berätta om något som varit positivt respektive negativt. 
• Får tillfälligt anställda göra mer kvalificerade arbetsuppgifter? (job enrichment) 
• Hur skapar ni tillhörighet och engagemang inom företaget? – (commitment) 
• Händer det att tillfälligt anställda erbjuds utbildning? 
• Finns det någon möjlighet att utvecklas inom företaget? 
 
• Ser du att du gör någon skillnad mellan extra personal och fast personal? 
• Återkommer extra personal? 
• Vilka förväntningar tror du att de anställda har på dig? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  

Arbetstagare 
 

Bakgrundsdata 
 
• Namn 
• Ålder 
• Anställningsår 
• Position/Arbetsuppgifter 
• Tidigare arbetslivserfarenhet  
• Huvudsysselsättning 
• Hur länge har du haft det här extra arbetet? 
• Skulle du kunna tänka dig att återkomma? 

 
Nutid – motivationsfaktorer för dig 
 

• Berätta vad du anser är motiverande på din arbetsplats, vad har varit positivt 
respektive negativt? Varför upplever du det som positivt respektive negativt? 

• Känner du att det finns en skillnad på att vara extra personal och fast personal? 
• Känner du samma motivation att gå till extra arbetet som till din huvudsysselsättning? 
 
• Kan du känna att du har förtroende att göra mer kvalificerade arbetsuppgifter? Vad 

medför detta i ditt arbete? 
• Känner du en tillhörighet till företaget, Förklara hur? 
• Blir du erbjuden utbildning inom företaget? Hur påverkar det dig? 
• Finns det möjlighet att utvecklas inom företaget? Vad anser du om det? 
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