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ABSTRACT 
 

Titel: Motivation – för vem? 
 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 

Författare: Eriksson, Åsa 
 
                  Sohrabi, Negar 
                     

Handledare: Hedman, Anders 
 

Datum: 09 – 01 
 

Syfte: Syftet är att undersöka hur olika motivationsfaktorer kan påverka de anställda, samt 
undersöka i vilken mån ledaren använder sig av motivationsfaktorerna. 

 
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod där studiens data består av litteratur, 
intervjuer samt internetkällor. Empirin består av totalt åtta intervjuer, två stycken med 
ledarna från de olika företagen och de resterande med medarbetarna . Dessa intervjuer har 
varit väldigt detaljerade och detta har medfört att vi har kunnat göra en bra jämförelse med 
teorin samt mellan ledarna och medarbetarna.  

 
Resultat & slutsats: De resultat som vi kom fram till var att motivationsfaktorer är a och o i 
ett företag, dock finns det ingen gyllene väg att följa, man måste utifrån sina förutsättningar 
och sina mål hitta sin egen väg. Samt kom vi fram till att dessa faktorer endast ger effekt då 
de ges på rätt sätt efter de omständigheter och förhållanden som föreligger. 
  
Förslag till fortsattforskning: Det hade varit intressant att genomföra liknande studie fast 
i större skala för att se om resultatet fortfarande är detsamma eller om det skiljer sig. 
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit till att vi har fått en insikt om att motivation 
inom företagen kan variera beroende på vilka företag det är och hur de arbetar  

 
Nyckelord: Framgångsrik, företag, motivation. 
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ABSTRACT  

  
Title: Motivation – for whom? 

 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 
Author: Eriksson, Åsa 

        
            Sohrabi, Negar 
 

Supervisor: Hedman, Anders 
 

Date: 09– 01 
 

Aim: The purpose with this study is to investigate how different motivation factor can 
affect employees and also look into how the leaders use the different motivations factor. 
 
Method: We have used a qualitative method for this study and the data that we have used 
is literature, interview and internet sources. We have done eight interviews, two with the 
leaders and the remaining with the employees. The interviews are very detailed and 
because of this we were able to do a good comparison with the theory and between the 
leaders and the employees. 
 
Result & Conclusions: The result of this study is that the motivations factor is very 
important in a company, but every company has to on the basis of there own condition and 
their goals find their own way. And this factor only gives an effect when they are used on 
the right way. 

 
Suggestions for future research: It would have been interesting to implement this sort of 
study but in a bigger scale to see if the result is the same or if it’s different. 

 
Contribution of the thesis: This study has given us another insight about motivation.        
Now we know that motivation in a company can vary dependent on what kind of company 
it is and how they work. 

 
 

Key words: Success, motivation, company 
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1 Inledning  
 
I detta kapitel kommer en beskrivning till bakgrunden av studiens valda ämne. Det problem 
som ska undersökas samt syftet med uppsatsen kommer även att presenteras 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vad är det som gör ett företag mer framgångsrik än ett annat? Är det arbetsmiljön, många 
kunder, hårt slit, bästa personalen? 
Eller är det ledarskapet som är det absolut viktigaste, då syftet med ledarskap är att ta vara på 
den fulla potentialen hos teamet och målet är att bli framgångsrik. 
 
Idag kan vi blicka bakåt och se att i historiens gång har de mest framgångsrika företagen alltid 
haft ett syfte och en stark kärnvärdering där de utmanar sig själva och sätter en hög 
ambitionsnivå. Deras hjälpmedel har varit och är fortfarande idag en bra struktur och system. 
Alla företag har oftast sin egen metod på hur framgång nås och utvecklar utifrån detta sina 
strategier för företaget där begreppet lönsamhet ofta förknippas med företagets monetära delar 
och lönsamhet är även nyckelordet till överlevnad och utveckling, i alla fall om man ska 
överleva på lång sikt. 
 
Många ser idag medarbetarna som det intellektuella kapitalet och har insett att dem spelar en 
stor och viktig roll i organisationen och är därmed en viktig pusselbit till det företag som är 
och vill bli framgångsrik. 
 
Detta har medfört att man idag har en ny människosyn som innebär att man som medarbetare 
vill och kan ta ansvar. När en medarbetare känner motivation har personen en positiv och 
energidrivande kraft, den höjer intensiteten och kreativiteten i handlingarna och därmed kan 
den motiverade medarbetare styra och kontrollera sitt arbete själv och även vara en viktig 
nyckel till lönsamheten. 
Företag behöver idag ha en social legitimitet som innebär att man ger varje anställd frihet, där 
dem kan göra sin röst hörd samt att involvera dem i förbättringar av verksamheten. För när 
dem anställa har möjligheten att engagera sig och komma med lösningar och förslag till 
bättrad verksamhet kommer detta att skapa kostandseffektivitet och påverka hela 
organisationens resultat.1

 
Detta innebär att motivationen är minst lika viktig som andra faktorer för att det enskilda 
företaget ska bli framgångsrik, blir den även ett intressant begrepp att studera. Allt fler företag 
har insett detta klara samband och man vet att varje krona man satsar på de anställda får man i 
slutändan tillbaka i ekonomisk vinst. Förtagen satsar därmed nu mer än någonsin på 
medarbetarna. 
Ledaren i ett företag spelar en avgörande roll, det är ledaren som ska driva medarbetarna till 
dem uppsatta mål som företaget har. Det finns många olika ledarstilar och definitioner på vad 
en ledare är.2

 
1 Ulla Eriksson – Zetterqvist, Organisation och organisering sid 87 
2 Coaching för bättre resultat, John Whitmore sid 56 
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"Ledarskap handlar inte om att hålla tal eller om att bli omtyckt; ledarskap definieras av 
resultaten, inte karaktärsdragen." – Peter F. Drucker, Författare och Management expert 

Författaren Steven R Covey´s definition av ledarskap är följande: 
"Ledarskap är att kommunicera människors värde och potential, så klart och tydligt, att de 
ser det i dem själva." 

Ledarens karaktär och stil påverkar resultatet, ekonomin och produktiviteten inom företag och  
sist men inte minst, det sociala klimatet. Det är en utsatt position att vara ledare, då 
ledarskapet är viktigt för hur medarbetarna mår och hur organisationen funkar. Detta gör att 
det i framtiden kommer att ställas nya krav på ledarskapet. 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Vi vill med denna studie undersöka i vilken mån ledaren kan använda sig av olika 
motivationsfaktorer och hur detta i sin tur påverkar samt har effekt på medarbetarna. 
Problemformulering till denna studie grundas på följande forskningsansats: 
 
Hur kan motivationsfaktorerna påverka dem anställda att prestera bättre och på vilket sätt 
påverkar faktorerna medarbetarnas motivation?  
 
Vilken roll har ledaren i sammanhanget?  
 
Vad väger tyngts inom företaget – individens värderingar eller företagets? 
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur olika motivationsfaktorer kan påverka de anställda, samt 
undersöka i vilken mån ledaren använder sig av motivationsfaktorerna. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till framgångsrika företag. Anledningen till detta är för att få ett 
bra fokus på uppsatsen samt för att försöka se en koppling mellan olika motivationsfaktorer 
och förväntad resultat. När det kommer till teori delen så har vi valt att använda oss av 
väsentlig teori för vår undersökning, då det finns stora mängder teori som behandlar 
begreppet motivation. 
 
 

 2 Metod 
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Då vi började författa denna uppsats har vi utgått ifrån att motivationen faktisk påverkar de 
anställda, och att de framgångsrika företag vi valt att arbeta med på något sätt lyckats 
motivera sin personal, på de grunderna att dem faktiskt är framgångsrika. Det vi ville ta reda 
på är om nyckeln till framgång är genom att motivera sin personal. 
Vi såg det intressant att gräva in oss på ämnet, som rör oss alla människor i mångt och mycket 
men framförallt i arbetslivet.  
För att skapa oss en så korrekt uppfattning som möjligt valde vi att belysa frågorna kring 
motivation genom en lednings och medarbetarperspektiv. Medvetenhet finns att det inte kan 
bli en total sanning, men genom detta sätt att arbeta hoppas vi få en så sann och klar bild som 
möjligt, samt en så jämn nivå på arbetet som möjligt.  
 
Hur man uppfattar ett möte eller en intervju mellan människor, blir ett resultat för hur man ser 
på den veklighet man studerar. Objektiv verklighet är den verklighet som man kan greppa, och 
som man med hjälp av experiment kan nå full förståelse för, samt göra begriplig att förstå, 
och analysera.3

 

2. 1 Kvantitativ metod 
 
Forskare som använder sig av den kvantitativa forskningsmetoden, vill få fram kvantifierbara 
slutsatser och eventuellt generaliserade sådana. Datamaterialet som samlas in studeras och 
jämförs så att relationer mellan detta material kan ge insikt. Framförallt vill dessa kvantitativt 
inriktade forskare få en förståelse för människan och hur hon upplever sin värld. 
Man kan säga att den vetenskapliga inställningen ifrågasätts så man har med människor att 
göra. ( Introduktion till forskningsmetodik, Judith Bell) 
Är målet att beskriva och illustrera använder man sig av deskriptiv statistik. Om man istället 
ska förklara eller förstå så görs det med variabelanalys. Om avsikten är att generera eller 
upptäcka något nytt lämpar sig faktoranalys. 
Kvantitativ forskning har en deduktivt förfaringssätt där man utgår från teorier om 
verkligheten och samlar in data för att se om teorin håller. 4

2.2 Kvalitativ metod  
 
Kvalitativa metoder syftar på forskningsprocedurer som ger beskrivande data: människans 
egna skrivna eller talade ord och observerbara beteenden. 
När det kommer till kvalitativa undersökningar är gränserna mellan de olika momenten i en 
forskningssekvens flytande och de olika delarna glider in i varandra. Detta innebär att 
resultatanalysen ofta sker parallellt under hela tiden som datainsamlingen pågår. 
När det kommer till analys delen finns det inga välutformade och allmänt använda metoder 
och regler för hur analysen ska ske, utan förfaringssättet varierar med forskningsproblem och 
datainsamlingssätt. (Kvalitativa forskningsmetoder, Bertil Karlsson) 
Kvalitativa metoder har sin styrka i att upptäcka något oväntat snarare än att bekräfta det man 
redan vet. Är målet i en kvalitativ studie att beskriva och illustrera görs det i form av 
fallstudier. Är målet att förklara eller förstå så görs det med hermeneutisk metod. Om avsikten 
är att genera eller upptäcka något nytt använder man sig av ”grounded-theory”- metodik. 

 
3 G. Bring, B. Nilsson – Kvalitativ metod som praktik sid 47 
4 G. Bring, B. Nilsson – Kvalitativ metod som praktik sid 63 
 



 
Motivation – för vem?                                                                     Eriksson Åsa, Sohrabi Negar 
 

7

 
 
 
 
 

                                                

När det kommer till forskningsansats har den kvalitativa metoden en induktiv process där det 
gäller att utifrån samlade data generera teorier. Vid kvalitativ forskning leder emellertid inte 
alltid undersökningarna till att nya teorier generas. Resultatet blir ofta teoretiska utkast, 
hypoteser, beskrivning av typer och mönster eller att nya begrepp bildas.5

 

2.3 Verklighetsuppfattning 
 
Det vi utgår ifrån i vårt skrivande är den verklighetsuppfattning, som i mångt och mycket kan 
skilja sig, eller vara mer eller mindre tydlig. En verklighetsuppfattning kan vara verklig och 
uppfattas på ett sätt av mig, men uppfattas på ett helt sätt av någon annan. Men det är 
framförallt det som varit spännande och utvecklande med att jobba som två författare, att inse 
att det som är självklart för den ene innebär något helt annat för den andre, och det har gjort 
att arbetet utvecklat många grenar som det annars säkert inte hade gjort. 
Vi har valt att arbeta med den objektiva verkligheten, på de grunder att vi har en verklighet, 
men som vi med hjälp av verktyg vill kunna skapa en förståelse för.  

 

2.4 Datainsamling  
 
För att fånga den relevanta informations som krävs för att besvara sin frågeställning, finns 
många tillvägagångssätt. Man kan dels använda sig av befintliga dokument i form av 
intervjuer, observationer, tester, och andra slags prover. Denna datainsamling delas sedan in i 
två kategorier: primär, och sekundärdata. Då data hämtas direkt ifrån källan, kallas det primär 
data, exempel på primär data kan vara genom intervju, och enkät. Medan de sekundära data 
behandlar information som redan finns, alltså redan insamlat, bearbetat material.6

Till skillnad från primärdata kan informationen sedan utsättas för nya analyser. 
Vi har valt att använda oss av både primär och sekundär data i vår studie, detta för att få med 
olika perspektiv. Och vi har då använt oss av väsentlig litteratur inom området, samt 
intervjuer med berörda parter. 
 
Vi har i uppsatsen valt att standardisera våra frågor, vilket innebär att man ställer samma 
frågor till intervjupersonerna, detta för att ska generalisera och jämföra på ett lätt sätt. 
Samtidigt har vi lämnat utrymme till relevanta följdfrågor vi våra intervjutillfällen. 
Däremot har vi valt att använda oss av en helt ostrukturerad intervju, då vi vill lämna så 
mycket utrymme som möjligt att svara för den intervjuade personen.  
 Till denna studie har vi valt oss av den kvalitativa metoden, då vi har valt att genom 
standardiserade intervjufrågor göra en generalisering och jämförelse mellan ledarna och 
medarbetarna. Våra sekundärdata består av litteratur som vi har hämtat från biblioteket, denna 
består av böcker, Internet samt tidigare skrivna kandidatuppsatser. Vår mest använda 
sökmotor var Google. 
 

 
5 G. Bring, B. Nilsson – Kvalitativ metod som praktik, sid 97 
 
6 Patel. R, Davidsson, B 2003, sid 63 



 
Motivation – för vem?                                                                     Eriksson Åsa, Sohrabi Negar 
 

8

 
 
 
 
 

2.5 Intervjumetodik 
 
Det finns många alternativa sätt att intervjua i en studie, bland annat gruppintervjuer, 
personliga intervjuer, e-post intervjuer och telefonintervjuer. Vi har i vår studie valt att 
använda oss av personliga intervjuer av den anledningen att respondenterna lämnas större 
utrymme att svara på sina frågor. 
Vi som intervjuar får också möjlighet att utveckla och spinna vidare på våra frågor. Vi kan 
också på detta sätt styra intervjun mot den riktning vi vill. Utifrån detta kan nya frågor 
formuleras och nya tankebanor skapas. I och med denna intervjumetodik skapas en flexibel 
intervju och dem vi intervjufrågor som vi ställde till våra respondenter bestod av inledande 
frågor, följdfrågor samt tolkande frågor. 
När vi formulerade frågorna till studien la vi tyngdpunkt på frågor som var relevant i 
förhållande till våra frågeställningar. Sättet vi la upp frågorna hjälpte oss sedan att få en bra 
struktur på arbetet samt en klar bild av respondenternas svar. 
 
När vi skulle påbörja våra personliga intervjuer tog vi kontakt med våra respondenter via 
telefon. Först kontaktade vi dem för att se om möjligheten till intervju fanns för att sedan 
återkomma med tid och plats för ett intervjutillfälle. 
För att underlätta och ge en rättvisande bild av svaren valde vi os att använda oss av en 
bandspelare, vi kunde på detta sätt få med dem rätta orden men även reflektera över tonfall 
och svar. Detta gjorde även att vi kunde koncentrera oss på frågorna och svaren som vi fick. 
Vi ansåg också att hela intervjun ger ett lugnare intryck då man kan föra en löpande dialog 
och då man inte behöver anteckna, vilket även kan bli ett störande moment för 
respondenterna.  
Nackdelen med att använda bandspelare är att det tar lång tid att gå igenom och få ner på 
papper men något som vi samtidigt såg som positivt då vi fick tillfälle att reflektera över 
svaren ordentligt. 
 

2.6 Val av respondenter 
 
Till denna studie har vi valt två olika företag som båda är multinationella och framgångsrika. 
Anledningen till att vi har valt dessa företag är just för att dem är framgångsrika och det som 
gjorde hela lite intressant är då dem båda befinner sig i helt olika branscher. Orsaken till vårt 
val är företag är dess framgång och motiverade personal. 
 
Totalt gjorde vi åtta personliga intervjuer var av två var med ledare och resterande med 
medarbetare på företagen. Intervjuerna hölls på företagen, IKEA Gävle och McDonald’s 
Valbo Våra respondenter ställde mer än gärna upp på dem personliga intervjuerna och med 
sin syn på motivation inom företaget. 

 

2.7 Tillförlitighet  
 
Validitet innebär att man har undersökt det man skulle undersöka och ingenting annat, men 
det kan vara lättare sagt än gjort. Man kan i en studie ta reda på utmärkt och specifikt 
information och då har man en högre reliabilitet. Men finns ingen korrelation mellan 
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reliabiliteten och studien saknar den helt validitet. Undersökning kan med andra ord ha en 
högre reliabilitet men ändå sakna validitet.7

Vi har i och med vår studie insett vikten av att kunna bearbeta och redovisa data på ett 
systematisk och tillförlitligt sätt. Begrepp som validitet och reliabilitet används för att 
beskriva hur väl en insamlingsmetod fungerat. Dessa begrepp är en förutsättning för att i 
slutändan få en så trovärdig och reell studie som möjligt. Vårt ansvar som forskare i ämnet 
motivation är att ge läsarna ett så tillförlitligt resultat som möjligt, vilket är ett resultat av 
verklighetsbaserad fakta som är relevant för studiens problemformulering. 
 

2.8 Källkritik 
 
Källkritik är en metod där det handlar i mångt och mycket om att skapa sig en 
helhetsuppfattning och bedöma sanningshalten i olika påståenden, någon specifik metod att 
arbeta sig fram existerar inte. Vikten ligger istället i att granska och bedöma källans 
informativa innehåll. 8

 
Med tanke på omfattningen av vår studie fanns inte möjligheten att representera alla ledare 
och medarbetare inom dessa två företag. Vi kan på dessa grunder inte generalisera våra 
resultat. Därför måste vi grunda våra resultat på de respondenter som vi intervjuat. 
Av denna anledning har vi därför i vårt arbete inte kunnat generalisera utan enbart utgått ifrån 
de företag som vi har intervjuat. 
Något som vi tror ökat tillförlitligheten i vår studie är att vi använt oss av personliga 
intervjuer då vi har kunnat utläsa mer ifrån respondenterna. Något som också har påverkat 
arbetets trovärdighet positivt är att medarbetarna var anonyma när dem intervjuades.9

 

3 Teori 
 
I det här avsnittet kommer vi först att definiera ordet motivation. 
Senare kommer vi att ta upp dem tre vanligaste motivationsteorierna, Maslow, McGregor och 
Herzberg.  Vi kommer senare i kapitlet presentera de främsta motivationsfaktorerna, som vi 
anser är relevant till vår studie. 
 
 

3.1 Vad innebär motivation? 
 
Begreppet motivation kommer från det latinska ordet motiv, vilket kommer från det latinska 
verbet drivkraft. Motivation är alltså en drivande kraft. 
Men för att den drivande kraften ska ha en chans att kunna uttrycka måste man ha viljan att 
engagera sig, för att vilja är att kunna bestämma. Motivation är energin som får gruppen att 
prestera samt inspirerar den till engagemang, förnyelse och grupparbete. 
Ett sätt är att se motivationen som en kraft som ger upphov till vissa beteenden, vilket gör att 
människor vill fortsätta med sina arbeten. Definitionen på arbetsmotivation belyser vikten av 

 
7 www.uppsatsguiden.se/ord/67/ 081216 09:27 
8 Torsten Thuren – Sant eller falskt, metoder i källkritik sid 56 
9 Torsten Thuren – Sant eller falskt sid 23 

http://www.uppsatsguiden.se/ord/67/
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att motivationen påverkas av såväl omvärldsfaktorer som interna faktorer. Med 
omvärldsfaktorer menas här t ex belöningssystem. De interna faktorerna är de faktorer som 
påverkar människan inombords dvs. behov och önskemål mm. 10

 

3.2 Befintliga Teorier om vad motivation är påverkad av 
 
Här nedan kommer de vanligaste teorierna om motivation på arbetsplatsen att presenteras, 
där dem tar fram de faktorer som bidrar till att styra och öka en individs beteende till 
motivation på dess respektive arbetsplats. 
 

3.2.1 Maslows behovspyramid 
 
Maslow är en av de nämnvärda i sammanhanget, han var den som la grunden för 
motivationsteorin, genom att använda sig av andra vetenskapsideal än de naturvetenskapliga.  
Det som kännetecknar Maslows teori är att han utgår ifrån den friska människan, och dess 
goda natur. Man talar om Maslows behovsteori vilken delar in människans behov i fem steg: 
fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov av status och prestige samt behov 
av självförverkligande. 
Behoven kan ses som en trappa eller en stege där människan hela tiden strävar efter att ta sig 
uppåt och utvecklas. När individen tillgodosett och tillfredställt de lägre behoven, så finns 
strävan latent efter att ta sig ännu högre och ge de högre behoven utrymme. 
Organisationsmässigt uppmuntras samverkan, vilket på sikt kan leda till gynnsamhet för såväl 
individ som företaget. Både organisationen i sig samt individen måste integreras för att skapa 
den ideala arbetssituationen, och när man har uppnått detta har varje anställd identifierat sin 
arbetssituation med företagets uppgift.11

  
 

  
Källa; http://www.hisvux.se/midander/trappa.jpg 
                                                 
10 John Adair – Effective motivation sid 57 
11 Ulla Eriksson – Zetterqvist, Organisation och organisering sid 133 
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3.2.2 Teori X och Teori Y 
 
McGregor är mannen bakom Teori X och Teori Y. Kännetecknande för denna teoretiker är 
hans människosyn som genomsyrar hans teorier. 
McGregor menar på att mycket av de riktlinjerna för ledning, organisationsstrukturer etc. 
dominerades av en människosyn, vilken såg människan som av naturen, lat, lättlurad, 
avsaknad av ambitioner, motståndare till förändringar etc. något som även gör människan till 
självupptagen och inte tillräcklig att tillgodose organisationens behov. För att leda människan 
krävdes både morot och piska. 
Om man istället såg människan som en del eller som en individ i en organisation och 
tillgodoser dennes behov kunde hon enligt McGregor motiveras. 
Teori X är den människa som av naturen är lat/passiv, och där de fysiologiska och 
säkerhetsmässiga behoven är tillfredsställda. 
Den andra teorin som McGregor speglar är Teori Y, här har människan formats av sina 
erfarenheter från organisationen och dess kultur. 
Enligt teori Y har alla människor från början möjlighet att utvecklas enligt organisationens 
mål. Kortfattat bygger teorierna X och Y på att det snarare är sociala drivkrafter än 
ekonomiska som får människor motiverade till arbete.12

 

 
Källa; Rolf Granér, Personalgruppens Psykologi, sid 109 

Genomsnittsmänniskan har en medfödd 
motvilja mot arbete och försöker 
undvika det om hon kan. 
 
De flesta människor saknar ambition och 
initiativförmåga. De söker i första hand 
trygghet, är ovilliga att ta på sig ansvar 
och föredrar att bli styrda. 
 
Till följd av motviljan mot arbete måste 
de flesta människor nog övervakas och 
dirigeras genom sanktioner (straff) och 
belöningar (pengar) för att prestera det 
arbete som verksamheten kräver. 
 
De flesta människor har begränsad 
förmåga att gå på ett kreativt sätt att lösa 
organisatoriska problem. 
 
De enda motiv som är räkna med i 
arbetssituationen är de som är knutna till 
de fysiologiska behoven samt behoven 
av trygghet och säkerhet. 

Det är lika naturligt för människan att 
anstränga sig i sitt arbete som att leka och 
koppla av. 
 
Det är inte nödvändigt med kontroll och 
sanktioner för att människor skall arbeta. 
Människan kan själv styra och kontrollera sitt 
arbete för ändamål som hon uppfattar som 
angelägna. 
 
Under gynnsamma förhållanden är 
genomsnittsmänniskan inte bara beredd att ta 
ansvar – hon söker det också. 
 
De flesta har förmåga att gå på ett kreativt 
sätt att bidra till lösningen av de problem de 
ställs för i en verksamhet. Förmågan att vara 
uppfinningsrik och självständigt skapande 
finns hos alla, men kommer bara i begränsad 
utsträckning till användning i arbetslivet. 
 
Behov av samhörighet, uppskattning och 
självförverkligande är viktiga inslag i 
arbetsmotivationen. 

           Teori X                Teori Y 

 

 
12 Ulla Eriksson – Zetterqvist, Organisation och organisering sid 134 
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3.2.3 Herzbergs tvåfaktorsteori 
 
Tvåfaktorsteorin som utvecklades av Fredrick Herzberg bygger främst på tillfredställelse och 
motivation. Där särskiljde han mellan motivationsfaktorer, som prestation, erkännande, arbete 
i sig, ansvarstagande och karriärmöjligheter. Samt hygienfaktorer som utgjordes av 
administration och företagspolicies, lön och arbetsförhållanden etc. 
Enligt Herzberg är motivationsfaktorerna beroende av varje individ och dess önskemål. Som 
anställd vill man få mer av dessa, men de kan endast tillfredsställas i den mån det aktuella 
arbetet är. De andra Herzberg tar upp är hygienfaktorerna vilka kan knytas an till faktorer i 
anställdes omgivning, utanför dennes kontroll. Det räcker inte med att det sker en förändring i 
arbetsuppgifterna, den anställdes motivationsfaktorer måste uppfyllas annars sker ingen 
förändring. 
Vilken roll spelar då lönen i sammanhanget? 
Ja, enligt både Maslow och Herzberg är lönen en mindre viktig faktor, självfallet kan en 
anställd vara missnöjd om lönen är mindre bra, men även om den är bra, är den inte 
tillräckligt motivationshöjande med tanke på resterande motivationsfaktorer.13

 
 
 
 

Acceptabel Nivå 

Hög arbetstillfredsställelse. 

Låg arbetstillfredsställelse 

Hygien

Personalpolitik 
Arbetsvillkor 
Lön 
Fysisk miljö 

Motivationsfaktorer 

Presentation 
 
Erkännande 
 
Arbetsuppgift 
 
Utvecklings 
möjligheter 

 
Källa; Hellriegel, Jackson 2005, sid 402-403 
 

 
13 Ulla Eriksson – Zetterqvist, Organisation och organisering sid 135 
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3.3 Motivationsfaktorer 
 
I detta avsnitt kommer de vanligaste motivationsfaktorerna att presenteras och beskrivas. 
 

3.3.1   Belöningar 
 
Man brukar oftast koppla begreppet belöning till pengar i form av lön och lönetillägg av olika 
slag. Men oftast handlar belöning om mycket mer än bara pengar. Det kan handla om 
förmåner, attribut och statussymboler, uppskattning och beröm för en bra insats samt att ge de 
anställa chansen att kunna påverka och att se resultat av sina insatser och få möjlighet att 
utvecklas och lära nytt.14 Belöningssystem anses viktigt inom ett företag för att vi människor 
har ett behov av att synas, att bli uppmärksammade och känna att vi betyder någonting. 
Omsorgen, omtanken och gesten från företaget är lika viktig för de anställda som det 
materiella innehållet. Att bli belönad för de insatser som man utgör är en viktig drivkraft då de 
kan ses som strategiska styrmedel för att ta till sig nya medarbetare och att de behålla de man 
redan har. 
Dock måste man ha i åtanke att ärlighet är en av de viktigaste pelarna i belöningssystem då 
den som ger belöning måste vara ärlig och uppfattas som trovärdig och att mottagaren ska 
känna att den har gjort sig förtjänt av belöningen samt uppfatta den som en belöning. 
Belöningssystemet avgör sambandets djup mellan arbetstillfredsställelse, motivation och 
effektivitet. 
För att de anställda ska känna sig motiverade, känna arbetstillfredsställelse och bidra till 
effektivitet behövs ett företagsklimat där följande faktorer är uppfyllda. 
 

• Arbetsuppgifter och resultaten står i centrum för intresset 
• Uppgifterna fördelas med hänsyn till de anställdas intressen, ambitioner och förmågor 
• Arbetet ger möjlighet till eget ansvarstagande och med inflytande 
• Det utvecklas normer för vilka prestationer som är effektivitets befrämjande15 

 
 
Det finns därmed ett dubbelinriktat samband mellan arbetstillfredsställelse, motivation och 
effektivitet. Den som känner tillfredsställelse i sitt arbete blir motiverad att göra ett bättre 
resultat och därmed kommer effektiviteten att öka. Den som känner att den gör ett bra arbete 
blir mer motiverad och känner större arbetstillfredsställelse. 
Ett bra belöningssystem ökar motivationen för ökad effektivitet och leder därmed till en 
positiv samband och ett dåligt belöningssystem kan ge ett negativt samband.16  
 
 

 
14 Hans Lindblom, Lön och belönining 17 
15 Arne Svensson, Belöningssystem sid 22 
16 Arne Svensson, Belöningssystem sid 53 
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ARBETSTILLFREDSTÄLLELSE 

Belöning

  MOTIVATION 

Belöning

  EFFEKTIVITET 

 
 
Källa; Svensson Arne, Belöningssystem sid 54 
 
 
 
3.3.2 Feedback

 

”Feedback, återkoppling, reglertekniskt begrepp som innebär att information om det styrda 
systemets beteende återförs till den styrande mekanismen. Därigenom kan systemet styras 
mot det önskade målet trots förändringar eller störningar i omgivningen”17

Feedback är idag en viktig del i en människas utveckling och lärande. Feedback är 
information som är utvärderande och utvecklande riktat till en grupp eller en individ, vilken 
kan vara positiv och negativ. Något som i dagens läge visat sig vara bland de mest effektiva 
verktygen för prestationshöjande åtgärder. Man hävdar att utan feedback kan man förändra 
beteende men ej läran. Man hävdar att när feedbacken kommer ifrån en kunnig eller trovärdig 
källa tas den till av individen/gruppen som bäst. I de fall feedbacken är positiv och kommer 
direkt efter en prestation eller ett beteende är den som mest användbar i motivations- och 
utvecklingssyfte.18  

Det bästa sättet att framkalla en god feedback hos sin medarbetare är att få denne stimulerad i 
och utanför sitt arbete. Detta är då inte genom personlig kritik, eller personlig bedömning utan 
genom att framkalla Medvetenhet. Detta gör man t.ex. genom att fråga angående arbetet man 
gjort, vilket huvudsyfte man haft?, vad skall betonas mer? etc. Man sätter då igång en 
verksamhet i medarbetarens hjärna, och genom att svara på frågor som dessa skapas en slags 

 
17 www.ne.se 081104 16:12 
18 En studie av arbetsklimatanalysen på ”tillverka AB” Varför lyckas vissa chefer bättre än andra, sid.16 

http://www.ne.se/
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medvetenhet. Detta ska hjälpa honom att skapa sig en bild av sitt arbete, och bli mer 
självständig. I och med detta tror man att prestationen ökar, samt att en ansvarskänsla träder 
fram. När två faktorer som dessa optimeras framkallas en form av inlärning. Skulle chefen i 
det här fallet bara uttala sig om vad han själv tycker, skulle inte medarbetarens hjärna 
aktiveras. Medarbetaren skulle med all säkerhet inte känna samma engagemang och chefen 
får då heller ingen uppfattning om vad medarbetaren tagit till sig. 

Personlig feedback är minst lika viktig som den feedback man exempelvis från sin chef. 
Tanken och inställningen har oftast större betydelse än vad man kan tro. Så istället för att haka 
upp sig på dåliga resultat, så måste vi lära oss att se på saken med andra ögon. Bara genom att 
säga ett ”mindre bra resultat” istället för ett ”dåligt resultat” så har man kommit en bra bit på 
väg. Faktum är att vi kan lära oss lika mycket att det som går fel som av det som går bra.19

 
Punkter som kan vara viktigt att ta hänsyn till när feedback används är: 

• Bestämma vad man har för mål – Vad ska feedbacken resultera i? Vad vill man se för 
förändring? Vad vill man förmedla? Bra feedback handlar om att hjälpa andra 
personer att vidareutvecklas. 

• Välj rätt tidpunkt- Feedback ska inte ges i stressade situationer eller när en person är i 
mental obalans eftersom det inte ger någon effekt. Man ska ge feedback när den har en 
god möjlighet att tas emot väl 

• Visa att avsikten är god – Om man är besviken på chefen/anställda kan man prata med 
personen om synpunkter som man har om motivation. 

• Måla upp vision – Man Ska vara tydlig med att tala om precis hur man vill ha det. 
• Coacha – Låt personen som du ska coacha själv berätta hur hon/han upplever 

situationen. Det känns bättre och har en större effekt om problemen tas upp och 
analyserar av personen själv. 

• Skrota etiketterna – Man ska undvika att säga oansvarig eller osmart, då man ska 
åstadkomma en förändring utan att skapa en fientlig stämning. 

• Använd Speciefika exempel – För att nå fram med budskap och åstadkomma en 
förändring ska man alltid använda konkreta exempel. 

• Använd jag – perspektivet – Utgå från dig själv och hur du själv påverkas av det 
aktuella beteendet. 

• Se upp för ordet ”men” 
• Var ett föredöme20 

 

3.3.3 Coachning 
  
”Coachning handlar om framtida möjligheter inte om begångna misstag” 
 
Att coacha innebär att handleda, ge antydningar, utbilda, och förse en person med fakta.  
Ordet kan definieras på många olika sätt och inte minst göras på olika sätt. Då man talar om 
coachning är det viktiga att förstå vad som görs och hur det utförs. Resultatet av den 
coachning som utförs beror till stor de på den kommunikation som råder mellan coachen och 
den coachade personen. Poängen med coachning är att med hjälp av sin coach finna kunskap i 

 
19 John Whitmore, Coaching för bättre resultat, sid.131-133 
20 John Whitmore, Coaching för bättre resultat, sid sid 67 
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sig själv med hjälp av den stimulans du får av denne. Resultatet i sig är ju det väsentliga men 
frågan är vilken väg man tar för att uppnå ett visst resultat eller mål. 
En bra coach inser att det är dem inre hindren som oftast är värre än dem yttre, samt att 
maximera deras möjligheter till att göra bra prestationer. 
Då man talar om coachning kommer man oundvikligt in på mentorskap som har kommit att 
bli en del av dagens näringslivs språkbruk. Ursprungligen kommer ordet ifrån den grekiska 
mytologin. Odysseus anförtrodde sitt hus och sin sons uppfostran till sin vän Mentor, när han 
skulle bege sig av till Troja, ”berätta allt du vet för honom” sa Odysseus, och där startades en 
grund till det mentorskap vi har idag. 
God coachning, samt ett gott mentorskap, har förutsättningarna att ta utövaren, med hjälp av 
dess erfarenheter och kunskaper bortom och utanför coachens eller mentorns egna 
begränsningar och kunskaper.21

Coachning handlar om en direkt resultatförbättring, och en omedelbar utveckling till 
skicklighet genom instruktion, och handledning. Mentorskapet däremot finns i regel på en 
viss distans och bygger på kunskaper och förmågor som förmedlas till en pågående 
karriärutveckling, detta med hjälp av handledning och rådgivning.22

Ett av coachningens nyckelbegrepp är Ansvar, vilket i stor grad är avgörande för bra 
prestationer. Då vi som individ tar oss ansvar eller får möjlighet till ansvar för tankar och 
handlingar ökar automatiskt vårt engagemang och därmed nivån på våra prestationer. 
Om vi däremot skulle tilldelas ansvar, eller kanske rent av beordras ansvar, och inte acceptera 
det fullt ut bli inte prestationerna bättre. Självfallet gör vi jobbet som skall göras för att slippa 
de konsekvenser som uppkommer om vi inte utfört arbetet, men då vi gör det på dessa 
grunder kommer vi antagligen inte optimera prestationsnivån.23

I många fall föreligger ett negativt förhållande mellan medarbetare och mål. Företagscheferna 
sätter vanligen upp mål, vilka projiceras likt ett påbud ner i hierarkin och organisationen.  
På detta sätt kommer dessa mål att kännas främmande för dem som ska uppfylla dem, och 
därmed finns stor risk för att prestationerna blir lidande. Ett sätt att handskas med dessa 
problem är att som chef hålla en viss distans till målen, samt att delge och engagera sina 
medarbetare sina mål. Men även att lämna utrymme för egna engagerade mål. Detta kan vara 
svårt i större företag, men poängen är ändå att på något sätt delge personalen, det kan handla 
om hur, var, när, och av vem arbetet skall utföras. 
Det gäller som chef att hitta en balans och aldrig underskatta sina medarbetares ansvar, och 
värdet av deras valfrihet. En balansgång mellan att motivera, engagera, och delge, samtidigt 
som man måste gå den väg man tror på.24

 

3.3.4 Målformulering 
 
”När jag vill presterar jag bättre än när jag är tvungen. Jag vill för mig själv, jag är tvungen 
för dig. Inre motivation är en fråga om valmöjlighet.” 
 
En av de viktigaste funktionerna i managementteorierna är att ha ett välorganiserat och 
konkret mål för organisationen, oavsett vilken organisation eller bransch man än talar om. 
Det är framförallt den här funktionen som får människor att bli målmedvetna och ger dem 
förutsättningar för att sträva åt samma håll. Detta gör bäst genom att företagsledaren 

 
21 Coaching för bättre resultat, John Whitmore, sid. 16, 19 
22 Coaching, Mentoring and Assessing, Eric Parsloe sid 27 
23 Coaching för bättre resultat, John Whitmore, sid. 43 
24 Coaching för bättre resultat, John Whitmore, sid 27 
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omvandlar organisationens syfte till en rad mål och prestationsmål som är uppenbara för alla i 
organisationen. 
Det är viktigt för alla berörda i en organisation att ha ett slutmål, både för prestationen och för 
motivationen. Ett slutmål är det slutliga syftet exempelvis att bli marknadsledare, att få en 
högre befattning etc. det är även viktigt att målen är: 
 
Specifika så att dem lätt kan uppfattas på rätt sätt. Mätbara för att dem ska kännas realistiska 
samt uppfyllbara. Målen måste också vara positivt formulerade och tidsanpassade för att dem 
ska accepteras av medarbetarna. 
Är dessa faktorer inte uppfyllda finns en ganska stor risk att engagemanget och motivationen 
försvinner. 25

 

3.3. 5 Arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljön har blivit en allt mer viktig och uppmärksammad komponent på de allra flesta 
arbetsplatser idag. En god kombination av miljö och hälsa har visat sig spegla en bättre 
arbetsprestation. Men arbetsmiljön anses inte bara komplex, utan olika för varje medarbetare 
och individ. Arbetsmiljön ska även ha olika inverkan på olika individer. 
I en organisation ser man inte människan som en del av en miljö utan som en direkt medaktör 
som formar sin egen och omgivningens miljö. Varje individ svarar därmed för de 
konsekvenser som uppstår. I sammanhanget talar man inte bara om fysiska aspekter på miljön 
som t. ex buller, fysisk arbetsbelastning etc. utan framförallt om den sociala miljön som 
kamratskap, sociala relationer, och välbefinnande. Kopplingen mellan dessa 2 har även visat 
sig ha större betydelse än man tidigare trott då mycket tyder på att den sociala miljön har stor 
inverkan på vilken tolerans man har för den fysiska miljön och vice versa. Känner man som 
individ på en arbetsplats stort välbefinnande i den sociala miljön så har man oftast större 
tolerans för den fysiska miljön. Man kan även se en koppling mellan stresstolerans och 
välbefinnande. Man kan ha en högre stressnivå på en arbetsplats där arbetsmiljön är trivsam.26

 

3.3. 6 Personalutvecklingssamtal  
 
Utvecklingssamtalet anställd och chef emellan ses som en möjlighet för båda parter att 
förmedla viktiga frågor kring sin arbetssituation. Syftet med detta utvecklingssamtal är att 
utveckla medarbetare, chefer, arbetsuppgifter, och samarbetet etc. och på sikt förhoppningsvis 
kunna förbättra både effektiviteten och produktiviteten i organisationen. 
Mer tyngd har lagts på dessa frågor den senaste tiden främst för att lägga en bättre grund för 
en god arbetsmiljö, och framförallt genom att man ständigt kan förbättra den. På sikt ligger 
det ju faktiskt i chefens intresse att öka produktiviteten och effektiviteten och därmed 
lönsamheten.27  
 

3.3.7 Kommunikation 
 

 
25 Vad är Management egentligen?, Joan Magretta sid. 136 
26  Ledarskap och arbetsmiljö, Joseph Schaller & Jan Å Johansson sid. 133 
27 Ledarskap och arbetsmiljö, Joseph Schaller & Jan Å Johansson sid. 78 
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Begreppet kommunikation innebär att information, idéer, känslor och attityder överflyttas från 
en individ, grupp eller organisation till en annan individ, grupp eller organisation. 
En av företagets viktigaste uppgifter är att bygga upp ett effektivt kommunikationssystem, då 
kommunikationen är viktig för att effektivisera processen och nå uppsatta mål. 
Detta gör kommunikation till en av dem vikigaste lednings- och styrinstrument.  I samspelet 
mellan individer är kommunikationen en viktig del, då kommunikationen bidrar med att skapa 
kontakter och tillåter individer att påverka varandra. 
En god kommunikation kännetecknas av att den är begriplig och enkel samt att den ska vara 
genomtänkt då det ska finnas ett mål för varje åtgärd, konsekvenser ska kunna förutses och 
det ska finnas utrymme för flexibilitet. 
För att kommunikationen ska vara effektiv krävs det att den är kontaktskapande dvs. så att 
dialog uppstår och den måste ske löpande under projektets gång.  Information som levereras 
ska vara konsekvent för att trovärdighet ska uppstå, samt att innehållet ska vara lättillgänglig 
så att det kan motivera och engagera.28  
En effektiv kommunikation kännetecknas av att man som grupp ska samarbeta produktivt och 
effektivt för att nå uppsatta mål. Samt är en förståelse för gruppdynamiken ett krav för att nå 
uppsatta mål, då gruppens medlemmar har vissa behov som de vill få tillgodosedda, dessa är 
effektiv kommunikation, aktivt lyssnande, lösning av de konflikter som uppstår när människor 
arbetar i grupp och slutligen att kunna upprätthålla motivationen hos alla gruppmedlemmar. 
Däremot kan olika attityder, ineffektiv kommunikation och bristande motivation skapa kaos i 
en grupp.  Kommunikation kan ses som kärnan i ett framgångsrikt grupparbete. Effektiv 
kommunikation är startpunkten för förståelse, tolkning och handling. Ineffektiv 
kommunikation kan leda till missförstånd, misstolkningar samt passivitet eller olämpliga 
handlingar. 
Kommunikation är avgörande för gruppens framgång, om man som grupp inte kommunicerar 
kan detta leda till splittring och bristande engagemang.29   

 

3.3.8 Ledarskap 
 
Inom en organisation där en grupp samspelar tillsammans uppstår oundvikligt en ledar-
följarskap. Det påstås även att inom vissa grupper och organisationer finns ingen reell ledare, 
vilket innebär att det finns en dold ledare, och alla är lika. Ledarskapet kan vara olika 
framträdande beroende på vilket ledarskap som används. Det kan dessutom vara fokuserat till 
en person eller en liten större grupp beroende på vad för organisation man talar om. 
Man skiljer mellan ledar och chef på så sätt att chefen får ett uppdrag medan ledaren uppstår i 
den stund det uppkommer följare. Man ser även till om organisationen är formell eller 
informell. Iden informella organisationen anges vem som är ledare, och i den formella 
organisationen anges vem som är chef. För att chefen skall kunna bli ledare krävs det att 
efterföljarna ska välja att följa honom eller henne. Obalans uppstår då chefen har 
maktbefogenheter men saknar följe, eller då ledaren har följe men saknar maktbefogenhet. 
Man delar in chefens uppgifter i fyra kategorier; 
*Planering, att formulera visioner, övergripande mål, samt strategier för att kunna uppnå 
dessa. 
*Organisering, att förädla organisationens mål till mätbara mål, och fördela resurser i form av 
humankapital, och arbetsfördelning. 

 
28 Projektaspekter, Nikos Macheridis sid. 97 
29 Att utveckla ett framgångsrikt teamarbete, Richard. Y Chang sid 49 
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*Ledning, Att översätta målen så dem blir förståelse för medarbetarna, motivera, hantera 
eventuella konflikter, samt samordna. 
*Kontroll, utvärdera arbete, ge feedback och sätta upp kriterier för medarbetarna. 30

 
Krasst skulle man kunna säga att chefens huvuduppgift är att representera medarbetarna i 
olika situationer samt leda medarbetarna mot de mål som är uppsatta, samt att detta skall 
göras så effektivt som möjligt. Men samtidigt understryks att för en chef skall kunna bli en 
god ledare krävs egenskaper som lyhördhet för att kunna möta de behov som finns. 
Det är också chefens uppgift att kunna motivera och anpassa arbetet efter individerna, och sist 
men inte minst hitta en balans mellan individen och gruppen samt dess behov. 
Makt är ett begrepp inom ledarskap som visat sig få en negativ betydelse. Men makt kan 
förkomma i många former, och innebär att få sin vilja igenom i konkurrens med andras vilja. 
Makten kan vara såväl konstruktiv som destruktiv. Men som chef krävs ett gott förhållande 
till makt för att man skall kunna bli en god ledare. Man kan se på makt som ett verktyg för att 
nå sina mål, samt för att utvecklas.31

4 Empiri 
 
I detta avsnitt kommer vi först att ge en kortfattad presentation om de båda företagen, för att 
sen redogöra för de intervjuer som har gjorts för dessa företag. 
Intervjuerna är uppbyggda på det sättet att en intervju med chefen/ledaren görs först och 
sedan en intervju med tre medarbetare från respektive företag, dock ville medarbetarna vara 
anonyma. 
 

4.1 Ikea 
 
Ikea grundades av Ingvar Kamprad 1943. Idag är Ikea ett stort detaljhandelsföretag med 
128 000 medarbetare i 24 länder, med en årlig försäljning på drygt 21.1 miljarder Euro.32

Gävle är en av 292 varuhus i världen och grundades 1981, det är dessutom privatägd.33

 

4.2 McDonald’s  
 
Dagens McDonald’s bildades 1948 i San Bernadino, i USA. Grundarna var två bröderna Dick 
och Mac McDonald. McDonald’s är idag en av de största restaurangkedjorna i världen med en 
omsättning på 22,79 miljarder dollar. Kedjan är spridd i 121 länder med över 31 000 
restauranger och har 390 000 anställda samt 46 miljoner kunder per dag.34

 
 

 
30 Att utveckla ett framgångsrikt teamarbete, Richard. Y Chang sid 22 
31 Personalgruppens psykologi, Rolf Granér, sid. 104-107 
32 www.wikipedia.se 081204 12:31 
33 www.ikea.com 081228 19:42 
34 www.wikipedia.se 081204 13:06 
 

http://www.wikipedia.se/
http://www.ikea.com/
http://www.wikipedia.se/
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4.3 Intervju med Ikea 
 
Intervju med Varuhuschef/ledare Tomas Bolander, 30 år. 
 
Tomas har med sina 12 år i Ikea branschen jobbat sig upp till chefposition, och jobbar idag 
som varuhuschef på Ikea Gävle. 
Ledarskap är något som Tomas förknippar med ett genuint intresse att jobba med människor. 
Sedan är ledarskap något han förknippar med försäljningsmål. Men för honom är det inte 
självklart att den duktigaste säljaren behöver bli den bästa chefen. Chefen ska snarare ha ett 
intresse av att se sina medarbetare och individen i organisationen för att kunna driva dem mot 
målet. Han menar också att det skett förändringar inom Ikea, då det förut var de mest 
hungriga och målmedvetna som fick chefsjobben, medan man nu ser mer till mjukvaran 
kopplat till ledarskapet och att jobba genom sina medarbetare samt att utveckla dem. 
Tomas uppfattar sig själv som en prestigelös ledare som inte har några problem att se nya 
infallsvinklar eller ny input. Han anser sig även lyhörd och prestigelös i det hänseendet att alla 
kan lära honom någonting oavsett om det är chefer eller medarbetare. Han tror att detta 
genomsyrar hans ledarskap och skapar en bra arbetsmiljö. 
Hans ledarskap präglas även av en stark tilltro till andra människor, då han inte har något 
större kontrollbehov, hans strävan är att finnas där som ett stöd och ett bollplank. 
En annan viktig aspekt för honom är att kunna delegera ansvar samt att han litar blint på att 
hans medarbetare fixar det. Hans filosofi är att man växer med ansvar. 
Tomas tror och hoppas att hans medarbetare uppfattar honom som den ledare som han 
beskriver att han är. Han har alltid avsatt tid att ägna ute på ”golvet” bland medarbetarna då 
han anser det som viktigt att synas, dock menar han att det har blivit mindre tid med 
medarbetarna och mer kontorstid sedan han började på i Gävle, då det är mycket att sätta sig 
in i. Men poängterar även att han genom sin långa väg och sin början som praktikant skapat 
sig en förståelse för de beslut som måste tas samt inför sina medarbetare. 
 
Något som Tomas under intervjun trycker lite extra på är hans tro om att motivation kommer 
med information, det måste helt enkelt finnas en förståelse till varför man gör saker och ting. 
Men som chef får man passa sig för att bara ge ut order om vad folk ska göra, utan att vara 
ödmjuk och säga varför man ska göra saker och ting. 
Man måste även få sina medarbetare att se vikten i sitt arbete, och att den faktisk gör skillnad. 
Han tillägger också att det är viktigt att man lägger ihop det och förstår att varje pusselbit är 
viktig för helheten och där har dem som chefer ett jätteansvar att ge ut information och 
förädla samt tolka informationen på sitt eget sätt på Ikea Gävle. Utifrån att det är ett koncept 
får de mycket centrala lösningar men som de själv processar och gör det till det som funkar 
för Ikea Gävle. 
 
Tomas betonar även vikten av att delegera ansvar. Han menar att Ikea har ett öppet och 
förlåtande klimat, det är okej att göra fel så länge man kan lära av sina misstag. Det finns 
heller ingen som gjort så många misstag som Ingvar Kamprad, men samtidigt tagit lärdom av 
dem, och idag är han en av världens framgångsrikaste möbelhandlare menar Tomas. Han 
anser även att det är upp till var och en att ta ansvar för sin egen utveckling och detta gäller 
för alla. Samtidigt som cheferna ska finnas närvarande för att stötta och fånga behoven. 
Det som kan motivera Tomas själv är framförallt hans delaktighet i hela Ikea konceptet, att 
förändra och förbättra. Sen att jobba med andra människor och att se dem växa och se deras 
stolthet när de lyckas med någonting är en enorm drivkraft menar han. Han kan få en enorm 
tillfredställelse när han bet att han har varit med och påverkat den individens utveckling, och 
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det gör honom stolt. Han tillägger också att Ikea har en stor yrkesstolthet, och att de 
värderingar som finns inom organisationen stämmer bra med hans egna. 
Samtidigt som Tomas själv nämner ordet ”sektliknande” med lite ironi när vi talar om Ikea, 
menar han att det finns en missuppfattning bland många. Han menar att det finns 
värdebaserade rekryteringar där man som person ska ha samma uppfattning, och det handlar 
då om enkla saker i deras värdegrund så som enkelhet, prestigelöshet, och att titel inte är 
viktigt. Om det är viktigt för en person att ha statusgrejer är det inte riktigt Ikea som 
stimulerar denne peson.  
Tomas menar även att kostnadsmedvetenhet är en viktig del i organisationen, då de är ett 
lågprisföretag. Deras vision är att ha medarbetare som hela tiden stimuleras av att hela tiden 
finna nya lösningar hur man kan jobba med smartare lösningar som även bidrar med lägre 
kostnader. Det blir jobbigt för både individen och företaget om individen inte riktigt köper 
detta menar han. Däremot värderar han starka individer högt, med egna motsättningar som 
kan utveckla samtidigt som det krävs att man är i linje med Ikeas värderingar. 
 
I viss mån använder han sig av belöningssystem, men inte något som är provisionsknytet då 
man inte vill ha någon form av tävlingar avdelningar emellan, då man anser att det finns en 
risk att man glömmer bort kunden i sin iver att sälja så mycket som möjligt.  
De belöningssystem som de använder sig av är kollektiva belöningssystem som är mer 
långsiktiga, i form av premielön om man uppnått vissa försäljningsmål, det blir då inte den 
här osunda jakten på pengar eller belöning. Genom diverse kundundersökningar om 
personalens attityd och hjälpsamhet bedöms personalens service och leendet på läpparna, och 
det är den mjukvaran som är värd att belöna i första hand menar Tomas. 
 
Tomas tror och hoppas att han bidrar med en bättre arbetsmiljö, de jobbar framförallt med att 
förbättra den psykosociala arbetsmiljön och den fysiska arbetsmiljön som ergonomi. Han 
menar att dem har en lång resa kvar, och mycket kvar att lära men att dem har et pågående 
systematiskt arbete med det. 
Det sätt dem arbetar för att förbättra organisationen på är kombitjänster och rotationstjänster 
så att det inte blir ett stillasittande arbete med samma moment och monotona rörelser. 
Kassaarbete är då ett tydligt exempel. Vad det gäller den psykosociala miljön görs ständigt 
anonyma medarbetarundersökningar för att skapa en bättre arbetsmiljö i form av trivsel och 
samarbete. Uppföljning av detta sker genom en sammanställning centralt genom röda och 
gröna staplar över vad som är bra och vad som kan bli bättre. Detta jämförs sedan nationellt. 
Och vid uppföljning försöker de involvera personalen i att utforma en handlingsplan, detta för 
att engagera och motivera medarbetarna menar Tomas. 
 
Ikea Gävle använder sig av en hel uppsjö av samtal, men det viktigaste samtalet som går som 
en cykel över hela året är personalutvecklingssamtalet, uppföljningssamtalet, samt 
Lönesamtalet. Utvecklingssamtalet diskuterar man utifrån en given mall där det finns 
utrymme för såväl ledare som medarbetare att yttra sig i full mån. Här diskuteras prestation, 
och utveckling av den enskilda individen. Utrymme ges att visa sina behov, och ledarens roll 
är då att möta upp dessa, och utveckla individen inom ett område. Uppföljningssamtalet efter 
några månader kollar av vad man kommit fram till och hur allt utvecklats, detta resulterar 
sedan i ett lönesamtal baserat på medarbetarens prestationer under året. 
Tomas tillägger också att man mer eller mindre försöker ha dagliga avstämningar mellan chef 
och medarbetare, och att det kan vara allt emellan att ta en kaffe på rasterna eller kortare 
sittningar på någons kontor. Man använder sig även av funktions -och-avdelningsmöten där 
man trycke lite extra på det här med motivationen som kommer med informationen. Det 
Tomas menar är at man kan genom dessa möten få ett informationsflöde, vilket kan grena ut 
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till alla medarbetare. Tomas berättar vidare att det finns ett väl genomarbetat intranät som 
används av alla kollegor på såväl enskilda varuhus som runt om i världen. En media som man 
kan använda lite mer, och där information kan riktas till alla, och är öppet för alla 
medarbetare. Det finns även anslagstavlor där dem hänger upp information, och dessutom 
finns en personaltidning som kommer ut en ny varje vecka. 
 
Enligt Tomas är humankapitalet det viktigaste Ikea har för att nå framgång, förutom kunden. 
Han menar att det inte spelar någon roll hur motiverad man är i ledningen om man inte kan få 
med sig medarbetarna. Det hela är helt avhängt på att man är en helt fungerande och 
medarbetande grupp. Det hänger ihop med att alla individer har en strävan efter att utvecklas 
menar han. Det finns en möjlighet att utvecklas inom Ikea så länge man är rätt profil, och 
köper Ikeas koncept. Tomas understryker även att alla inte är ämnade för att nå chefsposition, 
men att det finns flera hundra andra vägar att gå om man bara har viljan. Men det är 
fortfarande upp till individen att ta sig dit, och chefen kan finnas där och hjälpa och stötta. 
Han tror sig veta att den största motivationsfaktorn hos de anställda är gemenskapen, 
öppenheten, att alla tävlar på samma villkor, och att man känner att man som individ är en del 
av en ganska positiv grupp människor, och även att de delar stoltheten med honom som ledare 
på Ikea. Den baksida som Tomas kan lägga fram, och som de tillsammans kan göra bättre är 
chefernas inte så duktiga sätt att prioritera då det är väldigt mycket att göra, vilket resulterar i 
ett brus och otydlighet. Han menar att får man för mycket information kan det bli för otydligt 
och man ser inte skogen för alla träden. Han visar också på att de bland kan bli överambitiösa 
men att det samtidigt är en del av Ikeas filosofi- att aldrig vara riktigt nöjd, vad gjorde man 
idag som kan göras bättre imorgon? Det finns en ständig strävan att hela tiden bli bättre. Om 
man har 10 uppgifter och fixar dem, så tänker man att hade man haft 15 uppgifter så hade man 
klarat dem också. Det finns en strävan att hela tiden bli bättre. Detta känner Tomas en 
frustration över, vilket han även tror att många medarbetare delar med honom. 
 
Det som skulle kunna få Tomas att tappa gnistan och motivationen är om Ikea skulle ändra sin 
filosofi kopplat till dem värderingar som företaget har. 
Om det varit en fasad som inte hade varit sann så hade inte Tomas jobbat kvar, då det är 
viktigt för honom. Ibland kan han även känna att motivationen påverkas om det är mycket att 
göra. Han hoppas att dem som jobbar på företaget har en vilja att lyckas och är positiva samt 
sätter näst intill orimliga mål och att man löser dem, det är Ikea för honom. Om personen inte 
har vilja och ser problem i allting och har negativ syn, det kan dra ner honom också menar 
Tomas. På frågan om personalen är på det klara med vilka mål som finns så tror Tomas att det 
finns brister att åtgärda. Kommunikationen är en ganska stor potential där dem har mycket att 
bita tag i. Ett sätt är att bryta ner målen, så medarbetarna får en förståelse för sin viktiga del 
och att dem kan påverka försäljningsmålen även om det är stora pengar man pratar om. Alla 
förstår dem stora målen, men dem är så pass abstrakta att man inte kan ta på det. Tomas 
nämner olika måltal, fyra olika perspektiv som de mäter allting mot - kund, drift (säkerhet, 
efterlevnad av konceptet), medarbetarna och lönsamhet. Dessa mäter man på olika sätt och 
störst respekt för det varuhus som har en balans mellan dessa fyra olika perspektiv. De har 
många måltal att mäta mot därför tror han att medarbetarna generellt uppfattar målen som 
diffusa. Tomas tankar om varför Ikea är så framgångsrikt är kort och gott att de beror på att 
dem aldrig är nöjda. 
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Intervju med medarbetarna  
 
Gemensamt för de anställda är att ledarskap handlar om att kunna leda en grupp framåt, men 
även genom att stötta sina medarbetar genom att jobba efter sin egen förmåga. 
Man anser även att en viktig del av ledarskapet handlar om att skapa någon slags lagkänsla 
och samhörighet, samt att kunna stå för den man tycker inför sin grupp. 
De anställda tycker att det är viktigt att ha en chef/ledare som är synlig, men på en human 
nivå. Att denne lyssnar, och skapar en förståelse för sin personal. En gemensam nämnare är 
att ledaren måste ha en slags förståelse för arbetet för att öka trovärdigheten i alla 
sammanhang. En chef som kommer utifrån och inte har någon kunskap om det den är chef 
över är ingen bra ledare. Respondenterna anser att arbetsmotivation är att känna tillhörighet 
och att man gör någon skillnad. En anställd beskriver att hon behöver känna att hon får något 
tillbaka på det hon gör, antingen i form av feedback eller också uppskattning på något annat 
sätt. 
På frågan om vad chefen kan göra för att öka medarbetarnas kommunikation är 
Respondenterna rörande eniga om att den främsta motivationen som chefen kan ge är genom 
sin närvaro, genom delaktighet och intresse. Kort och gott att han finns där vid alla behov att 
stöttning, samt att han visar sin uppskattning. 
 
Arbetsmiljön på Ikea är relativt bra anser respondenterna, alla är ense om att det är mycket 
viktigt med den psykosociala miljön, framförallt en bra relation till sina arbetskamrater. En 
respondent tycker att chefen är bra i det hänseendet då han befinner sig på samma nivå som 
medarbetarna, samtidigt som det är oundvikligt att det finns ett utanförskap mellan chefen och 
de andra medarbetarna. 
Ikea Gävle ordnar årliga personalfester och liknande evenemang för sina anställda, något som 
är uppskattat, och som man tror endast har positiv inverkan på personalens trivsel. Men 
annars finns inga svar från respondenterna på konkreta sätt man jobbar för att öka trivseln på 
Ikea. 
De nackdelar med Ikea som arbetsplats är framförallt arbetstiderna, och att det är svårt att 
hitta en laganda på en så stor arbetsplats, med så många anställda, det finns ingen möjlighet 
för dem att lära känna alla sina arbetskamrater.  
Över lag känner medarbetarna att då man gör ett dåligt jobb minskar motivationen, vilket 
leder till att man inte vill lägga ner det där lilla extra. En tjej som jobbar som extraanställd 
känner att hon inte hänger med på samma vis då hon inte jobbar lika mycket som de andra, 
varken i jobbet eller bland jobbarkompisarna. Högre löner skulle helt klart få respondenterna 
att känna sig mer motiverad till att gå till jobbet. 
Då vi bad våra respondenter att rangordna olika motivatorer till att vilja gå till jobbet så fick 
vi efter en sammanställning fram att den största motivatorn till att vilja gå till jobbet är 
arbetskamraterna, sedan kommer lön, följt av personlig utveckling. 
 
Framförallt anser sig medarbetarna få feedback genom sitt eget arbete. Vid bra input (ett bra 
jobb) så får de feedback genom att någonting i slutändan fungerar (bra output). Några som ser 
chefen oftare känner att de får bra feedback, medan några känner att dom skulle vilja se till 
chefen lite mer. 
Belöningssystem finns i viss utsträckning på Ikea, då de får bonus beroende på hur 
försäljningen gått, beroende på hur många timmar man jobbat samt om man kommit upp i den 
månadsförsäljning man ska nå upp till för att få bonus. Respondenterna är osäkra på hur detta 
påverkar deras prestationer på jobbet. 
Det finns många olika målsättningar inom Ikea och respondenterna, en vill bli chef, en annan 
är nöjd med sin position idag då hon tänker studera vidare, och några vill sikta högra och 
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skaffa sig någon form av utbildning för att avancera. Men de är samtidigt eniga att 
möjligheten finns om man vill. Ikea sitter på många bra utbildningar så chans till 
karriärutveckling finns. 
Kommunikationen på Ikea sker genom en personaltidning som ges ut en gång i veckan, dels 
genom möten, där information kan spridas vidare genom avdelningar. Information finns också  
Utvecklingssamtal är något som man jobbar löpande med året runt, där personalen känner att 
de har chans att uttrycka sin situation. Däremot uttrycker den tjej som är extraanställd att hon 
aldrig få delta på ett sådant, hon tror att detta beror på sin anställningsform. Men hävdar att 
alla borde få möjlighet till detta, dels för att uttrycka sig samt få feedback på sitt arbete. 
Värderingarna på Ikea känner de som vi intervjuat som ganska starka, och här skiljer det sig 
bland respondenterna då några tycker att värderingarna är logiska och normalt tänk, medan 
andra känner att det kan bli lite väl värderingsstyrt, och där individen formas till stor del av 
organisationen.  
 
”Man blir lite formad som individ i Ikeas miljö då det är ett insnöat tänk, samtidigt skulle ju 
inte Ikea vara det, det är idag utan alla individer som arbetar där.” Anställd på Ikea 
 

4.4 Intervju med McDonald’s  
 
Intervju med chefen/ledaren Johan Nordin – McDonald’s 
 
Johan har med sex år i McDonald’s branschen jobbat sig upp till att nu ha en egen 
McDonald’s restaurang. 
Johan anser att ledarskap är att skapa en miljö där man kan få alla medarbetare att trivas och 
utvecklas, detta ser han som hans främsta mål. För att kunna nå detta mål måste han vara 
säker på att medarbetarna delar samma vision som honom, för det är endast då företaget kan 
utvecklas och nå uppsatta mål. 
För att medarbetarna ska se upp till honom och dela samma vision, försöker han vara positiv 
och initiativrik genom att se till och driva igenom förändringar, stora som små och det är även 
så han hoppas att medarbetarna uppfattar honom. Samtidigt vet han att detta behov av att hela 
tiden vilja förbättra, förändra kan gå till överdrift ibland, där det kan kännas att ”han åker 
med tåget medan dem andra står kvar på perrongen” 
För att kunna nå dessa uppsatta mål försöker han leda sin personal på bästa möjliga sätt som 
enligt han är att involvera medarbetarna och tillsammans styra målen. Anledningen till detta 
är för att han anser att man som personal hellre följer det man gemensamt bestämt för att alla 
inom företaget ska veta vad dem ska göra och varför. Det är viktigt att en medarbetare ska 
veta varför de ska utföra en uppgift för då tar dem samtidigt till sig konceptet och lär sig att 
acceptera den och tro på den. Att ha en förståelse för det man gör är väldigt viktigt och man 
ska hela tiden tänka på att det är företaget som går i första hand och det gäller att skapa stora 
vinster. 
Ett viktigt verktyg som han också kan använda sig av och som egentligen är hans enda 
verktyg, är att ge feedback och beröm och detta är bland det första man får lära sig på 
McDonald’s kurser. Man använder det på så sätt att man ställer förväntan på det man vill få 
gjort, följa upp det och till sist ge feedback. 
Samtidigt som man ska ha förståelse för allting inom företaget och försöka driva in vinster 
kan det såklart sätta en stor press på individen och detta jämförde Johan som en sektrörelse. 
För att man överhuvudtaget ska kunna driva McDonald’s så ska det inte vara några brister i 
kommunikationen, det gäller att få ut information så att alla medarbetare vet vad som händer 
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inom företaget och vad dem har för uppgifter. För att få ut informationen använder han sig av 
olika kommunikationsmedel såsom månadstidning samt enminutssamtal och detta innebär att 
arbetsledaren ska prata med medarbetaren i minst en minut innan dem börjar jobba, detta för 
att dem ska veta vilka menyer dem ska fokusera sig för just den dagen. Mactime är ett annat 
sätt att nå ut till medarbetarna detta är en intrasida på Internet för personalen och där står 
scheman, där kan man som anställd söka och boka tider som finns lediga. 
Ett annat kommunikationsmedel är utvecklingssamtal det har han två gånger om året, annars 
så brukar han finnas tillgänglig på restaurangen på söndagar där han sitter och pratar om 
allmänna saker, då han anser att detta också är viktigt och att träffa medarbetare som han 
annars inte träffar så ofta, då många jobbar extra. 
Utöver detta brukar han ha möte med arbetsledarna varannan vecka och det är via dem som 
han senare når ut till medarbetarna. Något som han ser som en nackdel när det kommer till 
unga medarbetare och deras förmåga att kommunicera är att de förväntar sig att man ska 
informera dem om saker som händer inom företaget istället för att dem själva ska ta på sig 
ansvaret och söka informationen på egen hand.  
Johan pratar mycket om gruppen som ett team och att man ska hitta på olika aktiviteter för att 
svetsa ihop teamet, enligt honom är detta en nyckel till framgång. Det gäller att man ska 
leverera på en hög nivå och samtidigt jobba bra tillsammans. Enligt honom är teamkänslan 
viktig då han vill att dem ska känna det för varandra och om det står McDonald’s eller max på 
taket spelar ingen roll, för det är inte det som är det viktiga. Det som är viktigt är vad som 
händer inne i restaurangen och att dem ställer upp för varandra och inte för honom, för det är 
då man kommer dit man vill. 
Johan driver restaurangen själv så som han vill på hans sätt, det är upp till honom vem han vill 
rekrytera men han förnekar inte att det är extremt styrt också. McDonald’s är väldigt starkt 
styrd av alla policys och värderingar samt att det är en organisation som har ett stort 
kontrollbehov. För att det ska funka finns en ganska bra inarbetad företagskultur och eftersom 
allt är korrekt så blir vissa värderingar påtvingat. ”Det finns koder på hur man ska bete sig, 
och för att passa in i ledet får man skriva på en massa papper” 
För att kunna passa in eller lyckas överhuvudtaget inom McDonald’s så finns det saker som 
man måste rätta sig efter och det gäller att ha en rätt profil från början. 
På frågan om varför McDonald’s har en hög personalomsättning svarade han på att det är del 
av McDonald’s affärsidé. Han anser att dem har marginaler endast för att unga människor ska 
jobba då dem inte kräver mycket i lön plus att det är ett hårt jobb. Istället satsar företaget 
pengar på att skicka de duktigaste medarbetarna på kurser och utbildning och samtidigt lovar 
han dessa att de får chansen till en karriär – utveckling om de bara vill, dock kräver han 
mycket ifrån dem allt för att visa att dem förtjänar chansen. 
För att motivera medarbetarna så försöker han se till att de har det roligt, då han anser att 
glädjen är det viktigaste för då brukar det andra komma på köpet. För att bidra med glädjen 
tycker han att allting börjar med honom, då han måste skapa en positiv syn och se till att det 
sker förändringar hela tiden inom företaget och även engagera medarbetarna i förändringar då 
detta kan skapa en ännu roligare och trivsam miljö. 
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Intervju med medarbetarna 
 
De medarbetare som intervjuades till denna studie har flera års erfarenhet inom McDonald’s. 
Ledarskap var enligt dem en förutsättning för att något ska fungera överhuvudtaget och att 
man som en ledare ska man vara en förebild och våga stå upp för sina åsikter samtidigt som 
man ska vara initiativrik och inspirerande, då medarbetarna ska vilja prestera överhuvudtaget. 
Deras egen ledare är väldigt noggrann och just därför vill de visa för honom hur duktig de är, 
för man vet att man känner sig uppskattad i slutändan och detta kan man använda sig som 
drivkraft. Samtidigt visste man att han är en hård organisatör och något som dem skulle kalla 
för ”pekpinne” och det som var det absolut viktigaste för honom var gästerna och hur dem 
skulle tjäna ännu mer pengar. Detta kunde göra att arbetspassen kunde bli hårdare än väntat 
då vissa endast hade haft 10 minuters rast på en 9 timmars pass.  
Dem ansåg att deras förmåga att prestera kunde bli bättre genom en mer ärlig feedback, med 
detta menade dem att dem ofta fick höra på arbetsplatsen att de hade gjort bra ifrån sig, 
samtidigt visste man att alla fick höra det varje dag, därmed kändes det inte ärligt. Det var 
under deras utvecklingssamtal med chefen som dem kunde höra en mer ärlig och personlig 
feedback och samtidigt prata ut om varje medarbetares utveckling. En garanti om en eventuell 
karriär utveckling är det främsta skälet till att vissa har stannat kvar, detta är dock inte en 
enkel väg, man får gå över lik för att komma någonstans och helt enkelt sluta bry sig om 
medarbetarna runt omkring sig.  
Det var viktigt med både konstruktiv och positiv feedback. Deras belöningssystem är något 
som fungerar bra men då för en kort tid, under just den perioden då sälj tävlingarna pågår. 
Nackdelen med detta system är att man ska känna att man som medarbetare ska göra bra ifrån 
sig oavsett om det finns priser att vinna eller inte, samt att det skapar rivalitet mellan 
medarbetarna. De tror också att de säljtävlingar som ordnas är ett bra system endast för dem 
som är korttids anställda. 
Då dem ofta är underbemannande anser dem att kommunikationen inte funkar så bra som det 
ska, detta påverkar dem negativt då dem sliter ut sig för att dem ska ta in ännu mer pengar. 
Detta kunde förbättras genom en bättre planering och en bättre kommunikation mellan 
medarbetarna. Annars har företaget en hyfsat bra kommunikation när det gäller medarbetarnas 
utvecklingssamtal med chefen och deras medarbetare, MacTime systemet och skärmen i 
personalrummet som matas med information och kampanjer. De anser att en bra 
kommunikation är en förutsättning för att allt ska fungera bra.  
Då vi kommer till hur McDonald’s är som företag, och man som individ vill sticka ut och 
utvecklas som person, fick vi flera likartade svar på. 
För att få stanna kvar i McDonald’s och överhuvudtaget klara av att jobba där måste man ha 
samma värdering som företaget och dessa baseras mycket på sunt förnuft och väldigt 
självklara saker som att gästen går först och att man ska ge en bra och snabb service. 
Men som individ blir man väldigt lättpåverkad av företagets kultur – lite som en sekt. Det är 
inmatning med information hela tiden från alla håll och kanter, och det finns en stor chans att 
om man blir kvar där för länge så är det lätt att man stannar i det. 
Man kan utvecklas genom att göra en bättre karriär men individen i medarbetaren kan inte 
lysa igenom helt då företaget har väldigt starka värderingar. 
Dock är McDonald’s ett bra företag att jobba i om man vill lära sig service branschen, lära sig 
olika säljteknik och man lär sig ständigt att samarbeta med olika människor. McDonald’s är 
inte den roligaste arbetsplatsen som man kan ha men man bli starkare av det.  
För att göra det till en roligare arbetsplats försöker ledaren använda sig av tävlingarna samt 
personalfesten som brukar äga rum hemma hos honom, men det känns mest som om dem 
jobbar aktivt med trivsel på papper och inte i verkligheten. 
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 5 Analys  
 
I detta avsnitt kommer en analys att göras av litteraturstudien som vi har använt oss av 
gentemot det empiriska materialet, mot bakgrund av det syfte och den forskningsansats som 
studien har. 
 

 5.1 Motivation och arbetsmiljö 
 
McDonald’s chefen ansåg sig ha ett stort ansvar gentemot sina medarbetares motivation, på så 
sätt att han personligen kan motivera sina anställda genom ett bra ledarskap, och genom att 
visa tillit och glädje. Under intervjun med Ikea chefen fick vi känslan av att han inte kände det 
direkta ansvaret ut till sina medarbetare då han tryckte mycket på att motivationen kommer 
med informationen, och där man använder sig av ett informationsflöde ut igenom 
avdelningarna, en uppfattning vi fick var att man projicerar motivationsansvaret neråt i 
hierarkin.  
Medarbetarna är däremot eniga om att de främsta motivationsfaktorerna handlar om 
arbetsmiljö, feedback, belöning, men framförallt känslan av tillhörighet och att göra skillnad. 
Arbetskamraterna var också en stor orsak till motivation hos medarbetarna.  
 
Den drivande kraft som beskrivs i teorin och som definieras motivation, handlar framförallt 
om engagemang och vilja, och få chansen att kunna engagera och vilja. Motivationen kommer 
med beteenden som får människan att vilja fortsätta med sina arbeten.  De kan uppstå 
antingen genom omvärldsfaktorer och/eller genom interna faktorer, vilka påverkar 
människans inre behov. 
 
Teorin vi använt i detta arbete har pekat på ett positivt samband mellan arbetsmiljö och 
prestationer. Arbetsmiljön har också visat på olika inverkan på olika individer. Schaller och 
Johansson menar att man inte ser människan som en del av en miljö utan som en direkt 
medaktör i organisationen och dess utformning.  
 
Reflektionerna kring motivationen är att det finns en skiljelinje mellan vad medarbetarna 
anser vara bra motivation och hur cheferna värderar motivation. I och med att vi har två 
framgångsrika företag kan man ju dra de slutsatser att båda lyckats motivera sin personal, men 
på olika sätt. Kopplat till teorin kan man konstatera att det är viktigt med både 
omvärldsfaktorer som belöningssystem, men även den interna motivationen som påverkar 
människan inombords. Vi fick en känsla av att cheferna inte riktigt såg sin stora del i ansvaret 
att motivera sin personal, att det finns utrymme till att motivera mer med sin kraft helt enkelt. 
Det handlar framförallt om den integration som Maslow tar upp i teorin, där han menar att det 
krävs att medarbetaren integreras i arbetet och organisationen för att på det sättet skapa den 
ideala arbetssituationen, och när detta är uppfyllt kan individen identifieras med sin 
arbetssituation och företagets uppgift. 
Vi skulle vilja trycka lite mer på det här med individualism och organisationen i sin helhet, 
där vi kan se tydliga skiljelinjer mellan teori och empiri. Vi anser att det inte finns tillräckligt 
med utrymme i dessa två organisationer att främja och ta hänsyn till varje individ. I teorin ser 
man tydligt att arbetsmiljön har olika påverkan på olika individer, och att människan inte är 
en del av en miljö utan är en direkt medaktör till att skapa denna miljö. Våra reflektioner är att 
med dessa två värderingsstyrda företag är det värderingarna som styr individen i 
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organisationen och inte vice versa. Vilket vi ser som motivationssänkande och att man väljer 
att inte främja de olika individerna som man faktiskt har. 
 

5.2 Belöning och belöningssystem 
 
Cheferna för de olika företagen använder sig av belöning i form av belöningssystem, fast på 
olika sätt. Chefen på McDonald’s ansåg att belöning i form av säljtävlingar kunde ses som 
kortsiktiga, medan chefen på IKEA använder sig av långsiktiga belöningar i form av 
provision och bonus då han anser att kortsiktiga belöningssystem kan påverka kunden 
negativt i slutändan, genom att medarbetarna blir för ivriga och glömmer bort kunden. 
Medarbetarna på McDonald’s anser att systemet funkar bra, fast under en kort tid då 
tävlingarna pågår. Men på sikt kan rivalitet uppstå vilket leder till att individen kommer 
längre bort från den inre motivationen. 
IKEA: s medarbetare ställer sig osäker till hur prestationerna på jobbet påverkas men att dem 
antar att motivationen ökar. 
 
Teori delen understryker vikten av att man som anställd får belöningar i form av immateriella 
tillgångar och att en individ måste känna att tillfredsställelsen kommer ifrån deras insatser och 
inte från det materiella, samt att det är just för deras prestationer som dem får sin belöning. 
Författaren Arne Svensson belyser belöningssystemets viktiga roll, då han hävdar att ett bra 
belöningssystem ökar motivationen för ökad effektivitet och leder därmed till ett positivt 
samband och ett dåligt belöningssystem kan ge ett negativt samband. 
 
När vi har intervjuat så kan man se att verkligheten skiljer sig från teori delen, för att 
medarbetarna ansåg att deras belöning var endast i form av materiell tillgång. Något vi 
reflekterade över är att de två företagen använder sig skilda belöningssystem där man kan se 
att IKEA framförallt använder sig av långsiktiga belöningar i form av bonus och provision 
vilket man kan tycka gynnar både företaget och den enskilde personens motivation i längden. 
Det vi ställer oss skeptiska till är de kortsiktiga belöningssystem som McDonald’s använder 
sig av. Att motivera sina medarbetare med t.ex. en godispåse är att skapa kortsiktig motivation 
för dagen och inte långsiktig inre motivation vilket skulle gynna företaget i längden. 
 

5.3 Feedback, utvecklingssamtal och kommunikation. 

Sammanfattande beskriver teori delen feedback som en viktig del i individens utveckling och 
lärande och har är ett av de mest effektiva verktygen för prestationshöjande åtgärder. 
Att framkalla individens medvetenhet genom att engagera denna, genom frågor kopplad till 
uppgiften är en prestationshöjande åtgärd. Detta ska göra medarbetaren mer självständig, öka 
prestationen och få dem att känna en ansvarskänsla. Kortfattad blir detta att genom feedback 
skapas prestation vilket leder till en bättre motivation. 
Teorin belyser hur viktigt utvecklingssamtal är för att varje medarbetare ska ha möjligheten 
att kunna förmedla viktiga frågor kring sin arbetssituation. Syftet med dessa samtal är att 
utveckla medarbetare, chefer, arbetsuppgifter, samarbete och på lång sikt förhoppningsvis 
kunna förbättra effektiviteten och produktiviteten i organisationen. 
Att bygga upp ett effektivt kommunikationssystem är enligt teoriavsnitten en av företagets 
viktigaste uppgifter och väldigt ännu viktigare mellan individerna. 
God kommunikation kännetecknas av att den är begriplig, enkel och genomtänkt. 
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Båda parter i respektive företag anser att utvecklingssamtalen och kommunikationen fungerar 
väl, vilket vi också upplever. Vi anser dock att båda företagen använder ineffektiv feedback. 
För McDonald’s del tappar feedbacken sin effektivitet genom att medarbetarna inte uppfattar 
den som trovärdig då den ges för ofta. Medarbetarna vill få feedback då de gjort något bra 
utöver det dagliga, och inte bara för saken skull. 
För Ikeas del ges den personliga feedbacken för sällan, och tappar därför sin kraft. Vi tror att 
en av anledningarna till detta är att Ikea är så stort och har många anställda. Något som man 
bör arbeta utåt med till avdelningen och projicera ansvaret att ge feedback ut till 
medarbetarna. 
 

5.4 Coahing och en chans till karriärutvecklig 
 
Båda dem studerade företagen hade samma värdegrund angående coaching och detta 
grundades på att man som individ själv är ansvarig att ta sig upp till det nivå där coaching kan 
ges. Denna nivå uppnår man i McDonald’s om man är duktig och en bra försäljare samt visar 
framfötterna. På IKEA ska du däremot ha tagit dig till en högre nivå i organisationen innan du 
får coaching. När det kommer till karriärutveckling kan företagen lova en chans till 
karriärutveckling, på McDonald’s krävde dem att personen var duktig, på IKEA att 
medarbetaren hade en rätt profil för tjänsten. 
Vi kan konstatera att ledaren för IKEA har kommit en bra bit på väg i sin roll att coacha, 
genom att ge medarbetarna mer ansvar samt tillit att dem kan utföra uppgiften. Detta är enligt 
författaren John Whitmore ett viktigt nyckelbegrepp inom coachning, för när individer tar 
eller tilldelas ansvar ökar automatiskt engagemanget och därmed nivån på prestationen. 
En viktig motivationsfaktor som Herzberg har tagit upp i tvåfaktorsteorin är 
Utvecklingsmöjligheter, dock konstaterar han att motivationsfaktorn är beroende av varje 
individ och dess önskemål och de kan endast tillfredsställas i det mån det aktuella arbetet är. 
Medarbetarna i dessa två företag ansåg att det fanns en möjlighet till både coahing och 
karriärutveckling, detta vill säga att både IKEA och McDonald’s har en sund inställning till 
detta. 
 
 

5.5 Ledarskap och målformulering 
 
Ledarna för respektive studerat företag är eniga om att ledarskapet är till för att få sina 
medarbetare att trivas och känna glädje på arbetet. Ledaren för McDonald’s understryker 
vikten av att som ledare ha ett genuint intresse för att jobba med människor, samtidigt som 
man måste få med dem i det man gör och dela samma vision. De är också eniga om att det är 
deras ansvar genom individens intresse utveckla, och utbilda sina medarbetare. I deras arbete 
med att engagera sina medarbetare, har de kommit långt, bara genom att göra dem delaktiga i 
det som sker. 
 
I vår studie har vi under arbetets gång halkat tillbaka på ledarskapet som är kärnan av 
motivation. Målformulering är en viktig byggsten i en människas motivation, och utan mål 
har varken företaget eller organisationen något att sikta emot. En självklarhet är också att 
målen är realistiska och mätbara. 
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På McDonald’s hade dem dagliga försäljningsmål som dem skulle uppnå och dessa var 
korrekt uppfattad av medarbetarna. Ledaren för IKEA:s varuhus ansåg själv att dem hade 
långsiktiga och näst intill orimliga mål som förmodligen inte är helt klart för alla medarbetare.  
Detta kan hänvisas till John Whitmore´s uttalande om det negativa förhållandet mellan 
medarbetare och mål. Allt för ofta sätter ledarna upp mål vilka projicerad neråt i 
organisationen, kontentan av detta blir att målen kommer att kännas främmande för 
medarbetarna som ska uppfylla dessa, vilket i sin tur gör att prestationerna bli lidande. En 
lösning till detta problem är att man som ledare behåller målen på avstånd, men att samtidigt 
engagera medarbetarna i sina egna mål. 
 
I Teorin påpekas även vikten av ett välorganiserat och konkret mål för målformuleringen, då 
detta får varje individ att bli målmedveten och får samma förutsättning att sträva åt samma 
håll som alla andra medarbetare. Detta gör ledaren genom att omvandla organisationens syfte 
till en rad mål och prestations mål som är uppenbara för alla i organisationen: 
Specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsanpassade, positivt formulerade och korrekt 
uppfattade. 
 
När vi gjorde vår intervju på Ikea medgav chefen att han hade full förståelse för om målen 
vara orealistiska och en aning diffusa, något som även vi upplevde. I organisationer så stora 
som Ikea kan det lätt kännas avlägset med de stora försäljningsmål som ligger långt utanför 
ens egen kontroll, och som medarbetare på en sådan stor organisation kan man nog känna sig 
ganska liten att kunna påverka dessa. För vem vill egentligen jobba mot ett mål som inte är 
realistiskt? Eller att alla medarbetare inte accepterar målet? Troligtvis innebär det att man 
förlorar det viktiga engagemanget och ansvarstagandet, som ligger till grund för ett bra 
resultat. Lika viktigt är det att hitta prestationsmål som är reella, en nivå där man känner att 
man har stor chans att uppnå sitt slutmål. Dessa mål bör ligga innanför din kontroll, och kan 
vara en motivationsfaktor längst tiden tills du uppnått ditt slutmål. Ett slutmål som ligger 
inom din kontroll är lättare att fokusera, engagera, samt ta ansvar för än det slutmål du kanske 
inte helt kan påverka på egen hand.  
De vi vill få fram i och med detta är att Ikea framförallt skulle behöva bryta ner sina mål, till 
mindre mätbara mål för den enskilde individen, så att denne känner att den gör skillnad. 
Därav skulle troligtvis motivationen öka radikalt. 
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6. Slutsats 
 
I detta slutliga avsnitt presenterar vi de slutsatser vi har kommit fram till med hjälp av vår 
analys av det empiriska och teoretiska delen av studien. 
Tanken är att utifrån vårt syfte ska kunna reflektera och ge svar på de problemformuleringar 
som blev ställda.  
 
Frågorna vi ställde oss i början har vi i och med studien hittat svar på. 
 
Hur kan motivationsfaktorerna påverka dem anställda att prestera bättre och vilket sätt 
påverkar faktorerna medarbetarnas motivation?  
 
Vilken roll har ledaren i sammanhanget?  
 
Vad väger tyngts inom företaget – individens värderingar eller företagets? 
 
I denna studie har vi stött på två ledare med två olika ledarstilar och vi har kunnat notera flera 
väsentliga skillnader i sättet att leda och motivera. Man måste dock ta hänsyn till vilken 
organisation, vilken bransch man befinner i sig samt vilken affärsidé man som företag har. 
Det finns med andra ord ingen gyllene väg att följa, man måste utifrån sina förutsättningar 
och sina mål hitta sin egen väg. 
 
I början av denna studie konstaterade vi att dessa två företag har lyckats motivera sina 
anställda i och med deras framgång. Tanken var då att med detta arbete undersöka hur varje 
specifik motivationsfaktor hade för betydelse och påverkan på medarbetarna och hur ledaren 
använde sig av dessa. 
Men har nu i slutet av denna studie kommit fram till att dessa motivationsfaktorer inte har 
någon effekt utan den andre och att dem beror av varandra. 
En bra balans mellan de olika motivationsfaktorerna skapar ett engagemang som i sin tur 
påverkar effektiviteten och resultatet i företagen.  
 
Trots att företagen styrs av strikta koncept så ligger fortfarande ett stort ansvar hos ledaren att 
främja medarbetarna och de individer som är en del av organisationen. 
Vi anser att båda företagen har en lång väg att gå när det kommer till detta och ta tillvara på 
alla olikheter som finns hos alla individer, det är detta som kan skapa nytänkande och 
kreativiteten i företaget. 
 
Ironisk nog nämnde båda ledarna själva det sektliknade perspektivet på organisationerna 
något som talar väldigt bra för sig själv, att det är organisationen som tänker och talar och inte 
individen. Detta till vår förvåning då deras bild utåt till allmänheten är att de lyfter individen 
och tar till vara till alla olikheter. 
 
I början av vår studie såg vi det som en självklarhet att man hade lyckats med 
motivationshöjande åtgärder inom företagen om man använde sig av alla de olika 
motivationsfaktorer som finns. Så här i efterhand kan vi konstatera att så är inte fallet. 
Nyckeln ligger istället i att använda dessa faktorer på rätt sätt efter de omständigheter och 
förhållanden som föreligger. 
Vi trodde även att dessa två studerade företag använde sig av samma renodlade 
motivationsfaktorer och på liknande sätt trots deras skilda branscher då dem båda är mycket 
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stora och framgångsrika. Men även här har vi insett att det som gör dem framgångsrika är 
deras sätt att använda sig av motivationsfaktorerna utifrån deras egen bransch, företag och 
värderingar. 
 
Våra tankar och förväntningar kring denna undersökning var att det skulle finnas fler likheter 
än olikheter dem två företagen emellan men så här i efterhand kan man konstatera att till att vi 
endast kommit fram till en stor gemensam nämnare hos de två företagen och detta är den så 
kallade moroten som ledarna håller framför varje medarbetare medan de piskar bakifrån, en 
framtida möjlighet till karriärutveckling. 
 
Innan vi började med denna studie gjorde vi många antaganden vilka vi trodde vi skulle kunna 
bekräfta. Men efter vägens gång har vi kunnat konstatera att dessa antaganden inte var någon 
självklarhet.  
 
I det stora hela handlar det om att göra stora vinster för företagen men för att detta ska bli 
möjligt krävs det att man får med personalen. Detta gör man genom att skapa en positiv och 
motiverande arbetsmiljö. Detta gynnar såväl medarbetarna som företaget i slutändan. 
 
Inget företag kan ro i land utan åror.  
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Bilaga 1 
 
Frågor till chefen 
 

1. Bakgrund, vad har du gjort tidigare? 
2. Hur definierar du ledarskap? 
3. Vad innebär arbetsmotivation för dig?  
4. På vilket sätt tror du att du som chef kan motivera din personal? 
5. Hur gör du för att skapa motivation hos dem anställda? (hur ger du beröm och 

feedback) 
6. Vad tror du är personalens största motivatorn? Vad skulle göra dem ännu mer 

motiverad? 
7. Hur tror du att personalen uppfattar dig som chef? 
8. Hur gör ni för att skapa en god arbetsmiljö? 
9. Hur går kommunikationen till? Hur får de anställda kännedom om vad som händer på 

företaget? 
10. Tar man hänsyn till de anställdas individuella olikheter och mål? 
11. Vad är det som motiverar dig? Vad får du din motivation ifrån? 
12. Vad påverkar din motivation negativt? 
13. Arbetar företaget aktivt för att få anställda att trivas, trivsel och arbetsmiljö 

(motivation) 
14. Vad är bra och mindre bra med er arbetsplats? 
15. Har ni ett belöningssystem? Finns andra belöningssätt än pengar? Karriär-utveckling, 

personlig utveckling, gemenskap, vänner? Ges feedback och uppskattning – känslan 
av att man gör någon nytta? 

16. Har ni personalutvecklingssamtal inom ert företag och isåfall – vad anser du om detta? 
17. Hur stort värde sätter du på att motivera din personal – hur viktigt är det att investera i 

humankapital i ert företag? 
 
Frågor till dem anställda 

 
1. Bakgrund, hur länge har du jobbat på företaget och vad är dina arbetsuppgifter? 
2. Hur definierar du ledarskap? 
3. Hur anser du att en bra ledare ska arbeta för att tillfredsställa sin personal – är 

ledarskapet viktigt i detta sammanhang? 
4. Vad innebär arbetsmotivation för dig? 
5. Vad gör chefen för att öka motivationen? 
6. Hur uppfattar du arbetsmiljön? – relation till arbetskamrat/chef 
7. Arbetar företaget aktivt för att få anställda att trivas, trivsel och arbetsmiljö 

(motivation) 
8. Vad är bra och mindre bra med er arbetsplats? 
9. Vad skulle göra dig ännu mer motiverad? 
10. Vad påverkar din motivation negativt? 
11. Vad motiverar dig att gå till jobbet? Rangordna motivatorer. 
12. Har ni ett belöningssystem och isåfall – är det bra och hur påverkar det dig? 
13. I vilken utsträckning låter chefer och medarbetare dig veta hur bra du utför ditt arbete? 
14. Vad har du för mål inom företaget – finns möjlighet till karriär utveckling? 
15. Hur går kommunikationen till inom företaget, hur får ni kännedom om vad som 

händer på företaget? 
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16. Anser du att företagets värderingar förenlig med dina värderingar? 
17. Har ni personalutvecklingssamtal inom ert företag och isåfall – vad anser du om detta? 

Om inte – skulle ni vilja ha det? 
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