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ABSTRACT 

 
Titel:  Kritiska faktorer för att undvika demotivation - En studie 

 av Länsförsäkringar Gävleborg 

Nivå:  C-uppsats i ämnet företagsekonomi; Organisation & Ledarskap 

Författare:  Johan Hjalmarsson 

 Erik Sandh 

Handledare:  Jonas Kågström 

Datum:  2010 – Juni  

Syfte:  Syftet med studien är att identifiera de största faktorerna som 

 reducerar motivation i Länsförsäkringar Gävleborg.

 Faktorerna benämns som demotivationsfaktorer. Målet är att 

 medvetengöra dem så att de i största möjliga mån kan 

 elimineras. Förhoppningen är att detta leder till nöjdare 

 anställda och en mer konkurrenskraftig organisation. 

Metod:  Studien har en kvantitativ ansats där empirin består av en 

 enkätundersökning med 22 frågor. Tre till fem frågor är 

 kopplade till varje faktor i vår modell. Enkäten har distribuerats 

 digitalt i Google documents till en kontaktperson på 

 Länsförsäkringar Gävleborg via e-post. Han har sedan 

 vidarebefordrat den i organisationen. Respondenternas 

 svar har kritiskt analyserats och redovisas i

 empiriavsnittet fråga för fråga. 

Resultat & slutsats:  I vår studie fann vi att demotivationsfaktorerna i vår modell 

 hade inverkan på de anställda i Länsförsäkringar Gävleborg. Vi 

 vill belysa tre faktorer som har störst negativ påverkan för 

 motivationen i deras organisation. Dessa tre faktorer är; rework 

 – att behöva göra om utfört arbete, ingen feedback & 

 oproduktiva möten. Faktoranalysen som har utförts verifierar 

 vår 6 faktor modell och komponenterna kan placeras in i den 

 befintliga modellen. 

Förslag till  Det finns ett incitament för vidare forskning inom området. 
fortsatt forskning: Vidare skulle kvalitativa intervjuer bidra med att finna de 

 underliggande motiven till svaren i den empiriska

 undersökningen. Studien är begränsad till Länsförsäkringar 

 Gävleborg och det går inte att säga att demotivationsfaktorerna 

 är universala. Fler undersökningar skulle behöva utföras för att 

 säkra reliabiliteten i svaren. 



 
 

 
Uppsatsens bidrag:  Den statistiska redogörelsen som studien bidrar med ger 

 Länsförsäkringar Gävleborg en bild av hur deras anställda ser 

 på de olika faktorerna. Vi ger även dem tre, som vi ser det, 

 problem som bör hanteras för att minimera demotivationen hos 

 medarbetarna. 

Nyckelord:  Demotivation, Länsförsäkringar, demotivationsfaktorer, 

 anställda 

 
 

  



 
 

ABSTRACT  
 

Title:  Critical factors to avoid demotivation – A study of 

 Länsförsäkringar Gävleborg 

Level:  Final assignment for Bachelor Degree in Business 

 Administration 

Authors: Johan Hjalmarsson 

 Erik Sandh  

Supervisor:  Jonas Kågström 

Date:  2010 – June 

Aim:  The aim of the study is to identify the most important factors 

 that reduce motivation within Länsförsäkringar Gävleborg. The 

 factors are titled demotivation factors. The aim is to make the 

 firm aware of them, so that they to the greatest extent can be 

 eliminated. This will hopefully lead to more pleased employees 

 and a more competitive organisation. 

Method:  The study takes on a quantitative approach, where the 

 empirical study consists of a survey of 22 questions. Three 

 to five questions are assigned to each factor in our model. 

 The survey has been distributed in digital form in Google 

 documents and sent by e-mail to a contact person at 

 Länsförsäkringar Gävleborg. He has passed it on within the 

 organization. The respondents’ answers have been critically 

 analyzed question by question and are presented in the 

 empirical chapter. 

Result & Conclusions:  In our study we came to the conclusion that the employees in 

 Länsförsäkringar Gävleborg are affected by the demotivation 

 factors in our model. We want to emphasize three factors that 

 have the largest impact on the motivation in their organization. 

 These are; rework – to redo performed tasks, no feedback & 

 unproductive meetings. The factor analysis verifies our six 

 factor model and the components can be placed within the 

 existing model.  

  



 
 

Suggestions for There is an incentive for future research within this area.     
future research:  Qualitative interviews can contribute to uncover the 

 underlying motives behind the answers in the empirical study. 

 The study is limited to Länsförsäkringar Gävleborg and it’s not 

 possible to claim that the demotivation factors are universal. 

 Several surveys are needed to secure the reliability of 

 the answers. 

Contribution of The statistical review that the study gave gives  

the thesis:  Länsförsäkringar Gävleborg a sense of how their employees 

 see the different factors. We also contribute by showing them, 

 as we see it, problems that should be addressed to minimize 

 demotivation of the employees. 

Keywords:  Demotivation, Länsförsäkringar, demotivation factors, 

 employees 
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1. Inledning 

Detta kapitel avser att presentera syftet med promemorian. Det ämnar ge en introduktion till 

studien med bakgrund, frågeställningar och syfte samt belysa de avgränsningar som gjorts. 

Kapitlet skall ge läsarna en insikt i studiens ändamål. 

I en allt mer konkurrenskraftig värld blir det svårare och svårare att differentiera sig enbart 

genom kvalitet och produkt då det är enkelt att kopiera. I många branscher erbjuder 

konkurrenterna i stort sett samma produkter, detta tvingar företagen att differentiera sig på 

annat vis.  

“It takes more than money to motivate today’s workers”1 

Ovanstående citat pekar just på det faktum att anställda ställer högre krav än tidigare. Det 

räcker inte med en hög lön för att tillfredsställa anställda. De vill även ha intressanta 

arbetsuppgifter, feedback och bli uppskattade för det arbete de utför.2 Vi påstår inte att 

anställda inte bryr sig om en hög lön. Givetvis är lönen en hög motivationsfaktor, och 

kommer fortsätta att vara det, men vi är övertygande om att det krävs mer för att hålla 

människor motiverade.  

Ett allt mer populärt sätt att differentiera sig på är genom humankapital. Inom tjänstesektorn 

har humankapitalet extra stor betydelse. Vi övertygande om att företag kan ge strategiska 

konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter genom att ha motiverade medarbetare. Vilka 

faktorer har positiv samt negativ påverkan på anställda? Vi är två studenter som ämnar 

undersöka och utröna de mest betydelsefulla faktorerna som påverkar anställda negativt och 

därmed minskar motivationen. Vi kallar dessa faktorer för demotivationsfaktorer. 

1.1 Bakgrund 

”Alla är motiverade till en början! Det handlar om att se till att inte ta bort motivationen.” 

Detta är ett citat som präglat vårt arbete. Citatet ovan förklarar tydligt utgångspunkten i vårt 

examensarbete. Det finns otaliga uppsatser som behandlar och listar motivationsfaktorer. Vi 

har valt en annan ansats. Att lista motivationsfaktorer anser vi är att ha ett negativt synsätt på 

människan. Vi tolkar detta som att människor i grunden inte besitter motivation och drivkraft 

utan behöver motiveras. Vi är av uppfattningen att människor i grunden är motiverade, detta 

syftar i själva verket i vårt arbete snarare till.  

                                                 
1 (Thomas, 2002, s. pärm) 
2 (Wiley, 1995, s. 268) 
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Det som kan te sig som en negativ ansats, syftar i själva verket i vårt arbete snarare till att 

identifiera de demotiverande faktorerna så att dessa i verksamheten kan medvetengöras, 

förebyggas och elimineras så långt det är möjligt. Arbetet har som ambition att ge möjligheten 

att konstruktivt använda vetskapen om dessa faktorer, vilket i sig sannolikt bidrar till att öka 

anställdas nöjdhet och får positiva konsekvenser för hela verksamheten och därmed ökad 

konkurrenskraft. 

Det finns få publikationer som behandlar demotivationsfaktorer, men desto fler som 

behandlar motivation i någon form. Vi har bland annat grundat vårt arbete på ”What 

motivates employees according to 40 years of motivation surveys” av Carolyn Wiley. Där 

föreslås vidare forskning för att få insyn i vad som motiverar människor att prestera så bra 

som möjligt. Vi fortsätter i de fotspåren, men med en avvikande ansats. Vi vill istället utröna 

vad som demotiverar. 

Vi vill inleda med ett målande exempel. Om du påbörjar ett nytt jobb efter att fått anställning 

så är du förmodligen nöjd och glad över att du fått jobbet. Vi förutsätter att du sökt ett en 

tjänst du vill ha. Första veckorna blir roliga, du lär känna nya människor, får nya 

arbetsuppgifter etcetera. Därefter kan det hända något som får motivationen att minska. Vad 

som hänt och när är svårt att säga. Det är just dessa betydelsefulla demotivationsfaktorer vi 

ämnar finna. Enkelt sagt kan de sägas vara motsatsen till motivationsfaktorer.  

Vi har valt att applicera denna undersökning på tjänstesektorn och närmare bestämt 

finansbranschen. Finansbranschen präglas av en stark relation mellan kund och anställd. 

Många kunder har sin personliga bankman/försäkringsrådgivare/fastighetsmäklare och vill 

inte prata med någon annan av den anledningen att det är han/hon som man har byggt upp en 

relation med och som känner kunden bäst. Det får konsekvensen att de anställdas 

kundrelationer blir ytterst viktiga. 

Vi har valt att undersöka Länsförsäkringar Gävleborg. Anledningen till vårt val är att 

Länsförsäkringar är ett företag på frammarsch som har ett brett spektra av tjänster. De har 

både bank, fastighetsförmedling och försäkringar. Det blir intressant att se om det finns 

synergieffekter mellan dessa olika delar. 

Länsförsäkringar Bank har haft stora framgångar de senaste åren och har Sveriges nöjdaste 

privatkunder enligt en undersökning från Svenskt Kvalitetindex (SKI). Nedan finner ni 
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diagrammet taget från SKI:s hemsida där det går att urskilja LF bank som den streckade lila 

linjen. 

 

Figur 1 (Svenskt kvalitetsindex, 2009) 

1.2 Frågeställning/Problemformulering 

Utifrån vår sexfaktor modell vill vi få fram de mest kritiska faktorer för demotivation som 

finns hos Länsförsäkringar i Gävleborg.  

- Vilka demotivationsfaktorer finns hos Länsförsäkringar i Gävleborg? 

- Vi ämnar undersöka detta genom att använda en sexfaktor modell.  
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1.3 Syfte 

Vårt syfte är att svara på problemformuleringen och identifiera de största 

demotivationsfaktorerna inom Länsförsäkringar Gävleborg utifrån vår modell. Genom att 

identifiera dem är vår förhoppning att det kan bidra till att eliminera dem i så stor utsträckning 

som möjligt och därmed bidra till nöjdare anställda och en mer konkurrenskraftig 

organisation. 

1.4 Avgränsningar 

I den empiriska studien har vi valt att avgränsa oss till att endast innefatta Länsförsäkringar 

Gävleborg för att kunna göra det hanterbart och möjligt att genomföra. Undersökningen 

kommer således endast att besvaras av anställda inom det utvalda området, vi undersöker 

Länsförsäkringar Gävleborg och inte hela företaget. Vi kan heller inte generalisera vårt 

resultat till andra organisationer inom samma bransch, även om det skulle kunna råda 

liknande förhållanden. 
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2. Metod 

Syftet med kapitlet är att förse läsaren med en ingående beskrivning av hur studien har 

utförts. I avsnittet presenteras ett kritiskt granskande av källor och metodkritik. Kapitlet tar 

även upp den forskningsansats och kunskapsinriktning som använts i studien. 

2.1 Val av studie 

Vi inledde arbetet kring examensarbetet i januari 2010 med inriktning mot att titta på 

demotivationsfaktorer hos anställda. Vi inledde med att försöka utnyttja kontakter för att 

knyta till oss ett företag vi skulle kunna använda oss av för att undersöka 

demotivationsfaktorer.  

Till en början vände vi oss till Svenska Handelsbanken i region Mellansverige. Vi fick en 

positiv reaktion av personalchefen, men tyvärr fanns inte intresset hos bankens regionstyrelse. 

Den fortsatta processen med att hitta ett företag gick till Länsförsäkringar Gävleborg. Här var 

tongångarna mer positiva och vi har begränsat vår studie kring demotivationsfaktorer på de 

anställda inom bank, försäkringar och fastighetsförmedling i region Gävleborg.  

Valet av just Handelsbanken och Länsförsäkringar grundar sig i dessa organisationers 

struktur. De decentraliserade styret i kombination med demotivation kändes mycket 

intressant. Att vi valt att avgränsa oss till endast region Gävleborg har att göra med att det 

skall vara överskådligt, möjligheten till uppföljning för företaget skall finnas samt att företag 

skall ha stor nytta av detta.  

2.2 Metod och datainsamling 

Vi har valt en kvantitativ ansats i form av en enkätundersökning i vårt examensarbete. En av 

de största anledningarna till detta var att vi ville nå så många respondenter som möjligt. Först 

övervägde vi att genomföra intervjuer, men vi insåg att en enkät skulle passa vårt område 

bättre. Eftersom vi undersöker Länsförsäkringar Gävleborg anser vi att det inte hade varit 

möjligt att genomföra intervjuer i sådan utsträckning som hade behövts. Ejvegård styrker 

antagandet och nämner att möjligheten att nå fler personer är en av enkätens fördelar 

gentemot intervjuer. 3  

I valet mellan enkät eller intervju, kvantitativ eller kvalitativ ansats, anser Ejvegård att 

                                                 
3 (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 53) 



6 
 

intervjuer lämpar sig bäst när experter ska utfrågas och strikta frakta är det som efterlyses4 . 

Dock anser han att enkäter är att föredra när målet är att få fram attityder, smak och åsikter5. 

Ramverket i enkätundersökningen består av Steven Reiss The theory of 16 basic desires i 

anslutning till Carolyn Wileys studie What motivates employees according to 40 years of 

motivation surveys samt Dean R. Spitzers The seven deadly demotivators. Vi har förenat de 

tre vetenskapliga artiklarna till en modell som vi presenterar i teorin. Vi använde modellen 

som utgångspunkt när vi formulerade enkätfrågorna och varje begrepp i modellen är länkat till 

minst tre frågeställningar. Vi gjorde först ett preliminärt utkast som vi sedan har reviderat. 

Enkäten är utformad i Google documents. Det finns flera fördelar med en digitalt distribuerad 

undersökning där den största förmodligen är att enkäten sammanställer sig själv och vi som 

författare kan inleda med analysen direkt och slipper en monoton sammanställning. Enkäten 

distribuerades via e-mail till Thomas Widman, försäljningschef i Gävle, och han 

vidarebefordrade enkäten till berörda respondenter.  

Fördelarna med en enkätundersökning är möjligheten att en större andel svarar på frågorna, 

vilket är bra om målet är att skaffa sig en helhetsbild. I en enkätundersökning undgås även 

intervjuareffekten som påverkar en kvalitativ undersökning. Det finns en överhängande risk 

att den som intervjuar ställer frågorna på ett vis, medvetet eller omedvetet, för att får ”rätt 

svar”. Frågorna i studien är av en känslig art och vissa människor kan ha svårt att öppna sig 

och tala fritt, vilket stärker argumentet för en kvantitativ ansats. Det är även möjligt att få mer 

genomtänkta svar då det sker på respondentens villkor. Undersökningen kan fyllas i när han 

eller hon har tid, vilket bidrar till ett bättre resultat. 

Empirin grundar sig på primärdata från undersökningen. Det är den denna del som kommer 

att jämföras med teorin i analysen. Studien grundar sig dock inte endast på primärdata, även 

om detta tar upp den största delen. Arbetet inkluderar även sekundärdata, åtminstone i indirekt 

form. Carolyn Wileys vetenskapliga artikel som vi använder i vår modell är i själva verket en 

empirisk undersökning. Artikeln har använts i utformningen av frågorna och är därmed 

inkluderad i sekundär form. 

  

                                                 
4 (Ejvegård, 2003, s. 54) 
5 Ibid 
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Lundahl och Skärvad belyser viktiga aspekter i utformningen av en enkätundersökning. 

Exempelvis argumenterar de för vikten av att frågorna är tydliga, att enkäten inte innehåller 

främmande eller långa ord och att korta frågor bör eftersträvas6. Vi har tagit tillvara på dessa 

synpunkter i utformningen av enkäten.  Förutom att ta hänsyn till enstaka frågor har vi haft 

ordningsföljden i åtanke. Samtliga frågor i undersökningen är bundna frågor, det vill säga det 

finns ingen möjlighet för respondenten att skriva en egen formulering.7  

I samarbete med vår handledare har vi även utfört en faktoranalys på vår empiriska 

undersökning för att se om våra faktorer är korrelerande och om sambanden håller. 

Faktoranalysen har utförts i SPSS. Data från den empiriska undersökningen som infogats 

består av 21 stycken frågor. Efter körningen i programmet har vissa sorterats bort om de haft 

en liten påverkan. Frågorna har reducerats till sex komponenter. 

2.3 Urval 

I studien finns tre olika yrkeskategorier inom Länsförsäkringar representerade. Dessa är bank, 

försäkringar och fastighetsförmedling. Studien inkluderar hela Länsförsäkringar och ingen 

avgränsning inom företaget har gjorts. Det gemensamma för yrkeskategorierna är dock att 

samtliga hanterar kundrelationer. Enkäten är endast tillgänglig för anställda inom 

Länsförsäkringar Gävleborg. 

De anställdas bakgrund i företaget varierar då de varit där under olika lång tid. I studien finns 

det ingen nischad inriktning mot en viss typ anställd. Antalet anställda är begränsat vilket gör 

att det inte anses befogat att begränsa antalet ytterligare då syftet är att införskaffa en 

helhetsbild av Länsförsäkringar Gävleborg och hur de 45 anställda ser på sin situation. Av 

dessa 45 fick vi en svarsfrekvens på cirka 62 % vilket kan anses vara mycket för den här 

typen av undersökning.  

2.4 Kunskapsteoretisk inriktning 

Studien följer en hermeneutistiska ansats. Hermeneutikens huvudsyfte är att tolka och förstå. 

Lundahl och Skrävad nämner bland annat följande: 

                                                 
6 (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 173) 
7 (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 174) 
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”Målet för forskningen är att uttolka och förstå hur andra människor upplever sin situation 

och vad detta betyder för beslut och handlingar”8  

Beskrivningen lämpar sig väl för att förklara demotivation på arbetsplatsen. Det handlar om 

att förstå hur medarbetarna upplever sin situation för att förklara konsekvenserna, som tar sig 

uttryck i beslut och handlingar. Konsekvenserna i detta fall är minskning av motivation. Av 

den anledningen, bland andra, lämpar sig den hermeneutistiska ansatsen sig väl i studien. 

Hermeneutiken står även för att det inte alltid är möjligt att skilja på faktaomdömen och 

värdeomdömen, vilket styrker argumentet att använda en hermeneutistisk ansats, då 

motivation inte endast är faktabaserad.9 

2.5 Forskningsansats 

Vi har utifrån ett antal tidigare studier skapat oss en egen referensram som gett oss en modell. 

Utifrån denna modell har sex stycken kritiska faktorer för att undvika demotivation tagits 

fram och sedan testats i en enkät undersökning gentemot en begränsad population. Detta 

deduktiva angreppssätt övergår sedan i en abduktion för att generalisera och utröna huruvida 

dessa 6 faktorer är källor till demotivation och hur dessa kan förebyggas.  

2.6 Generaliserbarhet 

Lundahl och Skärvad hävdar att resultat från fallstudier generellt sett inte kan generaliseras till 

att gälla för en hel population. Däremot kan de användas för att skapa teorier.10 Resultaten 

som framkommer i studien gäller för det specifika företaget under deras omständigheter i 

dagsläget. Det är viktigt att påpeka att detta kan förändras. Man kan tänka sig att detta skulle 

kunna generaliseras till att även gälla Länsförsäkringar utanför Gävleborg, dock är detta 

endast spekulation. Studien i sig inriktar sig mot demotivationsfaktorer i huvudsak och inte 

mot företagsspecifika faktorer. Det medför att det finns en möjlighet att kunna applicera 

resultaten på andra företag, åtminstone inom samma bransch. 

2.7 Reliabilitet 

Reliabilitet kan definieras som frånvaron av slumpmässiga mätfel. I en undersökning med hög 

reliabilitet påverkas inte resultatet av vem som utför undersökningen, eller under vilka 

                                                 
8 (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 43) 
9 (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 43) 
10 (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 195) 
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omständigheter den sker. 11 Givetvis påverkas reliabiliteten till viss del av att det är vi som 

ställer frågorna. Motivation eller demotivation är dessutom subjektivt. I en annan studie av 

samma företag och samma personer skulle säkerligen resultatet kunna avvika beroende på hur 

frågorna är ställda. Dessutom förändras prioriteringar av motivationsfaktorer över tid, vilket 

gör att forskare kommer att få olika resultat med samma undersökning beroende på när 

undersökningen sker. Ett exempel är Carolyn Wileys studie där motivationsfaktorer över 40 år 

och faktorerna placerar sig olika vid de olika mättillfällena. Ett tillvägagångssätt vi använt i 

strävan efter hög reliabilitet är att samma faktorer behandlas i flera frågor, dock i olika 

formuleringar. Ejvegård benämner det som kontrollfrågor12. 

2.8 Källkritik 

Källkritik fungerar som en urvalsmetod. Bedömning av materialet sker, rensar bort det som 

inte håller måttet eller är irrelevant och behåller det som är acceptabelt 13. Vi har granskat våra 

källor och varit noggranna i vår urvalsprocess. Många vetenskapliga artiklar har inte 

inkluderats i arbetet, men har haft sitt syfte ändå genom att bidra till en större helhetsbild 

inom området. De vetenskapliga artiklarna har granskats grundligt och är välciterade arbeten. 

Två av de fyra vetenskapliga artiklarna har citerats fler än 50 gånger, vilket måste anses som 

mycket starkt, resterande två är även dessa välciterade. Vi anser att det ger en större validitet 

till studien, samt reliabilitet, då den är byggd på dessa teorier. Övriga teorier från böcker är 

allmänt accepterade som kurslitteratur eller dylikt. Vi har även läst annan litteratur som 

bidragit, men ej har inkluderats i arbetet. 

2.9 Metodkritik 

Att använda sig av en digital enkät medför flera fördelar, men även en del nackdelar. Vid alla 

enkätundersökningar finns risken att respondenten inte uppfattar frågan på rätt sätt. Till 

skillnad från i en intervju finns det inte möjlighet att förklara och utveckla frågan om 

respondenten inte förstår. Det blir ingen dialog mellan utgivarna av enkäten och de som svarar 

på den, vilket ställer högre krav på enkätutformningen då möjligheten att vara flexibel 

minskar.  

                                                 
11 (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 152) 
12 (Ejvegård, 2003, s. 72) 
13 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 150) 
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En annan påtaglig risk är att respondenterna påverkas av andra när mätningen inte sker i en 

kontrollerad miljö, såsom under en intervju. Det är dessutom ej möjligt att garantera vem som 

fyller i enkäten. Dock finns det en hög sannolikhet att rätt person har fyllt i och med att en 

länk mailades till e-posten på arbetet, den bör inte andra ha tillgång till. 

Förutom att respondenten kan påverkas av andra i närmiljön, så kan även enkäten i sig 

påverka respondenten.  Resonemanget tas upp i SCB:s häfte Fråga rätt!14 Till skillnad från i 

en intervjusituation är det möjligt att se alla frågor innan respondenten svarat på den första. 

Det kan influera och påverka respondenten. 

Vi anser att valet av en kvantitativ metod lämpar sig bäst i studien med dessa förutsättningar. 

Givetvis finns det en del kritik angående metoden, men alla metoder har sina nackdelar. Dock 

anser vi att fördelarna väger tyngre än nackdelarna. 

 

2.10 Validitet 

Validitet definieras som mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses mätas. Validitet 

kan delas in i två kategorier, inre validitet och yttre validitet.15 Det finns anledning att tro att 

validiteten i studien är hög. Frågorna belyser frågeställningen väl och är upprättade med god 

grund utifrån de vetenskapliga teorier som presenteras i teorikapitlet. De vetenskapliga 

artiklarna är välciterade, vilket antyder att de är väl erkända. Att frågorna är grundade utifrån 

dessa teorier borde ge en indikation på en hög validitet i studien. 

 

  

                                                 
14 (SCB, 2001, s. 21) 
15 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 38) 
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3. Teori 

Detta kapitel avser att diskutera de centrala teorier som har använts som grund för att skapa 

ramverket. Syftet är förklara hur dessa teorier hör ihop och motivera detta. Ambitionen med 

kapitlet är att ge en struktur till studien. 

3.1 Steven Reiss – ”Multifaceted Nature of Intrinsic Motivation: The Theory of 16 

basic desires” 

“Motives are reasons people  hold for initiating and performing voluntary behavior. They 

indicate the meaning of human behavior, and they may reveal a person’s values.”16 

På ovanstående vis definierar Reiss motivation. Det finns många olika sätt att definiera 

begreppet och det är bra att inleda med författarens egen definition så att läsaren direkt vet 

vilket synsätt författaren har. Först och främst vill Reiss att vi delar upp motiven i två 

kategorier, nämligen ”ends” och ”means”. Reiss påpekar att Aristotle, gjorde denna indelning 

redan år 330 före Kristus. Reiss använder sig av ett exempel för att klargöra skillnaden mellan 

dessa motiv. En student som läser en bok endast för att tillfredställa sin egen nyfikenhet är ett 

”end goal”. Målet i detta fall är det studenten vill tillfredsställa. Om studenten istället läser 

boken för att nå ett visst betyg, så är inte läsningen av boken ett slutmål utan ett instrumentalt 

motiv. Syftet med läsningen är då inte målet i sig utan boken är ett instrument för att nå ett 

annat motiv.17 

Det är viktigt att förstå denna uppdelning för att kunna förstå Reiss model. Hans modell är i 

själva verket en mångfacetterad modell om slutmotiv. Hans modell som heter ”The theory of 

16 basic desires” beskriver vad som motiverar människor och innehåller åtta olika hypoteser. 

Alla motiv är av kategorin slutmål, med andra ord innehåller modellen ej några instrumentella 

motiv.  

Riess & Hovercamp började med att framställa en lista med alla tänkbara ”intrinsic motives” 

(inneboende motiv). De hämtade inspiration från exempelvis Murray’s ”Theory of needs”. 

Listan blev lång med nästan 500 faktorer. Listan behövdes sedan göras mer hanterbar, så de 

eliminerade överflödiga faktorer som de ansåg hade liten effekt på den inneboende 

motivationen. Effekten blev att de kunde reducera faktorerna till 328 stycken som de sedan 

bad respondenter gradera efter hur viktigt varje faktor var. Slutligen, efter undersökningen, 

                                                 
16 (Reiss, 2004, s. 179) 
17 Ibid 
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fann de 16 stycken olika motivationsfaktorer. De försökte reducera faktorerna till ett ännu 

färre antal, men de fann att det endast skulle resultera i en förlust av signifikant information.18 

 

 

Figur 2 (Reiss, 2004, s. 187) 

Ovan ser ni Reiss modell som listar de motivationsbegrepp som framkom under 

undersökningen. Reiss namnger först motivet och ger en förklaring till hur motivet kan 

uttrycka sig. Han ger även exempel på hur det sker i djurvärlden. Det intressanta med Reiss 

motivationsfaktorer är att de motiverar både människor och djur, enligt hypotes 219. Slutligen 

ger han även ett förslag på en inneboende känsla som är kopplat till motivet. 

Reiss påpekar noggrant att trots att de 16 motiven gäller alla så har människor olika 

preferenser och rangordnar dem olika. Han går sedan vidare och säger att olika individer blir 

tillfredställda av olika nivåer av motivet.  

                                                 
18 (Reiss, 2004, s. 185) 
19 (Reiss, 2004, s. 186) 
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Figur 3 (Reiss, 2004, s. 187) 

Reiss infogar ovanstående figur för att illustrera skillnaden i preferenser bland olika motiv. I 

figuren beskriver han Henrys och Jakes olika preferenser angående motivet social kontakt. 

Extremerna för detta motiv är Private/Looner och Sociable. Hypotes 5 säger att för de flesta är 

målet en lagom grad av varje motiv, men att individuella skillnader är signifikanta20.  

I figur 2 har Henry lägre preferenser för social kontakt än vad Jake har och kommer därmed 

att tillfredsställa sitt motiv vid en lägre nivå av social kontakt. När de når sin preferensnivå 

kommer de att bli temporärt tillfredsställda.  Om de upplever mer social kontakt än de är ute 

efter kommer de att motiveras av att vara ensamma. Om de upplever mindre social kontakt 

motiveras de av att socialisera sig. Slutligen, om de upplever exakt den mängd de motiveras 

av kommer de att vara temporärt tillfredsställda.21  

Reiss beskriver i hypotes 7 vad som motiverar i modellen. Det är alltså skillnaden mellan den 

önskvärda graden av motivet och den grad du upplever som motiverar individen att uppleva 

mer eller mindre av det. Nedan är det fullständiga citatet från Reiss där han beskriver exakt 

detta. 

”The theory of 16 basic desires holds that what is motivating are discrepancies between the 

amount of an intrinsic satisfier that is desired and the amount that was recently 

experienced”22 

  

                                                 
20 (Reiss, 2004, s. 187) 
21 Ibid 
22 (Reiss, 2004, s. 188) 
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3.2 Dean R. Spitzer – “The seven deadly demotivators” 

Enligt Spitzer finns det demotivationsfaktorer som ständigt frustrerar de anställda vilket 

medför en sjunkande motivation. Så här beskriver Spitzer demotivationsfaktorerna: 

”Demotivators are those nagging, daily occurrences that frustrate employers and cause them 

to reduce,conscioulsly or unconsciously, the amount of productive energy they use in their 

jobs.”23 

Spitzer har valt att belysa de sju starkaste demotivationsfaktorerna som han ser hos företag. Vi 

kommer nedan att beskriva dessa sju kortfattat, samt hans syn på hur ett företag skall tänka för 

att försöka minimera influensen av demotivationsfaktorer.  

3.2.1 Politics 

Här lyfter Spitzer fram de oskrivna reglerna som reglerar ett företag, hur maktbalansen är ett 

informellt system där några få i regel gynnas och där alla anställda inte spelar efter samma 

villkor när det gäller att klättra i hierarkin. Detta skapar känslor av hjälplöshet och 

demoraliserar de anställda.  

Det förutsätts att beslutsfattarna är objektiva och skapar en miljö där de anställda känner att de 

har likvärdiga möjligheter till framgång för att detta problem skall elimineras.  

3.2.2 Unclear expectations  

Oklara direktiv som i vissa fall motsäger sig själva skapar enligt Spitzer en form av apati hos 

de anställda; allt är viktigt, alltså blir ingenting viktigt. Han anser att företagen på en 

regelbunden basis bör fråga ett urval av de anställda hur de ser på företagets mål och 

prioriteringar och om de verkligen förstår dessa.  

3.2.3 Unproductive meetings 

”Nothing saps the spirit like watching, powerless, as a meeting wanders into oblivion.”24 

Det gäller att ha rätt personer på plats och att hela tiden se till att vara beslutsfattande på de 

möten man sammankallar till. Det är även viktigt att hålla de tider som gäller och att se till att 

det inte bara blir en träff utan resultat där besluten redan är fattade.  

                                                 
23 (Spitzer, 1997, s. 50) 
24 (Spitzer, 1997, s. 51) 
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3.2.4 Hypocrisy 

Man kan säga en sak och göra en annan. ”Encourage feedback, but not act on it, claim to trust 

thier employeers, but make them ask permission.”25  Detta skapar enligt Spitzer stor 

frustration och förmedlar en känsla av att arbetsgivaren inte bryr sig, de anställda känner sig 

lurade.  

3.2.5 Constant change 

Ständig förändring är enligt Spitzer något positivt om den görs organiserat och välplanerat. 

Problematiken han belyser som skapar demotivation är när denna förändring skapar förvirring 

för att de anställda inte kan se motivet till förändring och inte kan se nyttan. Demotivation blir 

en effekt av att de anställda inte får följande frågor besvarade: ”Why is this change needed?” 

och ”How is it going to affect us?”26 

3.2.6 Withholding information 

"Lack of information is a major source of employee anxiety”27Att hela tiden vara ovetande 

om vad som komma skall skapar som sagt oro hos de anställda och känslan av att bara vara en 

arbetare och inte en resurs inträder.  

3.2.7 Low-quality standards 

“The quickest way to kill the human spirit is to ask someone to do mediocre work”28 

Här handlar det om att de anställda ska kunna vara stolta över sitt arbete och inte känna att 

företaget kompromissar bort viktiga faktorer för att skapa ett bra resultat.  

  

                                                 
25 (Spitzer, 1997, s. 51) 
26  Ibid 
27  Ibid 
28 (Spitzer, 1997, s. 52) 
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3.2.8 Charting a better course 

Spitzer avslutar med ett antal tips på hur företag kan reducera inverkan av demotivation och 

hur man kan komma till rätta med den. Han vidhåller att demotivationsfaktorer inte tas bort 

över en natt, men här är hans konkreta tips hur företag skall adressera dessa: 

• Identify the highest-priority demotivators. 

It is unrealistic to try to address all demotivator at once. They should be attacked one at a time. 

Employees should help to identify the highest-priority ones through surveys or focus groups. 

• Identify demotivating practices.  

Firms should determine how specific demotivators manifest themselves. 

• Define desired practices.  

Companies should identify the practices that should be taking place instead of the demotivating ones. 

• Eliminate support for demotivating practices. 

When rewards for a behavior are removed, the behavior will generally be extinguished. 

• Provide support for desired practices.  

Two crucial support factors are training and example.29  

  

                                                 
29 (Spitzer, 1997, s. 52) 



17 
 

3.3 Carolyn Wiley – What motivates employees according to over 40 years of 

motivation surveys  

Carolyn Wiley har haft som motiv att utröna vad som motiverar anställda och hur detta har 

förändrats över tiden. Hennes frågeställning har varit ”What motivate you in your jobs”30 och 

hon har titta på undersökningar som har gjorts kontinuerligt sedan 1946.   

3.3.1 Hur resultatet tagit form under mer än 40 år av studier 

Undersökningen är utformad utifrån Hersey och Blachards undersökning 1946 där man bad 

anställda rangordna tio motivationsfaktorer. Undersökningen har sedan gjorts i snarlik form 

1980(Kovach), 1986(Kovach) och 1992 vilket Wiley redovisar.  De tio faktorerna som de 

anställda blivit tillfrågade att rangordna är följande: 

1. Full appreciation of work done 

2. Feeling of being in on things 

3. Sympathetic help with personal problems 

4. Job security 

5. Good wages 

6. Interesting work 

7. Promotion and growth in the 

8. Organization 

9. Personal or company loyalty to employees 

10. Good working conditions31 

Här nedan får ni en sammanställning av vilka faktorer de anställda rangordnade högst 

respektive lägst vid de olika tillfällena undersökningen genomfördes.  

 

Figur 4 (Wiley, 1995, s. 267) 

                                                 
30 (Wiley, 1995, s. 266) 
31 (Wiley, 1995, s. 268) 
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Wiley ger även en övergripande bild av hur resultatet varierat vid de olika 

undersökningstillfällena. Här är de rangordnade 1-10, där 1 är mest motiverande och 10 är 

minst. 

 

Figur 5 (Wiley, 1995, s. 268) 

3.3.2 Sammanfattning av resultaten över tid 

“Perhaps companies would gain a competitive advantage through motivated, productive 

employees and the employees would gain the workrelated rewards they value.”32 Just detta är 

vad Wiley vill framhäva. Arbetsgivarna måste veta vad som skapar och tar bort motivationen 

för att kunna använda detta för att effektivisera och förbättra sin verksamhet och sina 

anställdas vilja att arbeta.  

Hon vill också belysa det faktum att vad som motiverar anställda varierar över tiden, det 

varierar även geografiskt och demografiskt.  

 

Undersökningen 1992 visar följande resultat: 

 

1. good wages 

2. full appreciation for work don 

3. job security 

4. promotion and growth in the organization  

5. interesting work.33 

 

                                                 
32 (Wiley, 1995, s. 276) 
33 Ibid 



19 
 

6 kritiska faktorer för att undvika DEMOTIVATION

 

 

 

 

7 DEADLY 
DEMOTIVATORS

Politics

Hypocrisy

Unproductive meetings

Low-quality standards

Politics

Hypocrisy

Unclear expectations

Constant change

Withholding information

STEVEN 

RIESS
Theory of 16 Basic Desires

DRIVKRAFT
Power/Curiosity/

Independence

UPPSKATTNING
Status/Social Contact

LOJALITET
Honor

BELÖNING
Saving/Eating

FEEDBACK
Order/Acceptance

TRYGGHET
Tranquillity

40 YEARS
of Motivation Surveys

Intresting work

Promotion and growth in the 
organization

Good working conditions

Sympathetic help with 
personal problems

Personal or company loyalty 
to employees

Good wages

Full appreciation for work 
done

Job security

Feeling of being in on things



 

Figur 6. Kritiska faktorer för att undvika demotivation

3.4 Kritiska faktorer för att undvika demotivation

Efter att ha bearbetat de tre olika vetenskapliga artiklar som genomsyras av samma tema, 

nämligen motivation och demotivation, har vi valt att bygga ihop

eget ramverk för att strukturera upp examensarbetet. Vi har kritiskt granskat de tre artiklarna 

och slagit ihop jämbördiga begrepp, samt valt bort de faktorer vi ansett har mindre betydelse i 

vårt fall. Detta har resulterat i 

olika färger. Färgen används för att visa vilka begrepp vi anser hör ihop. Exempelvis valde vi 

att sätta ”unclear expactations”, ”order/acceptance” och ”f

tillsammans. I underrubrikerna nedan kommer vi behandla samtliga faktorer i modellen 

djupare för att visa på hur dessa passar ihop och varför.

3.4.1 DRIVKRAFT- Power/Curiosity/Independence

Enligt Reiss är motivet Power

kunskap och motivet för Independence

uppenbara likheter med varandra och de berör individens drivkraft enligt oss, det angränsar 

till ”frihet under ansvar”. För att kunna tillfredss

arbetsplatsen som legitimerar och stimulerar drivkraften. Spitzer tar upp följande angående de 

negativa aspekterna kring politiken på arbetsplatsen:

                                                 
34 (Reiss, 2004, s. 187) 
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Power/Curiosity/Independence 

Power viljan att påverka, motivet för Curiosity är viljan att inta

Independence är viljan att vara självständig.34 Dessa tre begrepp har 

uppenbara likheter med varandra och de berör individens drivkraft enligt oss, det angränsar 

till ”frihet under ansvar”. För att kunna tillfredsställa begreppet drivkraft krävs

arbetsplatsen som legitimerar och stimulerar drivkraften. Spitzer tar upp följande angående de 

negativa aspekterna kring politiken på arbetsplatsen: 

 

•Vikten av att de anställda inte tappar sin drivkraft 
och stimulans.

•Vikten av att skapa en miljö där de anställda 
känner sig uppskattade och behövda.

•Att vara ett med företaget och företagets 
framgång ger individen något.

•Känslan av att det lönar sig att arbeta. Du arbetar 
inte för lönen utan att få arbeta är en belöning.

•Vikten av att hela tiden ge konstruktiv kritik och 
klara direktiv med högt i tak.

•Trygghet att kunna verka och utvecklas. Tydlig 
information.  
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modellen ovan. Det finns tre spalter, där de olika begreppen har 

olika färger. Färgen används för att visa vilka begrepp vi anser hör ihop. Exempelvis valde vi 

ull appreciation for work done” 

ammans. I underrubrikerna nedan kommer vi behandla samtliga faktorer i modellen 

är viljan att inta 

Dessa tre begrepp har 

uppenbara likheter med varandra och de berör individens drivkraft enligt oss, det angränsar 

la begreppet drivkraft krävs en ”politik” på 

arbetsplatsen som legitimerar och stimulerar drivkraften. Spitzer tar upp följande angående de 

Vikten av att de anställda inte tappar sin drivkraft 

Vikten av att skapa en miljö där de anställda 

Att vara ett med företaget och företagets 

Känslan av att det lönar sig att arbeta. Du arbetar 
inte för lönen utan att få arbeta är en belöning.

Vikten av att hela tiden ge konstruktiv kritik och 

Trygghet att kunna verka och utvecklas. Tydlig 
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”There is a political side to almost every organization. It involves competition for power, 

influence, resources, favor and scarce promotions”35 

Spitzer menar att det i stort sett i varje organisation finns något som är ett “korrekt beteende”, 

alltså normer för vem man fruktar på arbetsplatsen, vem man böra vara till lags och vem man 

undviker.36  

Det Spitzer tar upp är den negativa aspekten hos normer på arbetsplatsen, normer kan dock 

även bidra till en positiv företagskultur genom att vara starka och positiva på arbetsplatsen. 

Granér definierar normer på följande vis:  

”… är oskrivna regler för vad man får och bör känna, tänka och – framförallt – göra i en 

given situation.”37 

Enligt Granér är det normerna på arbetsplatsen som bär upp företagskulturen och skillnaden 

mellan normer och regler är att regler oftast både är beslutade och nedskrivna. Normer 

däremot är oftast outtalade och växer fram spontant inom organisationen. Normer är ofta 

något som ”man kanske känner på sig”38 För att koppla tillbaka till Spitzer anser han att vissa 

medarbetare kan erhålla positiva effekter av ”politiken” i företaget. Dock menar han att de 

flesta kommer drabbas av en demoraliserad känsla samt känna sig hjälplösa.39  

Han menar att företaget måste eliminera oskrivna regler för belöningar och resurser. Alla 

måste känna att de har samma chans på arbetsplatsen och att det är deras arbete som bedöms 

och att det inte sker på andra grunder. Enligt Spitzer kommer det att höja motivationen på 

arbetsplatsen.40 Att det finns en negativ sida hos normer bör ej tolkas som att normer är 

dåliga. Granér hävdar bland annat, som tidigare nämnts, att företagskulturen bärs upp av 

normer. Att ha positiva normer på arbetsplatsen kommer således att resultera i en stark positiv 

företagskultur. 

För att upprätthålla drivkraften är det viktigt att inte företaget agerar skenheligt och hycklar. 

Spitzer ger ett exempel på företeelser som kan uppkomma i en organisation. Exempelvis anser 

han att företaget ibland hävdar att det uppmuntrar feedback samtidigt som det inte agerar som 

att det gör det. Ännu ett exempel är om företaget hävdar att de litar på sina anställda, men 

                                                 
35 (Spitzer, 1997, s. 50) 
36 Ibid 
37 (Granér, 2004, s. 61) 
38 Ibid 
39 (Spitzer, 1997, s. 50) 
40 (Spitzer, 1997, s. 51) 
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kräver att de ber om tillåtelse. Spitzer hävdar att det lämnar de anställda med känslor av ilska, 

frustration och svek.41 

Nyckelordet är agera, det räcker inte med att prata utan företaget måste agera. Grönroos är 

inne på samma spår när han diskuterar hur man odlar en servicekultur. Han hävdar att 

kommunikationen är essentiell för att lyckas och att ledarskapet måste ge de anställda klara 

direktiv och vägledning. Företagsledningen måste demonstrera deras tro genom att agera, 

Grönroos menar att det inte finns något utrymme för att vara tvetydig.42 Detta resonemang 

stämmer väl överens med Spitzers argument där hyckleri eller skenhelighet leder till 

demotivation i organisationen. 

För att undvika att minska medarbetarnas drivkraft måste oproduktiva möten undvikas. 

Spitzer tar upp “Unproductive meetings” som en av sju ”deadly demotivators”. Han uttrycker 

sig som följer: 

”Meetings are vital to corporate success but nothing saps the spirit like watching, powerless, 

as meetings wanders into oblivion”43 

K.W. Thomas, författaren till ”Intrinsic Motivation at Work”, stödjer resonemanget när han 

talar om frihet och att få möjligheten att ta ansvar. Han liknar det med att man känner sig 

vuxen när man får vara med i beslutsprocessen. Vidare anser Thomas att detta leder till 

nyfikenhet, där personen i fråga är öppen och villig at ta emot information.44 Att delges ansvar 

kommer enligt Thomas att leda till nyfikenhet och öppenhet att vilja lära sig. Personen i fråga 

blir driven. Medarbetare som är mer involverade i beslut erhåller bekräftelse på att de är 

kompetenta i arbetsrollen och kommer att visa större motivation45. Ett led i detta blir att 

medarbetarna finner sina arbetsuppgifter mer intressanta då han eller hon kan vara med och 

påverka. Intressanta arbetsuppgifter är en betydelsefull motivationsfaktor enligt studien av 

Wiley46. 

Thomas tar även upp nackdelarna med att erhålla strikta ramar och sämre valmöjligheter.  

Känslan man får, enligt Thomas, kan liknas vid den ett barn som lyssnar efter vägledning av 

vuxna eller syskon får. Bristen på valmöjligheter kommer i slutändan leda till ett större behov 

                                                 
41 (Spitzer, 1997, s. 51) 
42 (Grönroos, 2007, s. 424) 
43 (Spitzer, 1997, s. 51) 
44 (Thomas, 2002, s. 63) 
45 (Wiley, 1995, s. 278) 
46 (Wiley, 1995, s. 268) 
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av procedurer och vägledning, vilken i sin tur kommer resultera i mindre utrymme för initiativ 

och kreativitet.47  

Det finns ännu en artikel som behandlar demotivation, om än i industribranschen. Författarna 

Ng, Skitmore, Lam och Poon listar diverse demotivationsfaktorer som minskar de anställdas 

motivation i den branschen i Hong Kong. I sin undersökning fann de bland annat att de 

förlorade mellan 5,1 och 13, 6 mantimmar på grund av omotiverade medarbetare.48 Dock ska 

man hålla i minnet att det är en annan bransch, samt i en annan världsdel. Det författarna tar 

upp är ändå intressant, då det finns möjlighet att finna motsvarande resultat i andra branscher. 

Ng, Skitmore, Lam och Poon listar sju stycken demotivationsfaktorer i sin vetenskapliga 

artikel. Den som listas högst och därmed har högst inverkan är ”Rework”, att behöva göra om 

andras arbete. Författarna argumenterar att arbetare känner stolthet inför sitt arbete och att 

behöva göra om sitt arbete väcker extremt missnöjda känslor.49 Spitzer beskriver liknande 

känslor hos medarbetarna under ”Low-quality standards” och menar att företaget tar bort 

medarbetarnas stolthet i arbetet de utför.50  

I studien av Carolyn Wiley anses “Promotion and growth in the organization” vara en stark 

motivationsfaktor.51  Gareth R. Jones anser att detta motiv kan fungera som ett styrverktyg för 

ledningen. Jones säger att VD-rollen är något som många aspirerar att nå, och genom att 

sända ut rätt signaler och länka befordran till prestation kan ledningen styra vilka kvalitéer 

och beteende som kommer att belönas.52 Det är dock viktigt att inte glömma det tidigare 

resonemanget kring ”politiken” i ett företag. Alla anställda måste känna att de har samma 

chans till avancemang, annars kommer inte detta kunna fungera som en motivationsfaktor. 

Jones fortsätter sitt resonemnag och hävdar att anställda inte endast erhåller en monetär 

belöning utan även en annan inre tillfredsställelse och säger bland annat följande: 

 

 “The reward from promotion to the top is not just the long-term monetary package that goes 

with promotion, but it also includes the opportunity to exercise power over resources, and the 

                                                 
47 (Thomas, 2002, s. 64) 
48 (Ng, Skitmore, Ka, & Poon, 2004, s. 145) 
49 (Ng, Skitmore, Ka, & Poon, 2004, s. 140) 
50 (Spitzer, 1997, s. 52) 
51 (Wiley, 1995, s. 268) 
52 (R.Jones, 2007, s. 40) 
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prestige, status, and intrinsic satisfaction that accompany the journey to the top of the 

organization.”53 

3.4.2 UPPSKATTNING - Status/Social Contact 

Att känna uppskattning är essentiellt för att inte demotiveras. Steven Reiss talar om statusen 

och det sociala samspelet både i djurvärlden och hos människan, att känna sig som en i 

gruppen och att ens arbetsroll ger företaget och kollegorna något. Att vara en del i 

normsystemet som styr arbetsplatsen ger status och ett existensberättigande. Graner beskriver 

detta som följer: 

”Makt och status: Den fördelning av makt och status som finns i en organisation legitimeras 

genom normsystemet.” 54 

 

Det är denna tanke som genomsyrat våra tankar när vi har granskat de tre sätten att se på 

motivation och demotivation som Reiss, Wiley, Spitzer ger oss. Riess talar om statusen i 

gruppen och om hur djur och människor strävar efter att höja sin status i gruppen, här ser vi 

samma tendenser i Spitzers diskussion kring att ge de anställda Low-quality standards och att 

försöka med personalpolitik hämma vissa medan andra kan ta genvägar. Vi ser dessa 

resonemang som ett uttryck för människans sökande efter uppskattning, vilket ledde in oss på 

Wiley. Hon talar om hur respondenterna över tiden har förändrat sin syn på vad som motiverar 

dem och visar på att uppskattningen i form av arbetsförhållanden och en empatisk känsla på 

arbetsplatsen inte värderas i topp.  

Vi har valt att samla dessa begrepp under samlingsordet uppskattning. 

3.4.3 LOJALITET – Honor 

Reiss beskriver Honor som viljan att följa en moralisk kod, det skulle kunna liknas vid de 

företagskodex som finns. Han ser det även ur djurperspektivet på följande sätt:  

” Animal runs back to herd when stared at by prey”55 

 

Att det finns en trygghet i gruppen/flocken är något som även Spitzer berör när han talar om 

Hypocrisy. Här belyser han vikten av att företaget är konsekvent gentemot sina anställda och 

att det handlar om en ömsesidig lojalitet mellan de anställda och företaget. 

                                                 
53 (R.Jones, 2007, s. 40) 
54 (Granér, 2004, s. 68)  
55 (Reiss, 2004, s. 187) 
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Vi kan i Wileys artikel se att lojaliteten inte är högt upp på listan hos respondenterna. Något 

som dock är anmärkningsvärt är att de tillfrågade i större mån 1992 än i tidigare års 

undersökningar rangordnade lojalitet som något viktigt.  

 

Vi har valt att samla dessa tre artiklars syn på lojalitet och moraliska kod under begreppet 

lojalitet, något som ger oss en faktor att ta hänsyn till när det gäller att inte skapa 

förutsättningar för att den skulle försvinna från arbetsgivaren eller arbetstagaren.  

  

3.4.4 BELÖNING - Saving/Eating 

“Since the 1946 study, good wages continues to be ranked among the top five factors that 

motivate people in their jobs.”56 Wiley redogör för detta och den senaste undersökningen visar 

att respondenterna rangordnar good wages som etta på listan.  

 

Reiss tittar på människans och djurvärldens behov när det gäller Saving och Eating, hur vi 

hanterar sparsamhet och hur vårt behov att äta för att överleva ter sig. Detta handlar om två 

väsentliga basbehov, behovet att äta för att överleva och förmågan att när det går bra spara 

inför sämre tider. Wiley trycker på det statistiska mönster som tyder på att människor i tider av 

osäkerhet skapar ett större behov av att säkra sina basbehov.  

 

Varför arbeta utan belöning frågade vi oss, en människa som inte har mat på bordet skulle inte 

arbeta utan belöning, man säkrar sina basbehov först. Av denna anledning vill vi samla dessa 

uttryck från Reiss och Wiley till det gemensamma uttrycket belöning.  

3.4.5 FEEDBACK - Order/Acceptance 

För att bibehålla motivationen hos medarbetarna är dessa två faktorer, som vi slagit ihop till 

en, mycket viktig. Motivet för Order är enligt Reiss viljan att organisera, inklusive ritualer. 

Det andra motivet, Acceptance, definierar Reiss som önskan till godkännande eller gillande, 

med andra ord feedback.57  

Det går att finna stöd i resonemanget att feedback är en ytterst viktig faktor för att 

tillfredsställa medarbetarnas inre motivation. I studien av Wiley så har ”full appreciation for 

work done” varit rankad som sämst tvåa under de fyra mättillfällena, vilket indikerar att den 

                                                 
56 (Wiley, 1995, s. 277) 
57 (Reiss, 2004, s. 187) 
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har en väldigt stor betydelse, och har haft det under en längre period.58 Wiley ger ett exempel 

på en annan studie som avslöjade att 27 procent av arbetarna skulle sluta sina jobb till fördel 

för ett företag som bekräftar dem och visar uppskattning. Hon fortsätter diskussionen och 

säger att behovet av bekräftelse är djupt rotat i att alla arbetar och tillfredställer många 

faktorer såsom; självförtroende, att man växer som människa och en känsla av 

åstadkommande.59  

Angående vikten av den här typen av bekräftelse ger Wiley en målande beskrivning och 

indikerar att företagsledningar har mycket att hämta i detta koncept som dessutom kostar 

företaget väldigt lite till skillnad från andra typer av belöningssystem. 

“…employers should show appreciation and give employees credit for their work. Praise for 

a good job well done is probably the most powerful, yet least costly and most underused, 

motivation tool” 60 

Även Thomas belyser vikten av det han kallar ”appreciative feedback”. I varje given situation 

finns det oftast både negativa och positiva aspekter. Det finns oftast en möjlighet att fokusera 

på det ena eller det andra. Det är en stor skillnad mellan att säga att någon gör något rätt till 99 

procent istället för att peka ut att en procent av arbetet inte håller önskvärd kvalitet. Att 

fokusera på det positiva förstärker känslan av kompetens, medan det motsatta underminerar. 

Dessutom är människor, enligt Thomas, mer känsliga för negativ än positiv kritik. Därav kan 

man härleda att om arbetsgivaren vill förhöja känslan av kompetens så bör han eller hon 

fokusera på positiv kritik. Thomas är noga med att påpeka att det inte handlar om att ignorera 

de negativa sidorna, då det är fullt möjligt att arbeta med dem också samtidigt som 

arbetsgivaren bekräftar de positiva.61  

Spitzer nämner i sin studie en annan faktor som har demoraliserade influenser på 

medarbetare. Han benämner den unclear expactations och den är starkt kopplad till det 

tidigare diskuterade begreppet feedback. Spitzer menar att anställda ställs inför oklara 

förväntningar. Man vet inte vad som förväntas av personen i fråga. Dessa förväntningar 

motsäger även varandra och är omöjliga att uppnå. Spitzer ger som exempel för att förtydliga; 

Den anställde ska maximera produktionen samtidigt som kvaliteten ska prioriteras. Ett annat 

exempel är att den anställde ska ge kunden sin fulla uppmärksamhet samtidigt som den 

                                                 
58 (Wiley, 1995, s. 268) 
59 (Wiley, 1995, ss. 275-276) 
60 (Wiley, 1995, s. 276) 
61 (Thomas, 2002, s. 81) 



27 
 

anställde ska reducera kundkontakten.62 Dessa påståenden är i konflikt med varandra och 

bidrar inte till något annat än att göra anställda förvirrade och fundersamma över vad som 

egentligen ska prioriteras. 

”After a while, workers realize that when everything is a priority, nothing is a priority. They 

can waste large amounts of energy working on the wrong tasks, accomplishing the wrong 

results, and becoming extremely frustrated in the process” 63 

För att undvika denna demotivationsfaktor är det viktigt att företaget är tydligt i sin 

kommunikation, samt har en kontinuerlig feedback med medarbetarna. Spitzer påpekar att ett 

urval av anställda kontinuerligt ska frågas om företagets mål och prioriteringar och om det 

kommer fram motsägelsefulla svar så bör det försöka utröna problemet så det kan 

elimineras.64  

3.4.6 TRYGGHET – Tranquillity 

Enligt “The theory of 16 basic desires” motiveras människor av motivet tranquillity. Reiss 

förklarar motivet som önskan eller viljan att undvika oro och rädsla.65  

Vi har valt att länka ”feeling of being in on things” tillsammans med ”withholding 

information” i detta begrepp. Spitzer hävdar att undanhållande av information har en stark 

negativ påverkan på de anställdas demotivation då det bidrar till ökad oro hos dem. Spitzer 

säger att det folk inte känner till uppfattas ofta som ett hot och gör dem nervösa. Enligt 

Spitzer beror inte undanhållandet av information på någon form av konspiration eller dylikt 

utan anledningen är att managers sällan förstår och uppskattar de anställdas behov av 

information.66  

Spitzer benämner medarbetarna som ”business partners” och vidhåller att om ett företag har 

något att dölja från dem så borde företaget fråga sig varför, han indikerar att det inte borde 

vara på det viset. Han ger dock exempel på hur managers kan agera för att minska denna 

motivationsfaktor. Kommunikationen lyfts ännu en gång fram som kritisk. Managers bör, 

enligt Spitzer, göra regelbundna besök ute i landskapet bland medarbetarna och ha ”state-of-

                                                 
62 (Spitzer, 1997, s. 51) 
63 Ibid 
64 Ibid 
65 (Reiss, 2004, s. 187) 
66 (Spitzer, 1997, ss. 51-52) 
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the-company reports” med medarbetarna månadsvis eller kvartalsvis. Han lyfter även fram e-

postdiskussioner. 67 

Spitzer skriver om att inte undanhålla något från sina ”business partners” och våga lita på 

dem. Garteh R. Jones är inne på samma bana när han skriver om empowerment. Det gäller att 

ge medarbetarna befogenhet att fatta viktiga beslut och därmed också vara ansvariga för sina 

handlingar.68  

I Wiley’s studie har “Job security” placerat sig i mitten och har inte haft stora svängningar 

under de fyra mättillfällena.69 ”Job security” är väldigt fundamentalt och kan sägas vara ett 

basbehov på arbetsplatsen. Andra faktorer spelar föga roll om detta behov ej är tillfredsställt 

och personen i fråga är utan jobb. I sin studie visar Wiley på något av stort intresse. 

Anledningen till att motivationsfaktorn tog en placering i den senaste underökningen förklarar 

hon genom att hänvisa till kostnadsbesparingsstrategierna som ägde rum under 1980-talet. 

När oron var hög var anställda motiverade av att tillfredsställa sina basbehov, som wages och 

job security. Hon menar att det var en orolig period för anställda i olika företag och i sådana 

tider blir basbehoven allt viktigare.70 

Constant change är en av de sju demotivationsfaktorerna i Spitzer’s studie. Han är noga med 

att poängtera att förändring i sig inte är negativt utan det beror på hur det implementeras. 

Förändring kan vara nödvändig i många fall och öka motivationen hos anställda.71 Sådana 

förändringar sker ständigt inom idrottens värld där managers ständigt byts ut, även om inte det 

är dennes fel, för att få till stånd en förändring hos spelarna och ge dem en nytändning. Det är 

dock inte den sortens förändring som Spitzer talar om. Han anser som sagt att förändring både 

kan vara bra och är bra i vissa fall, men att konstant förändring är störande för 

medarbetarna.72 

För att återigen koppla till information och oro hävdar Spitzer att dagens medarbetare inte 

bara vill veta vad som händer utan även varför det händer.73 Av den anledningen bör 

företagsledningen vara väldigt tydlig mot anställda om hur förändringen kommer påverka och 

varför den görs. 

                                                 
67 (Spitzer, 1997, s. 52) 
68 (R.Jones, 2007, s. 138) 
69 (Wiley, 1995, s. 268) 
70 (Wiley, 1995, s. 272)  
71 (Spitzer, 1997, s. 51) 
72 Ibid 
73 Ibid 
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Jones tar det ett steg längre och föreslår att företaget ska inkludera de anställda i förändringen. 

Det är en fördel av många skäl. Först och främst är det ett utmärkt sätt att komplettera 

empowerment, att öka medarbetarnas delaktighet i besluten. Det ger dem även en större 

självständighet i förändringsprocessen att förbättra organisationens prestationsförmåga. Jones 

hävdar att man utöver detta bör inkludera anställda mer. Detta resulterar i en uppmuntran att 

dela med sig av sin skicklighet och talang och det kan ses som en inbjudan till de anställda 

gällande informationsutväxlingen.74 Tidigare har både Spitzer och Wiley poängterat 

informationens vikt gällande att den motverkar oro och minskar därmed demotivationen. 

  

                                                 
74 (R.Jones, 2007, s. 293) 
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4. Empiri 

Kapitlet redogör för den empiriska undersökning som genomförts, i form av en enkät. 

Frågorna är indelade i de faktorer som presenteras i modellen i teorikapitlet. Dessa faktorer 

kommer att redovisas nedan i detta kapitel. 

4.1 Länsförsäkringar 

Den empiriska studien bygger på att undersöka ett företag som vi anser ligger i framkant när 

det gäller service inom den finansiella sektorn. Länsförsäkringar strävar efter att ha en 

komplett tjänst för din ekonomi och skapa trygghet, de beskriver sig själva bland annat som 

följer:  

”Länsförsäkringar är i själva verket 24 stycken lokala, självständiga och kundägda bolag 

som samverkar. Fördelen med det är lokalkännedom och nära relation med våra kunder, 

förenat med storskalig effektivitet som sänker kostnaderna.” 

  

”Är du kund hos Länsförsäkringar, är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket 

pengar som möjligt, utan att erbjuda låga premier och hög servicegrad – och ändå få 

verksamheten att gå ihop. Ett överskott innebär återbäring till dig som kund och delägare, 

antingen i form av pengar tillbaka eller sänkta premier.” 

 

Hur känner då de anställda i ett företag där kunden är delägare och hög service är ett motto? 

Resultatet av vår enkätundersökning följer nedan. Resultaten och sammanställningen följer i 

detalj vår modell.   
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4.2 Vilka påståenden instämde respondenterna till i störst 
utsträckning      

Vi bearbetar varje fråga individuellt, men vill ge en överblick hur de olika påståendena 

graderats av respondenterna i inbördes ordning. 

Tabell 1 Grad av samförstånd per fråga 

 

  

FRÅGA 22  

RANGORDNADE 

EFTER GRAD AV SAMFÖRSTÅND PER FRÅGA 
MEDELVÄRDE 

1. Jag ser företagets framgång som min egen framgång(FRÅGA 10) 5,29 

2. Att känna osäkerhet kring mitt jobb påverkar mig negativt (FRÅGA 20) 4,86 

3. Brist på feedback från min närmaste chef sänker min motivation (FRÅGA 15) 4,68 

4. Jag påverkas negativt av att företaget säger en sak och gör en annan (FRÅGA 11) 4,64 

5.Jag anser att brist på ordning och struktur påverkar min motivation negativt (FRÅGA 17) 4,54 

6. Jag känner att en brist på information gör mig stressad och därmed minskar min motivation(FRÅGA 19) 4,46 

7.En stressad miljö bidrar till att göra mig ofokuserad och försämrar min motivation? (FRÅGA18) 4,43 

8. Jag känner stor frustration över att behöva göra om utfört arbete p.g.a. någon annans brister (FRÅGA 4) 4,32 

8. Det är vanligt att jag känner mig negativt motiverad av att jag får bristfällig information (FRÅGA 21) 4,32 

9. Jag anser att brist på uppvisad uppskattning  i organisationen minskar min motivation (FRÅGA 7) 4,21 

10. Utebliven feedback från m sina medarbetare gör mig mindre motiverad (FRÅGA 16) 3,86 

11. Brist på möjligheter till avancemang och internutbildningar påverkar mig negativt (FRÅGA 5) 3,75 

12. Det skapar frustration att sakna beslutsfattanderätt mot kunden i alla lägen (FRÅGA 2) 3,64 

13. Lönen är inte viktigare för mig än mina arbetsuppgifter (FRÅGA 13) 3,54 

14. Normerna på arbetsplatsen bidrar till att sänka min motivation (FRÅGA 8) 3,32 

14. Jag anser att mina varierade arbetsuppgifter kan göra det svårt att veta vad som ska prioriteras (FRÅGA 

3) 

3,32 

15. Jag känner ofta att beslutet mellan mig och kunden inte är mitt (FRÅGA1) 3,18 

16. Att inte känna lojalitet mot min arbetsgivare minskar min motivation (FRÅGA 9) 3,18 

17. Lönen har liten inverkan på min motivation (FRÅGA 12) 2,85 

18. Rörlig/Prestationsbaserad lön sänker min motivation( FRÅGA 14) 2,79 

19. Brist på social kontakt social kontakt på arbetsplatsen påverkar min motivation negativt (FRÅGA 6) 2,68 
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4.3 Resultat av Undersökningen 

4.2.1 Drivkraft 

 

FRÅGA 1 

Jag känner ofta att beslutet mellan mig och kunden inte är mitt 

Denna fråga belyser hur Länsförsäkringar Gävleborgs organisation fungerar. Ett antagande är 

att om frågan graderas högt så tyder det på att organisationen är centraliserad med höga 

hierarkier och långa beslutsvägar, där medarbetaren i organisationen inte har friheten att fatta 

egna beslut. Omdömet de anställda ger Länsförsäkringar Gävleborg är bra. Medarbetarna 

verkar uppleva en hög frihet där beslutsvägarna ej verkar vara för långa. I själva fördelningen 

finner vi inget alltför anmärkningsvärt. Det kan dock nämnas att medelvärdet för männen är 

högre än hos kvinnorna, samt att banksidan oftare upplever att beslutet inte ligger hos dem. 

 

 

 

   

FRÅGA 2 

Det skapar frustration att sakna beslutsfattanderätt mot kunden i alla lägen 

Förra frågan knyter an till huruvida de anställda upplever att beslutet inte ligger hos dem. 

Denna fråga ämnar istället besvara om det upplevs frustrerande oavsett om det upplevs så 

eller ej. Både fastighetssidan och banksidan graderar frågan högt och antyder därmed att det 

skapar frustration att inte ha beslutfattanderätt i alla lägen. Att sakna beslutsfattanderätt verkar 

även vara mer frustrerande för männen än vad det är för kvinnorna om undersökningen tyds 

rätt. 

 

 

FRÅGA 1 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 3,18 

MAN 3,80 

KVINNA 2,83 

BANK 3,75 

FÖRSÄKRING 2,81 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 3,33 

Figur 7 Fråga 1 
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FRÅGA 3 

Jag anser att mina varierande arbetsuppgifter kan göra det svårt att veta vad som ska 

prioriteras 

Varierande arbetsuppgifter kan vara motiverande, men alltför varierande arbetsuppgifter kan 

även bidra till att det blir svårt att veta vad som ska prioriteras, argumenterar Spitzer. Det 

anmärkningsvärda i denna fråga är att fastighetsförmedlingssidan såväl som banksidan ger 

höga graderingar, samtidigt som försäkringssidan ger en låg gradering. Det ter sig som att det 

skiljer betänkligt beroende på vilken del i Länsförsäkringar Gävleborg personen i fråga 

arbetar. Förutom detta skiljer det stort på svaren hos männen jämfört med kvinnorna i 

organisationen. Männen har graderat frågan i stort sett dubbelt så högt som kvinnorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRÅGA 2 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 3,64 

MAN 4,40 

KVINNA 3,22 

BANK 4,00 

FÖRSÄKRING 3,31 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 4,67 

FRÅGA 3 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 3,32 

MAN 4,30 

KVINNA 2,78 

BANK 3,87 

FÖRSÄKRING 2,69 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 4,67 

Figur 9 Fråga 3 

Figur 8 Fråga 2 
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FRÅGA 4 

Jag känner stor frustration över att behöva göra om utfört arbete på grund av någon 

annans brister 

Frågan om att behöva göra om någon annans arbete är grundad på den vetenskapliga artikeln 

om demotivation i ingenjörsbranschen. Även i den här studien verkar denna faktor 

demotiverande och är därmed betydelsefull.  Frågan har ett medelvärde på 4,32 och ännu en 

gång har männen graderat frågan högre än kvinnorna. Dock är det ingen stor skillnad mellan 

könen. Det verkar inte heller vara någon större skillnad mellan de olika yrkesgrupperna i 

organisationen utan alla verkar uppleva det negativt och demotiverande att behöva göra om 

andras arbete, oavsett i vilken del av företaget den anställde jobbar i. 

 

 

 

 

 

 

 

FRÅGA 5 

Brist på möjligheter till avancemang och internutbildningar påverkar mig negativt 

Det finns två saker värda att notera i denna fråga. Det ena är den stora skillnaden mellan 

männen och kvinnorna. Männen har ett medelvärde på 5,1 samt en median på 6. Kvinnorna 

har ett motsvarande medelvärde på 3,0 samt en median på 2,5. Det måste anses vara en stor 

skillnad. Enligt undersökningen verkar det som att männen motiveras av 

avancemangsmöjligheter i högre grad än kvinnorna. Det är även en stor skillnad mellan 

banksidan och de andra två yrkesgrupperna. De anställda som jobbar inom banken verkar 

uppleva det ytterst demotiverande att ej ha tillgång till avancemangsmöjligheter inom 

organisationen. 

 

 

 

FRÅGA 4 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 4,32 

MAN 4,60 

KVINNA 4,17 

BANK 4,50 

FÖRSÄKRING 4,06 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 4,67 

Figur 10 Fråga 4 
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4.2.2 Uppskattning 

 

FRÅGA 6  

Brist på social kontakt på arbetsplatsen påverkar min motivation negativt 

Det anmärkningsvärda i den här frågan är att respondenterna har graderat den lågt. Med andra 

ord så verkar det te sig som att social kontakt har liten påverkan på motivationen på 

arbetsplatsen. Medelvärdet och medianen för frågan är lågt, endast 2,68 samt 2. Något annat 

som är beaktansvärt är att det skiljer sig betänkligt inom de olika yrkesgrupperna. På 

banksidan verkar det som om social kontakt har högre betydelse. Där ligger medelvärdet på 

4,13. Detta kan jämföras med fastighetsförmedlingssidan, där medelvärdet är så lågt som 

1,33. Försäkringssidan placerar sig ungefär mitt emellan de föregående två.  Det går även att 

utläsa att män förefaller ha ett större behov av social kontakt än kvinnorna. Dock är skillnaden 

inte stor och det behöver inte ha något med könet att göra utan kan bero på subjektivitet hos 

de olika individerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRÅGA 5 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 3,75 

MAN 5,10 

KVINNA 3,00 

BANK 5,25 

FÖRSÄKRING 3,13 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 3,33 

FRÅGA 6 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 2,68 

MAN 3,60 

KVINNA 2,17 

BANK 4,12 

FÖRSÄKRING 2,25 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 1,33 

Figur 11 Fråga 5 

Figur 12 Fråga 6 
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FRÅGA 7  

Jag anser att en brist på uppvisad uppskattning i organisationen minskar min motivation 

Enligt respondenterna är behovet av uppskattning stort och mycket betydelsefullt för de 

anställda. Medelvärdet i frågan är 4,21 medan medianen är 5. Detta visar på behovet av 

uppskattning för motivationen. Även i denna fråga ligger banksidan i topp där behovet av 

uppskattning har en stor påverkan på motivationen. Dock är det inte stora skillnader. Även 

fastighetsmäklarna, som har graderat frågan lägst, visar ändå upp ett behov av uppskattning. 

Männen har graderat frågan högre och anser därmed att uppskattningen är viktig, dock är det 

ingen tillräckligt anmärkningsvärd skillnad mellan könen för att man ska kunna göra några 

antaganden. 

 

 

 

 

 

FRÅGA 8 

Normerna på arbetsplatsen bidrar till att sänka min motivation 

Den här frågan är grundad på Spitzers artikel, där han visar på att det kan finnas normer som 

tar bort motivationen på arbetsplatsen genom att de anställda inte ges likadana förutsättningar. 

Detta kan bero på olika anledningar. Det finns dels en skillnad mellan yrkesgrupperna men vi 

finner även skillnader mellan könen. Det totala medelvärdet ligger på 3,32 och detta i sig är 

inte speciellt förvånansvärt. Männens medelvärde i frågan är 4,4 vilket måste anses som högt 

med tanke på det totala medelvärdet. Kvinnorna däremot har endast ett medelvärde på 2,72. 

För att säga något om yrkesgrupperna kan vi även här poängtera att banksidan ligger högst tätt 

följt av fastighetsförmedlarsidan samt försäkringssidan. 

 

 

 

FRÅGA 7 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 4,21 

MAN 4,60 

KVINNA 4,00 

BANK 4,75 

FÖRSÄKRING 4,06 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 3,00 

Figur 13 Fråga 7 
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4.2.3 Lojalitet 

 

FRÅGA 9 

Att inte känna lojalitet mot min arbetsgivare minskar min motivation 

Denna fråga ämnar svara på om en känsla av bristen på lojalitet mot arbetsgivaren kan sänka 

motivationen hos de anställda. Det som är mest anmärkningsvärt är skillnaden mellan 

banksidan och försäkringssidan. På banksidan är medelvärdet i frågan 4,25. Med tanke på att 

det totala medelvärdet är 3,18 ligger banksidan över snittet. Däremot drar försäkringssidan 

ned snittet genom att medelvärdet endast är 2,69. Annars är fördelningen jämn och inga 

extrema resultat förekommer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRÅGA 8 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 3,32 

MAN 4,40 

KVINNA 2,72 

BANK 4,25 

FÖRSÄKRING 2,81 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 3,67 

FRÅGA 9 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 3,18 

MAN 4,30 

KVINNA 2,56 

BANK 4,25 

FÖRSÄKRING 2,69 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 3,33 

Figur 14 Fråga 8 

Figur 15 Fråga 9 
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FRÅGA 10 

Jag ser företagets framgång som min egen framgång 

Denna fråga sticker ut i undersökningen. Medelvärdet i frågan är mycket högt, nämligen 5,29. 

Om man ska tyda det empiriska resultatet verkar det som att Länsförsäkringar Gävleborg får 

ett gott omdöme lojalitetsmässigt. Om de anställda ser företagets framgång som sin egen är 

chansen stor att de identifierar sig med företaget. Av den anledningen bör därför motivationen 

logiskt sett öka av ett sådant synsätt. Något annat anmärkningsvärt i yrkesgrupperna är att det 

i den här frågan är försäkringar som ligger i topp. Dock är graderingen hög av samtliga 

yrkesgrupper. I denna fråga har kvinnorna ett högre medelvärde än männen. 

 

 

 

 

 

 

FRÅGA 11 

Jag påverkas negativt av att företaget säger en sak och gör en annan 

Frågan är knuten till Spitzers demotivationsfaktor hypocrisy. Att företaget säger en sak men 

gör en annan kan upplevas som demotiverande. Enkätundersökningen styrker detta påstående. 

Resultatet visar att medelvärdet är 4,64 vilket i undersökningen kan anses vara högt. 

Fördelningen mellan yrkesgrupperna och könen är det inte så mycket att orda om. Något som 

däremot kan vara av intresse är att medianen är betänkligt högre än medelvärdet. Medianen är 

5,5. Det kan sammanfattas som att det finns några extremvärden som drar ner medelvärdet. 

Med andra ord är det många som graderat denna fråga högt. 

 

 

 

FRÅGA 10 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 5,29 

MAN 4,70 

KVINNA 5,61 

BANK 4,87 

FÖRSÄKRING 5,94 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 3,00 

Figur 16 Fråga 10 
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4.2.4 Belöning 

 

Fråga 12 

Lönen har liten inverkan på min motivation 

Här kan vi se att respondenterna anser att lönen har betydelse för deras motivation. Med ett 

medelvärde på 2,96 kan vi se att det kan anses ha stor påverkan på de anställdas motivation 

vilken lön de får. Ur resultatet kan vi även se att männen anser att lönen har stor inverkan på 

deras motivation, däremot kan vi inte påvisa någon slående skillnad mellan försäkring, bank 

och fastighetsförmedling. Av de som svarade att de instämmer till större del än 4 är det 

uteslutande män som arbetar på bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRÅGA 11 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 4,64 

MAN 5,50 

KVINNA 4,17 

BANK 5,25 

FÖRSÄKRING 4,19 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 5,00 

FRÅGA 12 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 2,85 

MAN 4,67 

KVINNA 1,94 

BANK 5,14 

FÖRSÄKRING 1,94 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 3,00 

Figur 17 Fråga11 

Figur 18 Fråga 12 
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FRÅGA 13  

Lönen är inte viktigare för mig än mina arbetsuppgifter 

När det gäller att ställa lönen i relation till arbetsuppgifterna kan vi med ett så pass lågt snitt 

se att det finns tendenser till att respondenterna anser att lönen är viktigare än deras 

arbetsuppgifter. Männen visar att de i större utsträckning anser att arbetsuppgifterna är 

viktigare än lönen. Vi kan inte se några tendenser till stor spridning i svaren mellan företagets 

olika delar. 

 

 

 

 

 

FRÅGA 14 

Rörlig/prestationsbaserda lön sänker min motivation 

Ett lågt medelvärde tyder på att den tillfrågade personalen i regel är positivt inställda till 

prestationsbaserade löner, vi kan också se att män känner att motivationen sänks av 

prestationslöner i avsevärt högre grad än det motsatta könet. Försäkringssidan sticker ut stort 

när det kommer till att vara tillfreds med prestationslöner.  Länsförsäkringars anställda känner 

sig inte demotiverade när det kommer i kontakt med prestationslöner och annan rörlig 

ersättning.  

 

 

 

 

 

 

FRÅGA 13 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 3,54 

MAN 4,00 

KVINNA 3,28 

BANK 3,87 

FÖRSÄKRING 3,44 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 3,67 

FRÅGA 14 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 2,79 

MAN 3,80 

KVINNA 2,22 

BANK 3,62 

FÖRSÄKRING 2,25 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 3,67 

Figur 19 Fråga 13 

Figur 20 Fråga 14 
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4.2.5 Feedback 

 

FRÅGA 15 

Brist på feedback från min närmsta chef sänker min motivation 

Ett medelvärde på 4,68 påvisar att de anställda ibland känner att bristande feedback från 

närmsta chefen minskar deras motivation. Medianen på 6 skvallrar om hur respondenternas 

svar är fördelade och visar att det är ett mindre antal som svarar att de inte instämmer alls. 

Fördelningen ligger som man ser i de båda extremvärdena 1 respektive 7 vilket visar att det 

inte är med samstämmighet som vi får medelvärdet på 4,68. 

Resultatet visar att män i större utsträckning än kvinnor ser det som ett problem att de inte får 

feedback av sin närmsta chef.  

 

 

 

 

 

FRÅGA 16 

Utebliven feedback från min medarbetare gör mig mindre motiverad 

Om vi inleder med att jämföra fråga 15 och 16 kan vi se att de anställda värdesätter feedback 

från sin närmsta chef högre än vad de värdesätter feedback från kollegor. Kvinnorna känner i 

större utsträckning ett behov av feedback av kollegor. Ett medelvärde på 3,86 talar sitt eget 

klara språk och diagrammet visar att en majoritet graderar detta som en femma.  

 

 

 

 

 

FRÅGA 15 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 4,68 

MAN 5,10 

KVINNA 4,44 

BANK 4,75 

FÖRSÄKRING 4,56 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 4,67 

FRÅGA 16 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 3,86 

MAN 4,10 

KVINNA 3,72 

BANK 3,87 

FÖRSÄKRING 3,88 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 3,67 

Figur 21 Fråga 15 

Figur 22 Fråga 16 
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FRÅGA 17 

Jag anser att brist på ordning och struktur påverkar min motivation negativt 

Här kan vi se att detta är något som har en viktig påverkan på motivationen och att de 

anställda värdesätter ordning och struktur. Männen värdesätter ordning och struktur i större 

utsträckning än kvinnorna. Personalen inom banken värdesätter ordning och struktur i högst 

grad av de tre yrkesgrupperna. Något som är anmärkningsvärt är att medelvärdet för 

fastighetsförmedlingssidan ligger på låga 2,33. 

 

 

 

 

 

4.2.6 Trygghet 

  

FRÅGA 18 

En stressad miljö bidrar till att göra mig ofokuserad och försämrar min motivation 

Snittet ligger på 4,43 och majoriteten av de tillfrågade har svarat fem på den sjugradiga 

skalan, vilket påvisar att en stressande miljö vad den än beror på kan minska de anställdas 

motivation. Kvinnor är i något större utsträckning drabbade av minskad motivation när 

stressen smyger sig på. Fastighetsförmedlingssidan visar däremot med ett medelvärde på 3,3 

upp en större stresstålighet i sin yrkesroll. 

 

 

 

 

FRÅGA 17 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 4,54 

MAN 5,10 

KVINNA 4,22 

BANK 5,75 

FÖRSÄKRING 4,31 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 2,33 

FRÅGA 18 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 4,43 

MAN 4,10 

KVINNA 4,61 

BANK 4,12 

FÖRSÄKRING 4,75 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 3,33 

Figur 23 Fråga 17 

Figur 24 Fråga 18 



43 
 

 

FRÅGA 19 

Jag känner att en brist på information gör mig stressad och därmed minskar min 

motivation 

Brist på information verkar genomgående skapa en dipp i motivationen hos de anställda. Vi 

kan inte här se någon större skillnad mellan de olika yrkesgrupperna. Om detta tyder på att de 

anställda är stressade eller ej kan inte bevisas i denna undersökning.  

 

 

 

 

 

FRÅGA 20 

Att känna osäkerhet kring mitt jobb påverkar mig negativt 

Bankpersonalen samt männen verkar här vara de grupper som påverkas mest i sin motivation 

av osäkerhet kring sitt arbete. Fastighetsförmedlingsgrenen utmärker sig än en gång, de 

påverkas mindre än snittet när det kommer till osäkerhet kring arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

FRÅGA 19 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 4,46 

MAN 4,60 

KVINNA 4,39 

BANK 4,50 

FÖRSÄKRING 4,56 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 4,00 

FRÅGA 20 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 4,86 

MAN 5,50 

KVINNA 4,50 

BANK 5,87 

FÖRSÄKRING 4,63 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 3,33 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25 Fråga 19 

Figur 26 Fråga 20 



44 
 

 

FRÅGA 21 

Det är vanligt att jag känner mig negativt motiverad av att jag får bristfällig information 

Här kan vi se att de anställda i regel känner sig demotiverade av bristfällig information. Här är 

män och bankpersonal de som anser sig vara hårdast drabbade.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Fråga 22  

Den sista frågan i enkätundersökningen skiljer sig från de föregående. I den avslutande frågan 

ombeds respondenten gradera tio faktorer 1-5 efter hur demotiverande de upplevs vara. Totalt 

sett anses oproduktiva möten vara det som drar ner motivationen mest. Denna faktor följs av 

Rework – att behöva göra om andras arbete. Fråga nummer fyra i undersökningen är även den 

kopplad till Rework, där resultatet blev att den ansågs vara starkt demotiverande. Det 

bekräftas i denna fråga.  På plats 3-5 återfinns ingen feedback, dålig lön samt orimliga krav 

från chefen. 

Bland männen anses dålig lön vara mest demotiverande, jämfört hos kvinnorna där 

oproduktiva möten anses dra ner motivationen mest. Något anmärkningsvärt är att svaren från 

männen är mer jämnt fördelade. Spannet i kvinnornas fall sträcker sig längre.  

Bland yrkesgrupperna kan vi se att de anställda på banksidan har det högsta resultatet vilket 

antyder att många av faktorerna anses vara starkt demotiverande. Näst högst resultat återfinns 

hos försäkringssidan, medan fastighetsförmedlingssidan har de lägsta resultaten. Detta kan 

dock förklaras av att de är färre som svarat, därmed får varje svar större vikt än i de andra 

yrkesgrupperna. 

FRÅGA 21 

DEMOGRAFI MEDELVÄRDE 

TOTALT 4,32 

MAN 4,9 

KVINNA 4,00 

BANK 5,00 

FÖRSÄKRING 4,19 

FASTIGHETSFÖRMEDLING 3,33 

Figur 27 Fråga 21 
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Tabell 2 Grad av demotivation 

 

 

 

  

FRÅGA 22  

RANGORDNADE 

EFTER GRAD AV DEMOTIVATION 
MEDELVÄRDE 

1. Oproduktiva möten 4,39 

2. Att behöva göra om arbetet 4,00 

3.Ingen feedback 3,96 

3. Dålig lön 3,96 

4.Orimliga krav från chefen 3,93 

5. Opålitliga tekniska hjälpmedel 3,89 

6.Ej tillgång till information 3,79 

6. Ointressanta arbetsuppgifter 3,79 

7. Ej inspirerade kollegor 3,64 

8. Ingen möjlighet till avancemang 3,43 

 

 

Tabell 3 Demografiska preferenser 
 

 

FRÅGA 22  

RANGORDNADE 

EFTER DEMOGRAFISK PREFERENS 
MEDELVÄRDE 

MÄN - Dålig Lön 4,30 

KVINNA - Oproduktiva möten 4,61 

BANK – Dålig Lön 4,37 

FÖRSÄKRING - Oproduktiva möten 4,63 

FASTIGHETSFÖRMEDLING – Ej tillgång till 

information 

3,93 
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4.4 Faktoranalys 

Vi har utfört en faktoranalys på vår empiriska undersökning för att utröna hur sambanden 

mellan faktorerna ser ut och hur stor del av svaren som kan förklaras med vår modell. Av de 

21 frågorna (fråga 22 ingår ej i faktoranalysen) har SPSS reducerat frågorna till sex faktorer. 

Körningen i programmet ger ett Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) på 0,56675. Detta får anses vara 

godtagbart. ”Total Variance Explained” (TVE) förklarar variansen i faktoranalysen. ”% of 

Variance” beskriver hur stor del av variansen en viss komponent beskriver. Den mest 

essentiella siffran är dock den kumulativa procenten. De sex faktorerna som SPSS reducerar 

frågorna till förklarar 76,605 procent av respondenternas svar. Med andra ord så förklarar vår 

modell 76,605 procent av svaren som ges i den empiriska undersökningen. 

SPSS beräknar en parameter vid namn ”Rotated Component Matrix” (RCM)76. Den uppvisar 

en matris över samtliga frågor som inkluderas i körningen och ställer dem mot ett visst antal 

faktorer, som i vårt fall är sex stycken. De sex komponenterna är rangordnande så att den 

starkaste och mest bidragande faktorn återfinns som komponent ett, sedan följer de i fallande 

skala. I varje cell återfinns ett korrelationsvärde. Det uppvisar hur pass mycket varje fråga 

korrelerar med faktorn. Att vissa celler är tomma beror på att värdena varit för låga för att 

kunna dra några slutsatser och därför har de sorterats bort. 0,320 är det lägsta värdet som 

accepterats och ungefär där bör gränsen dras. Det finns även negativt korrelerande värden, 

men då de är starka har de behållits. I analyskapitlet kommer vi att analysera de resultat och 

samband som vi finner i faktoranalysen. 

 

  

                                                 
75 (University, North Carolina State, 2010) 
76 (University, North Carolina State, 2010) 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer de empiriska resultaten att jämföras med befintliga teorier och utifrån 

detta kommer en diskussion att föras. Vi kommer även att genomföra en faktoranalys av 

resultatet för att bilda oss en uppfattning kring hur svaren är korrelerade.  Syftet är att 

analysera de resultat som påvisats och att ge en potentiell förklaring till resultaten.  

5.1 Drivkraft 

Innan vi påbörjar analysen vill vi göra läsaren uppmärksam på att det är en stor 

snedfördelning mellan könen och yrkesgrupperna i den bemärkelse att alla som arbetar på 

banksidan är män och samtliga som arbetar på försäkringssidan är kvinnor. Så ser resultatet ut 

bland de som svarat på undersökningen. Dessutom är de på fastighetsförmedlingssidan 

betänkligt färre än de övriga yrkeskategorierna. 

Gällande frågeställningen kring huruvida de anställda hos Länsförsäkringar Gävleborg känner 

att beslutet inte ligger hos dem, gavs ett positivt resultat för företaget. Det är få i 

organisationen som känner att beslutet inte ligger hos dem. Med tanke på Länsförsäkringars 

strategier skulle en centraliserad organisation gå rakt emot deras mål med självständiga 

kontor, god lokalkännedom och nära relationer med sina kunder. I en sådan decentraliserad 

organisation fungerar det inte att ha långa beslutsvägar. Många anger att det skapar en 

frustration att sakna beslutsfattanderätt mot kunden i alla lägen. Det är föga förvånande och 

stämmer väl överens med Thomas teorier.  

En förklaring till svaren i undersökningen kan vara vad Thomas säger, att medarbetare känner 

sig vuxna när de får ta ansvar. Detta är enligt honom en nyckel till inspiration. Det är en stark 

kundfokus i Länsförsäkringar och det sätter sin prägel på denna fråga. Om inte medarbetarna 

hade känt sig drivna att tillfredställa sina kunder hade antagligen inte beslutsfattanderätten 

varit en källa till frustration. Någonting intressant är att resultatet är speciellt högt på 

banksidan, fastighetsförmedlingssidan samt bland männen. Skillnaden mellan könen är stor, 

vilket är lite förvånande. Enligt undersökningen är det männen som värdesätter 

beslutsfattanderätt högre än kvinnorna. Utan en djupare undersökning, exempelvis via 

intervjuer, är det svårt att säga exakt varför. Dock bör det påpekas att det nästan är dubbelt så 

många kvinnor jämfört med män som har deltagit i undersökningen. Av den anledningen kan 

det vara så att det finns en naturlig spridning bland kvinnorna, då frågan är subjektiv. 
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Intressanta arbetsuppgifter är ofta förknippat med varierande arbetsuppgifter. Fråga tre tar upp 

den negativa aspekten med varierande arbetsuppgifter och prioriteringar. Det 

anmärkningsvärda är att försäkringssidan ger en mycket lägre gradering än både banksidan 

och fastighetsförmedlingssidan. Det kan bero på att försäkringssidan arbetar med mer 

standardiserade tjänster, vilket gör att det är mindre variation i deras uppgifter. En annan 

förklaring kan vara att det är en stor tydlighet i deras arbetsroll vilket gör det enkelt att veta 

vad som ska prioriteras. Att kvinnorna graderat frågan lågt beror sannolikt på att väldigt 

många arbetar inom försäkringssidan. Vi tror snarare att arbetsuppgifterna styr svaret på 

denna fråga och inte vilket kön den anställde tillhör. 

Vår empiriska studie uppvisar även liknande resultat som den gjord av Ng, Skitmore, Lam 

och Poon. Visserligen gjordes den i en annan världsdel samt i en annan bransch. Det verkar 

dock som att resultaten överensstämmer bra med vår undersökning, trots att det är i en helt 

annan bransch. Författarna till den vetenskapliga artikeln kom fram till att rework, som de 

kallar det (att behöva göra om någon annans eller sitt eget arbete) är ytterst demotiverande för 

den anställde. Så verkar fallet vara även i vår studie. Det vi finner intressant är att såväl män 

som kvinnor och alla yrkesgrupper graderar denna demotivationsfaktor ungefär lika högt. Det 

är nästan mer intressant att det inte skiljer sig åt. Det ger en extra tyngd till argumentet att det 

är demotiverande när samtliga ger en hög gradering i frågan. Ng, Skitmore, Lam och Poon 

kom fram till att omotiverade anställda var en stor anledning till ett tapp av mantimmar. Att vi 

kommer fram till samma slutsats som författarna tyder på att rework är en betydelsefull 

demotivationsfaktor. Att behöva göra om någon annans arbete kan dessutom förekomma i 

stort sett alla branscher, vilket kan tolkas som att den inte är alltför ovanlig. Det bör även 

nämnas att i fråga 22, som tar upp tio demotivationsfaktorer som ska graderas, rankas rework 

som nummer två. Med andra ord anses det vara den näst mest demotiverande faktorn. 

Enligt undersökningen verkar banksidan ytterst angelägen om avancemangsmöjligheter, samt 

internutbildningar inom organisationen. En anledning som vi ser det, kan vara att det oftast är 

låga ingångslöner i bankerna. Av den anledningen värderas avancemangsmöjligheterna och 

internutbildningar högt av de anställda. Bankpersonal är oftast välutbildad. Jämför vi med 

fastighetsförmedlingssidan är utbildningen kortare för mäklare än ekonomer. En ekonomie 

kandidatutbildning är treårig, medan en fastighetsmäklarutbildning är tvåårig. 

I slutet av den empiriska undersökningen finns det en sammanställning av de olika faktorernas 

medelvärde. Den demotivationsfaktor som graderas klart högst är oproduktiva möten, eller 
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unproductive meetings som Spitzer benämner det. Medelvärdet i frågan är 4,39. Detta måste 

anses vara ett högt resultat. Demografiskt är det främst försäkringssidan som anger det högts 

demotiverande. Spitzer beskriver oproduktiva möten på följande vis: 

”Meetings are vital to corporate success but nothing saps the spirit like watching, powerless, 

as meetings wanders into oblivion” 

Spitzer är inne på någonting av yttersta vikt, precis som vi ser i vår undersökning. Möten är 

essentiella för ett företag och de kan inte tas bort. Däremot måste de anställda känna att 

mötena betyder något och har någon form av relevans. Om så inte är fallet kommer de 

anställda inte att värdera mötena och det kommer minska motivationen. Det gäller att ha en 

ordnad mötesstruktur med en tidsram som respekteras. Alla på mötet måste förstå varför 

mötet äger rum och dess syfte, annars kommer det leda till demotiverade medarbetare. 

5.2 Uppskattning 

Något som förvånade oss mycket är att den sociala kontakten på arbetsplatsen verkar spela 

mindre roll än vad vi initialt trodde. Innan undersökningen genomfördes var vi övertygade om 

att denna faktor skulle ha en stor betydelse för motivationen på arbetsplatsen. Om de anställda 

ej trivs i arbetsmiljön så kommer de heller inte att kunna prestera. Enkätundersökningen 

visade dock på andra resultat. Frågan är ställd som följer: ”Brist på social kontakt på 

arbetsplatsen påverkar min motivation negativt.” Det totala medelvärdet för den här frågan är 

endast 2,68. Detta är mycket förvånande.  Det skiljer sig dock avsevärt mellan yrkesgrupperna 

och banksidan värdesätter den sociala kontakten högst. Deras medelvärde är 4,12. 

Fastighetsförmedlingssidan värderar det lägst, endast 1,33. Detta skulle kunna förklaras 

genom att fastighetsmäklarna arbetar på egen hand och kunderna tecknar avtal direkt med 

dessa som fysisk person.  

Enligt Reiss är social kontakt en ytterst viktig inre motivationsfaktor. I denna fråga verkar 

teori och empiri skilja sig åt. Att banksidan värderar social kontakt högre kan bero på att det 

sker en större interaktion i den yrkesgruppen jämfört med hos fastighetsmäklarna. Av den 

anledningen värderar förmodligen bankpersonalen social kontakt högre i och med att de är 

mer beroende av det. En annan förklaring till detta enligt oss märkliga resultatet kan vara att 

respondenterna har missuppfattat frågan. Vi anser dock att frågan inte är svår att förstå. Ett 

sista förslag till varför resultatet blev som det blev är att social kontakt anses vara viktig, men 

inte för motivationen. Vi kan likna denna fråga med Wileys ”sympathetic help with personal 



50 
 

problems”. Wiley kommer fram till liknande resultat. I hennes undersökning ligger även den 

frågan lågt värderad, vilket stämmer bra överens med våra resultat. 

Om svaren angående social kontakt var lite förbryllande så är det tvärtom gällande nästa fråga 

om brist på uppskattning. I den frågan stämmer vår verklighetsbild väl överens med de 

empiriska resultaten, samt med teorin. Samtliga yrkesgrupper värderar frågan högt. 

Fastighetsförmedlingssidan återger lägst gradering i svaren, dock utan att värdena är speciellt 

låga.  Ännu en gång är det banksidan som ligger högst, med ett medelvärde på 4,75. 

Resultaten stämmer även väl överens med Wileys undersökning. Under de fyra mätperioderna 

har denna fråga värderats som sämst tvåa, angående vilken som är den största 

motivationsfaktorn. Både den empiriska undersökningen och olika teorier bekräftar 

uppskattning som en betydelsefull fråga för ledare och chefer. En fördel med denna faktor är 

att den är billig. Det kostar med andra ord väldigt lite att bekämpa demotivationsfaktorn. Det 

handlar om att ge varje anställd ”their time of the day”. 

Den sista frågan under detta begrepp behandlar normerna på arbetsplatsen. Frågan i sig ger 

inte upphov till några extrema resultat, utan de ligger säkert förankrade i mitten. Däremot 

skiljer sig medelvärdena sig åt mellan yrkesgrupperna och mellan könen. Återigen är det 

banksidan som värderar denna fråga högst. Detta stämmer in i mönstret hur de svarat på de 

andra frågorna, de är alltså inte motsägelsefulla. Reiss förtydligar dessa resultat när han tar 

upp vikten av att känna sig som en i gruppen. Även Granér beskriver vikten av makt och 

status. Att banksidan värderar detta högre anser vi bero på en större interaktion på 

arbetsplatsen, vilket resulterar i att normsystemet blir viktigare. 

5.3 Lojalitet 

Första frågan under lojalitetsbegreppet behandlar om det finns en koppling mellan brist på 

lojalitet och låg motivation. I undersökningen får inte denna fråga några extrema resultat. Det 

verkar ha en effekt, men den är inte avsevärd stor. Det som sticker ut är att banksidan har 

värderat frågan högre än de resterande grupperna. Försäkringssidan har endast graderat frågan 

hälften så högt som medarbetarna inom banken. I Wileys underökning placerar sig frågan om 

lojalitet lågt under årens lopp, dock med en liten höjning vid det senaste mättillfället. Även 

Spitzer argumenterar för lojalitet, åtminstone indirekt, när han för en diskussion kring 

Hypocrisy. 

Nästa fråga ämnar svara på om den anställde i Länsförsäkringar Gävleborg ser företagets 

framgång som sin egen. De empiriska resultaten ger ett kraftfullt svar. Det totala medelvärdet 
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i frågan är så högt som 5,29 och fördelningen är jämnt fördelad mellan grupperna. Resultatet 

ger en indikation på att Länsförsäkringar gör ett bra jobb. Om den anställde ser företagets 

framgång som sin egen framgång, identifierar sig förmodligen den anställde med företaget. 

Den ömsesidiga lojaliteten byggs upp, vilket är positivt för båda parter. Det är alltid en fördel 

om den anställdes egenintresse överensstämmer med företagets bästa. En anställd som tar illa 

vid sig om företaget går dåligt kommer förmodligen rannsaka sig själv och göra det som krävs 

för att förbättra situationen, vilket gynnar företaget och i detta fall Länsförsäkringar 

Gävleborg. 

Den empiriska undersökningen i vår studie stödjer detta tankesätt. Jämfört med de flesta av de 

andra frågorna har denna fråga fått ett högt medelvärde, 4,64. Något som vi finner mycket 

intressant är att det skiljer väldigt lite mellan grupperna, vilket indikerar att det är en 

betydande faktor oavsett var i Länsförsäkringar Gävleborgs organisation den anställde jobbar. 

Teorin och empirin uppvisar en gemensam bild i fallet. Spitzer belyser denna faktor och säger 

att om företaget agerar på ett sätt och gör på ett annat så medför detta att medarbetarna känner 

sig lurade. Det är dock viktigt att peka ut att frågan inte svarar på hur situationen i 

Länsförsäkringar ser ut i dagsläget. Frågans syfte är att peka ut hur pass betydelsefull faktorn 

är kontra andra faktorer. 

5.4 Belöning 

Belöningen är bara en fråga om vad personen värdesätter, ett vitt och spretigt begrepp. Har 

lönen betydelse för de anställdas motivation? Vår undersökning pekar otvetydigt på att detta 

är fallet. Wiley belyser även det faktum att lönefrågan alltid har hamnat i topp fem i de 

undersökningar hon har studerat.  

Något som för oss föreföll sig förvånande var att männen som till stor mängd sammanfaller 

med bankpersonalen ansåg att lönen inte hade stor inverkan på deras motivation. Kvinnorna 

däremot gick på helt omvänd linje. Vad detta grundar sig i är svårt att spekulera. Det skulle 

kunna vara så att männen i undersökningen redan har höga löner och är nöjda eller att 

försäkringssidan där merparten av kvinnorna arbetar har mer provisionsbaserade löner som 

måste återspegla nerlagt arbete och därför blir en faktor. Inget av detta kan vår undersökning 

visa på, men det vi kan fastslå är att majoriteten vill ha belöning som motsvarar deras arbete, 

annars sjunker motivationen. Det kan till och med gå så långt att de anställda börjar ta ut egen 

belöning, som att ta med sig saker hem från arbetet etcetera. Detta är något som även Wiley 

belyser. 
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Vi frågade respondenterna om hur de såg på sin lön i påståendet; Lönen är inte viktigare för 

mig än mina arbetsuppgifter. Här visar det sig att de anställda inte instämmer, vi får känsla av 

att det är en balansgång. Det handlar rent krasst om att dessa två parametrar skall mötas, man 

vill inte arbeta gratis, man måste få mat på bordet och uppfylla basbehoven som Reiss talar 

om när han bearbetar Eatings och Savings. 

I vår modell är som sagt Belöning centralt och det var mycket intressant att se svaren på fråga 

14. Länsförsäkringar utmärker sig när det kommer till rörliga ersättningar inom banksidan. Vi 

kan i resultatet se att rörliga ersättningar inte är något som skrämmer de anställda på 

Länsförsäkringar i Gävleborg utan det verkar vara en del av deras vardag och inte en faktor 

som skapar oro och tar bort motivation. Vi kan se att försäkringssidan sticker ut lite när det 

kommer till svaren, de verkar vara mer tillfreds med rörlig ersättning än vad de andra 

yrkesgrupperna ger sken av. Detta kan kanske förklaras med att detta har varit ett faktum 

inom den branschen länge och att det har blivit det ”normala”. Kanske är det sant, lönen skall 

spegla prestationen, men den är inte allt utan arbetsuppgifterna måste och stimulera som en 

belöning. Kanske kan avancemang vara en sådan eller att effekten på lönekuvertet syns direkt. 

“It takes more than money to motivate today’s workers”77 

5.5 Feedback 

I vår empiriska undersökning visar det sig att feedbacken mellan den anställde och närmsta 

chefen är ytterst viktig. I frågan finner vi ett medelvärde på 4,68. Wiley beskriver att behovet 

av bekräftelse och uppskattning är djupt rotat i oss människor. Även Reiss är inne på samma 

sak under behovet acceptance. Vår empiriska undersökning bekräftar dessa teorier, vi ser 

likheter. I Wileys studie ligger alltid full appreciation for work done i topp, som sämst tvåa i 

rankingen. Något annat av intresse är att det skiljer sig lite mellan grupperna. Det tyder på att 

detta är ett behov som är lika viktigt i alla delar av organisationen. 

Föregående fråga behandlar feedback från chefen. Nästa fråga svarar på om feedbacken från 

kollegor och medarbetare anses vara lika viktig. Den empiriska undersökningen visar på att de 

anställda på Länsförsäkringar Gävleborg anser det vara viktigare med feedback från närmsta 

chefen än feedback från kollegorna, vilket kan anses vara naturligt. Dock är det uppenbart att 

feedback är ett ytterst viktigt begrepp i frågor angående motivation. I sammanställningen från 

den sista frågan i undersökningen (fråga 22) syns det tydligt hur viktig denna faktor är. 

Resultatet överensstämmer väl med Wileys resultat. I hennes undersökning visar även hon på 

                                                 
77 (Thomas, 2002, s. pärm) 
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feedbackens betydelse. Vi fastnade speciellt för ett påstående som belyser detta. I hennes 

studie skriver hon att 27 procent av de anställda skulle byta jobb till ett företag som bekräftar 

och uppskattar dem. 

Den sista frågan angående begreppet feedback i undersökningen berör ordning och struktur på 

arbetsplatsen och om brist på sådan kan sänka medarbetarnas motivation. I undersökningen 

visar det sig att ordning och struktur har stor betydelse för den anställdes motivation. 

Medelvärdet i frågan är 4,54 med det högsta värdet på banksidan (5,75). Det är intressant att 

analysera de olika yrkesgrupperna. Fastighetsförmedlingssidan uppvisar avsevärt lägre 

resultat och har endast ett medelvärde på 2,33. Det är överlägset det lägsta resultatet. Det 

verkar som att kravet på ordning och struktur är högre hos banksidan i organisationen. Det 

kan vara så att banken är starkt rutinbaserad och att personalen där är mer beroende av 

varandra, vilket förklarar kravet på rutiner och struktur. 

Vi vill även knyta an till Spitzers diskussion kring unclear expectations. Det skulle kunna vara 

en förklaring till att ordning och struktur anses vara viktig. Spitzer argumenterar för att oklara 

förväntningar och förvirrande meddelanden bidrar till att sänka motivationen hos 

medarbetarna, då de inte vet vad som ska prioriteras. 

5.6 Trygghet 

En okontrollerbar miljö gör att vi inte kan få tankero. Den stressande miljö som vi valt att 

beskriva i vår frågeställning i fråga 18 har bevisat just detta, respondenterna ser negativt på en 

stressande miljö, den försämrar deras motivation. När Spitzer talar om ”feeling of being in on 

things” talar han också om oro, att ha kontroll och att känna att man är med på vad som 

händer. Vi tror att om du försöker arbeta i en miljö där det inte finns arbetsro och du som 

individ inte kan styra över detta, skapas frustration som gör dig omotiverad, något som vi tror 

att alla kan relatera till.  

Vi försökte utifrån Trygghetsbegreppet utröna hur respondenterna ställde sig till att ha brist på 

information. Fråga 19 resulterade i att vi kunde se tendenser till att respondenterna såg det 

som ett problem att inte ha information om vad som försiggår. Vi skulle kunna likna detta 

med att sitta i en bil och inte veta var man är på väg. Det handlar som om att ge de anställda 

svängrum, empowerment som Gareth R. Jones skriver. De anställda måste inges en känsla av 

befogenhet att styra över sitt informationsflöde och att hela tiden ha möjlighet att se 

helhetsperspektivet.  
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Att känna sig trygg på sin arbetsplats ser vi som en grundförutsättning för att individen skall 

kunna prestera. Här talar Reiss om Tranquility som beskriver känslan av trygghet, Wiley talar 

istället om Job security som ett basbehov. Ett medelvärde på 4,86 över hela populationen på 

fråga 20 visar på att det de facto är ett basbehov även för Länsförsäkringar i Gävleborgs 

anställda. Att skapa oro kan i vissa lägen trigga den anställda till exempel i en 

intervjusituation. Alla vill ha jobbet men bara en får det. Vi tror dock inte på en långvarig 

osäkerhet, utan tror bara att detta skapar en ovisshet och arbetar till företaget nackdel när det 

gäller att skapa positiv företagskultur och sammanhållning. 

Att hålla sina anställda ”in the loop” är något vi kan vara överens om ger ett mervärde, men 

förutsätter också att de anställda kan ta beslut baserat på den informationen de ges. Fråga 22 

visar tydligt att bristfällig information är något negativt och att de anställda känner sig 

negativt motiverade av detta. Vi kan bara råda alla arbetsgivare att ha en transparens som ger 

de anställda en känsla av att det är en del av helheten och ge dem utrymme att agera på den 

information som kommer dem tillhanda från företaget eller från externa intressenter.  

5.7 Faktoranalys 

Utifrån de sex kritiska faktorerna för demotivation som vi tidigare redovisat för har vi nu även 

gjort en jämförelse med faktoranalysens komponenter för att kunna se samband. Vi kan se att 

de frågeställningar som vi valt att sätta inom samma faktor till stor del överensstämmer med 

faktoranalysens svar. Ett exempel är trygghet. Samtliga frågeställningar som handlar om 

trygghet i undersökningen uppvisar stark korrelation och återfinns i samma komponent 

(komponent 2). Detta ger oss ett statistiskt bevis på att vår modell till stor del håller och 

åsikter och tankar verifieras. Detta kommer åskådliggöras i en figur nedan. 
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5.7.1 Komponent 1 

Den tyngsta faktorn i undersökningen är enligt faktoranalysen relaterad till trygghet och 

feedback som vi benämner det i vår modell. Fråga 20 och fråga 17 ger de starkaste svaren i 

komponent 1. Något av intresse är att om vi följer svaren i undersökningen så finner vi att 

banksidan uppvisar det högsta medelvärdet angående osäkerhet trots att det förmodligen är de 

som har det tryggaste jobbet. Generellt sett har komponent 1 högt korrelationsvärde, men det 

är inte förvånande i och med denna ska vara den starkaste förklarande komponenten. Den här 

komponenten är svårast att koppla till endast någon enstaka av våra faktorer beroende på att 

den är starkt varierande och de starkaste frågeställningarna i komponenten är från olika 

faktorer. 

5.7.2 Komponent 2 

Grunden i komponenten baseras på vårt begrepp trygghet. Intressant nog är samtliga tre 

frågeställningarna som är länkade till trygghet placerade under samma komponent och är även 

de starkaste frågeställningarna i komponenten. Vi kan utröna att fråga 18 och fråga 19 är de 

starkaste frågeställningarna och de relaterar till stress. Något av intresse är att kan vi finna att 

lösningen till problemet ligger i informationsbrist och feedback. Enligt faktoranalysen är de 

starkt korrelerade, vilket ger Länsförsäkringar Gävleborg ett konkret tips på hur de ska göra 

för att undvika problemet. I och med att frågorna som behandlar stress driver komponent 2 

och att komponenten är så pass enhetlig kan vi dra slutsatsen att stress är den näst viktigaste 

faktorn för de anställda på Länsförsäkringar Gävleborg. 

5.7.3 Komponent 3 

Den tredje starkaste komponenten i faktoranalysen grundar sig starkt på vår andra faktor, 

uppskattning. De frågeställningar som uppvisar högst korrelation är knutna till social kontakt 

och normer. Det vore intressant att se om de svaren skiljer sig om personen är ny i 

organisationen jämfört med de mer rutinerade. Vi tror att de som är nya i organisationen och 

inte hunnit blivit integrerade saknar uppskattning från övriga. Även feedback bidrar till 

komponent 3 och speciellt fråga 15 som knyter an till feedbacken från närmaste chef. 

5.7.4 Komponent 4 

Det som fångar intresset i komponenten är fråga 2 och fråga 4. Dessa frågor berör frustration, 

dels över att behöva göra om utfört arbete, men även frustration över att sakna 

beslutsfattanderätt mot kund i alla lägen. Att behöva göra om utfört arbete, rework, är en av 

de absolut starkaste frågeställningarna i faktoranalysen och kopplas till drivkraft. Vi ser även 
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ett samband med frustrationen över begreppet och beslutsfattanderätt mot kunden i alla lägen. 

Dessa begrepp är korrelerade. Hur kan vi då förklara att den inte återfinns i någon av de 

tidigare komponenterna? Frågan i sig är stark, dock kopplas den ihop med svagare 

komponenter i faktoranalysen. Något vi vill påpeka är att faktoranalysen härmed bekräftar 

våra tankar kring rework och det kan ställas utom tvekan att det är en betydelsefull fråga. 

 
5.7.5 Komponent 5 

Komponenten utgörs främst av begreppet belöning. Det mest intressanta är att i komponenten 

har fråga 14 en stark negativ korrelation. Utifrån faktoranalysen ter det sig som att ju större 

koppling den anställde ser mellan sin egen och företagets framgång desto viktigare blir den 

prestationsbaserade och den faktiska lönen. Vi tolkar detta som att det viktigaste är att lönen 

är rättvis, så länge lönen avspeglar hur den anställde och företaget lyckats under året. Det är 

intressant med tanke på bonusdebatter som bedrivs. Utifrån faktoranalysen verkar det som om 

en tillfälligt lägre lön kan accepteras så länge det avspeglar företagets resultat. 

 

5.7.6 Komponent 6 

Den svagaste komponenten i faktoranalysen byggs upp av framförallt två starka frågor, som 

dock är ganska ensamma. Båda frågorna kommer från faktorn drivkraft och behandlar 

beslutsfattanderätten mot kunden och varierande arbetsuppgifter. Vi anser att denna faktor 

skulle kunna beröra nyanställda. I början på en anställning har förmodligen den anställde 

mindre beslutsfattanderätt jämfört med övriga medarbetare. Förmodligen upplever de att de 

har många olika arbetsuppgifter och det kan vara svårt att veta vad som ska prioriteras när 

personen är ny på arbetsplatsen och saknar rutin. 
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6. Slutsats 

Slutsatsen sammanfattar det resultat som utifrån analysen och resultatet kan påvisas. Här 

återkopplar författarna resultaten till syfte och frågställning. 

Att demotivation finns är det ingen tvekan om när vi ser till resultatet av studien. Vårt mål var 

som syftet beskriver att hitta kritiska faktorer som påverkar medarbetarna på Länsförsäkringar 

Gävleborg på ett demotiverande sätt. Enligt enkätunderökningen finner vi att de frågor som 

graderats högst, och därmed är mest demotiverande, är nedanstående: 

• Rework (Att behöva göra om utfört arbete) 

• Ingen feedback (Delvis från kollegor, men framför allt från närmaste chef) 

• Oproduktiva möten (Möten som inte ger något för deltagarna) 

Dessa tre ser vi som de tre mest framträdande i enkätundersökningen. De skapar stor 

demotivation bland de anställda och kan medföra ett antal följdeffekter. Exempel på sådana 

kan vara osämja på arbetsplatsen, brist på uppskattning och en känsla av utanförskap. Dessa 

problem som skapar demotivation bland de anställda kan minimeras med en större transparens 

och i viss mån bättre utbildning hos de närmsta cheferna. Något som vi anser skulle ge stor 

effekt på effektiviteten och minimera demotivationsfaktorerna hos Länsförsäkringar 

Gävleborg är som följer: Utbildning av samtlig personal i effektiv mötesteknik, tydliga 

arbetsbeskrivningar så att alla vet var ansvaret ligger och vem man skall tala med samt 

kontinuerlig feedback inom arbetsgrupperna för att kunna utveckla verksamheten i en 

snabbare takt- 

 

Figur 29 Slutsatsmodell: Modell vs. Faktoranalys 
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Faktoranalysen bidrar med tyngd till studien och möjliggör att djupare slutsatser kan dras. I 

slutsatsmodellen presenteras överskådligt att faktoranalysen bekräftar vår modell. Fyra av 

faktorerna i vår modell kan placeras in helt och hållet i faktoranalysen samtidigt som vi slagit 

ihop Feedback och Trygghet till Komponent 1 och Drivkraft och Belöning till Komponent 2. 

De tre tyngsta faktorerna enligt faktoranalysen är; Trygghet i samband med Feedback 

(Komponent 1), Trygghet (Komponent 2) och Uppskattning (Komponent 3). Faktoranalysen 

gör det även möjligt att peka konkret på vilka frågor inom faktorerna som har störst betydelse. 

I den första komponenten är osäkerheten kring jobbet och en brist på ordning och struktur det 

som har störst betydelse. Den andra komponenten behandlar tryggheten och det visar sig att 

informationsbrist ökar stressen och därmed minskar motivationen. Brist på social kontakt har 

störst betydelse för den tredje komponenten, Uppskattning.  

Vidare kan vi se att när det gäller den fjärde komponenten, Drivkraft, så grundar den sig i 

Rework – att behöva göra om sitt eget eller någon annans arbete. Den frågan får ett högt 

korrelerande värde, vilket visar att den har en stor betydelse.   

Den femte komponenten behandlar Belöning och där kan vi se ett ytterst intressant samband. 

Där finns ett negativt korrelerande samband i frågan om prestationsbaserad lön sänker 

motivationen, samtidigt som det finns en stark positiv korrelering för frågan om den anställde 

ser företagets framgång som sin egen. Med andra ord så säger det att ju mer den anställde ser 

företagets framgång som sin egen, ju lojalare den anställde är, desto mindre betydelse har 

prestationsbaserad lön. Det finner vi i högsta grad intressant!  

Den sjätte komponenten grundar sig i en kombination av begreppen Drivkraft och Belöning 

där de vikigaste aspekterna för komponenten är beslutsfattanderätten mot kunden och att 

alltför varierade arbetsuppgifter kan göra det svårt att veta vad som ska prioriteras. 

Efter den genomförda faktoranalysen kan vi se att den till stor del bekräftar vad vi tidigare 

ansett med bakgrund till den empiriska underökningen. Faktoranalysen bidrar med tyngd till 

studien och möjliggör att djupare slutsatser kan dras. Möjligtvis kunde de sex faktorerna 

reducerats ytterligare till fyra stycken, men det är intressant att se att de överensstämmer så 

bra som det gör. Vi har lyckats placera in fyra hela begrepp samt delat upp två på komponent 

1. Däremot har vi inte något begrepp på den svagaste komponenten. 
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7. Förslag till vidare forskning 

I avsnittet presenteras förslag och inriktning till vidare forskning inom området. 

Fortsatt forskning kring demotivation tror vi kommer att ske alltmer frekvent då 

motivationsbegreppet börjar tappa fotfäste. När vi ser till vår egen undersökning tror vi att en 

kontinuerlig uppföljning på årsbasis samt en åtgärdsplan skulle vara mycket intressant att 

följa. Vi skulle även vilja se vidare forskning utifrån vår 6-faktormodell för att utröna vilka 

som generellt sett är människans största demotivationsfaktorer. Det finns ett incitament för 

vidare forskning inom detta område. Vidare skulle kvalitativa intervjuer bidra med att finna 

de underliggande motiven till svaren i den empiriska undersökningen. Studien är begränsad 

till Länsförsäkringar Gävleborg och det går inte att säga att demotivationsfaktorerna är 

universala. Fler undersökningar skulle behöva utföras för att säkra reliabiliteten i svaren. 
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Bilaga 1 Undersökningen 
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Bilaga 2 Faktoranalys – Total Variance Explained 
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Bilaga 3 Faktoranalys- Rotated Component Matrix

 


