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Abstract 
 
Profitability continues to be a topical issue for business corporations. It is a big challenge for 
managers to create a profitable organization. One way to enable higher profitability is to 
manage the existing resources. The staff is a constant key resource in the organization and 
contributes to the business success. Therefore it is interesting to find out how the company 
can affect their staff for higher financial effects. One way to affect the personnel’s working 
behavior is to motivate them continuously. The focus of the study is to investigate how 
companies can motivate their employees and if the increased motivation has an effect on the 
profitability.  
 
There are different measurements that companies can apply for increase the personnel’s 
motivation. Companies need to understand the complexity of motivate their staff prior to 
deciding on what measurements that are going to be adopted. For some people it is a simple 
fact that motivation affects the profitability, but this study reveals the complexity of the 
process. One part of the complexity is that different corporations and units seem to have 
different affects on the financial performances. People are also motivated by dissimilar factors 
and for businesses it is therefore important to be aware of these factors.  
 
The study is based on two qualitative inquiries, with business leaders and experts on 
management, as well a survey with co-workers. The contributing information from the inquiry 
with consultants helps us build a general picture on how business leaders could implement 
procedures for increase the motivation and its possible effects on the profitability. This 
information is complemented with the inquiry with business managers in different companies 
that explores their perceptions on motivation and profitability. The survey with employees in 
different companies informs how working behavior is affected by motivation but also on 
which measurements that can be most effective.  Profitability is affected by motivation, but 
the knowledge about the effects is different. The study contributes with new insights on how 
the corporate profitability is affected by motivation measurements, but also which 
measurements that could be most effective. 
 
The language in the study is Swedish.  
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Sammanfattning 
 
Lönsamhet är ett ständigt aktuellt diskussionsämne för företag. För chefer är det en stor 
utmaning att bygga ihop en organisation som kan generera de högsta vinsterna. Ett sätt att 
möjliggöra högre lönsamhet är att ta hand om de existerande resurserna. Personalen är en 
konstant nyckelresurs i organisationen och bidrar till företagets framgång. Därför är det 
intressant att ta reda på hur företag kan påverka sin personal för högre ekonomiska effekter. 
Ett sätt att påverka medarbetarnas arbetsbeteende är att aktivt motivera dem. Studiens fokus 
ligger på att undersöka hur företag kan motivera sina anställda och ifall den ökade 
motivationen påverkar lönsamheten. 
 
Det finns olika åtgärder som företag kan tillämpa för att öka personalens motivation. Företag 
måste komma underfund med komplexiteten som finns angående motivationsarbete innan de 
beslutar vilka åtgärder som ska användas. För vissa är det självklart att motivationen påverkar 
lönsamheten, men studien visar att det finns en stor komplexitet i processen. En del av 
komplexiteten är att olika företag och avdelningar verkar ha olika påverkan på de ekonomiska 
prestationerna. Människor motiveras dessutom av olika faktorer och för företag är det därför 
viktigt att förstå faktorerna. 
  
Studien baseras på två kvalitativa undersökningar, med företagsledare och experter på 
ledarskap, men också på en kvantitativ undersökning med medarbetare. Informationen från 
undersökningen med experter hjälper oss att bygga en generell bild över hur företagsledare 
kan använda åtgärder för att öka motivationen och hur den kan påverka lönsamheten. 
Informationen kompletteras med undersökningen med företagsledare från olika företag som 
anger sina uppfattningar om motivation och lönsamhet. Undersökningen med medarbetare 
från olika företag visar hur arbetsbeteendet påverkas av motivation men också vilka åtgärder 
som är effektivast. Lönsamheten är påverkad av motivationen, men kunskapen om effekten 
varierar. Studien bidrar dels med nya insikter om hur företagets lönsamhet påverkas av 
motivationshöjande åtgärder, men också vilken åtgärd som kan vara effektivast. 
  
Nyckelord: lönsamhet, motivationshöjande åtgärder, anställda, motivation 
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1 Inledning 
Kapitlet presenterar studiens bakgrund, problemdiskussion, forskningsfrågor, 
problemformulering, syfte, avgränsning samt fortsatt disposition. Samtliga delar utgör basen 
för studiens uppbyggnad. 

1.1 Bakgrund 
De flesta företag strävar efter att få hög avkastning på investerat kapital. Företag har ofta sin 
egen syn på hur framgång ska nås och konstruerar sina egna strategier för hur de ska gå 
tillväga. Frågan om hur högsta avkastning nås ligger alltid i fokus hos företagsledningar, och 
det finns flera vägar för att nå framgång och skapa vinster. För företagen gäller det att utifrån 
flera strategiska val utforma ett slags specialanpassat ”lönsamhetspaket” för att på bästa sätt 
uppnå sina mål. Vad paketet innehåller varierar mellan olika företag och det går inte att säga 
exakt vad som ger den högsta lönsamheten.   
 
Ett sätt att åstadkomma god utveckling i företaget är att ta tillvara på de resurser som redan 
finns och använda dem så effektivt som möjligt. Att lägga ner pengar på att skaffa nya 
resurser är onödigt om samma resultat kan nås med de redan befintliga. 
 
En av företagens resurser är personalen som arbetar i företaget. Personalen är en av de 
svåraste resurserna att ta hand om och hos varje anställd finns det något som kan påverkas, 
vilket leder till att de utför sitt arbete på ett bättre sätt. Det kan eventuellt leda till bättre 
insatser för företaget. För företag handlar det därför om att identifiera och tillgodose de behov 
som finns hos varje individ. Genom att aktivt försöka motivera personalen skapas bättre 
förutsättningar för att ändra deras beteende och inställning. Personalen är således en av de 
viktigaste tillgångarna som företag har och bör därför behandlas på ett respektabelt sätt så att 
de inte tappar i värde.  
 
En anledning till att öka de anställdas motivation är inte enbart att företag värnar om 
personalens bästa. Fokus bör även ligga på vetskapen om att motiverad personal borde 
medföra bättre möjligheter för företag att bedriva verksamheten. Det är det här området som 
studien kommer att fokusera på. Ämnet har valts för att det dels är intressant för 
företagsledare att veta hur de kan få människor att sträva mot ett gemensamt ekonomiskt mål, 
men också för att kunna peka på effekten av att ha anställda som känner sig motiverade på 
arbetsplatsen. 
 
Det finns mycket litteratur om motivation och lönsamhet. Som nämndes ovan är det viktigt att 
försöka identifiera vad som motiverar medarbetaren, eftersom både besparingar och 
prestationer kan påverkas. Idén till forskningsproblemet uppkom genom en misstro till de 
påståenden som beskrivits i diverse böcker och artiklar om att välmående anställda ökar 
vinsten för företag. Det för att flera författare till tidigare forskning inte ger några direkta 
argument för sina ställningstaganden.  

- 1 - 
 



 

1.2 Problemdiskussion 
Med humankapitalet i fokus ska en studie genomföras gällande hur går att motivera 
personalen på ett effektivt sätt och därefter se om följden kan bli en ökad lönsamhet. En ökad 
lönsamhet är en av företagsledningens viktigaste frågor och motiverad personal kan vara en 
nyckel till det. Ju mer medvetna cheferna är om den påverkan, desto mer motiverat blir det att 
avse tid för att få alla medarbetare att känna sig behövda, uppskattade och professionella. Det 
för att försöka bevara eller förbättra deras arbetsbeteende och därigenom arbetsprestationen. 
Insatser från cheferna bör vara betydelsefulla, eftersom en glad och engagerad personal 
kanske kan bidra till en produktivare organisation. 
 
Det största problemet med att hitta relationen mellan motivation och lönsamhet är att det är 
komplext område. Antagligen är det svårt att mäta relationen och därmed blir det också svårt 
att finna ett konkret samband. Det kan även vara så att enbart motivationen inte leder till 
någon lönsamhetspåverkan, men att det krävs andra samtida processer. En annan aspekt som 
försvårar ytterliggare är att motivationens eventuella lönsamhetspåverkan antagligen skiljer 
sig åt mellan företag från olika branscher.     
 
På grund av komplexiteten ska först och främst fokus ligga på att utreda hur motivation och 
lönsamhet hänger ihop. Sambandet kanske inte kan hittas, men förhoppningsvis kan relevanta 
slutsatser fortfarande dras genom att kringgå problemet en aning. Området om motivation och 
lönsamhet ska därför undersökas utifrån ett bredare perspektiv, som innebär att andra 
infallsvinklar och aspekter på problemet får inräknas. En intressant aspekt är om motivation 
kan påverka alla delar i lönsamheten eller om det bara finns vissa specifika delar som kan 
påverkas.   
 
En förutsättning för att överhuvudtaget få en ökad lönsamhet genom motivation är att företag 
motiverar sina anställda på rätt sätt. Därför ska studien även identifiera väsentliga 
motivationshöjande åtgärder. Utöver det ska studien också inkludera hur personalens 
arbetsprestation påverkas av åtgärderna och hur åtgärderna kan bidra till en ökad lönsamhet. 
Därmed kan de motivationshöjande åtgärder som motiverar de anställda bäst identifieras, men 
även här kan det tänkas finnas en komplexitet. Antagligen kan företag inte använda sig av ett 
generellt sätt att motivera på då varje anställd kanske inte påverkas av samma åtgärder.    

1.3 Forskningsfrågor  
Ur vår problemdiskussion har vi formulerat ett antal forskningsfrågor, vilka är: 
 
• Hur arbetar företag för att motivera deras anställda? 
• Vad anser företag om relationen mellan att motivera anställda och dess påverkan på 

lönsamheten? 
• Vilka ekonomiska faktorer kan påverkas av en högre motivationsnivå? 
• Vilka motivationshöjande åtgärder anses vara bäst sett ur lönsamhetssynpunkt? 
• Stämmer respondenters åsikter överens med vad det står i relevant litteratur och artiklar? 
• Kan enbart motivation som verktyg leda till en eventuell högre lönsamhet? 
 
 
 

- 2 - 
 



 

1.4 Problemformulering  
Då studien handlar om att undersöka motivationshöjande åtgärder och dess eventuella effekter 
på lönsamheten, görs följande formulering av forskningsproblemet: 
 
Kan motivation påverka företagets lönsamhet, och vilka motivationshöjande åtgärder är i så 
fall att föredra?  

1.5 Syfte 
Avsikten är att bidra med kunskap om hur företag kan påverka lönsamheten genom att 
förbättra motivationsnivån hos medarbetare, men även bidra med kunskap om hur de kan 
arbeta för att öka motivationen. Studien är tänkt att fungera som en kunskapskälla för 
företagsledare.  

1.6 Avgränsning 
Då det är svårt att studera relationen mellan motivation och lönsamhet har vi valt att studera 
åsikter från företagsledare, experter inom området samt från anställda. Motivation kan 
påverkas av många olika faktorer, och det ska här poängteras att studien enbart belyser den 
del av motivationen som företaget själva kan påverka. Endast svenska aktiebolag med fler än 
100 anställda har bjudits in till att delta i undersökningarna, som är riktade till företagsledare 
samt medarbetare. Studien innefattar både börsnoterade och inte börsnoterade företag. Ett 
fåtal är dotterbolag till utländska koncerner. Angående begreppet motivation kan inte alla 
befintliga teorier behandlas, på grund av studiens begränsade tidsram. 

1.7 Fortsatt disposition 

Kapitel 2 - Metod 
Kapitlet redogör för vilka olika metodval vi kan använda oss av i studien. Vi kommer bland 
annat att behandla olika synsätt, tillvägagångssätt samt rimlighetsbedömningar och även 
beskriva hur de kommer att tillämpas i studien.  En redogörelse kommer också att göras 
angående hur de empiriska undersökningarna har genomförts. 
 
Kapitel 3 - Teori 
Kapitlet listar olika teoribildningar om motivation och lönsamhet, men också teorier kring vad 
motivationen är påverkad av och vilka motivationshöjande åtgärder som är vanligast 
förekommande i teorin. Avslutningsvis beskrivs motivationens effekt på lönsamheten. 
Angående teoribildningen görs inga egna ställningstaganden.  
 
Kapitel 4 - Empiri 
I kapitlet presenteras respondenternas svar från de tre undersökningarna. Varje undersökning 
presenteras separat för att senare kopplas samman i analyskapitlet. 
 
Kapitel 5 - Analys 
I analysen jämförs teori med empiri för att belysa de mest väsentliga iakttagelser, tankar och 
idéer som framkommit. Kapitlet är uppdelat i två delar, där den första analyserar vilka bra 
tillvägagångssätt som finns för att motivera anställda.  Den andra delen analyserar om det går 
att påverka lönsamheten med motivation.   
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Kapitel 6 – Slutsatser 
Kapitlet presenterar de slutsatser som kan dras utifrån resultatet av analysen i förhållande till 
forskningsfrågorna, problemformuleringen och syftet.  
 
Kapitel 7 - Avslutande diskussion 
Här presenteras möjliga problem som kräver fortsatt forskning. Även studiens bidrag och dess 
begränsningar beskrivs. 
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2 Metod
Kapitlet presenterar vilka olika metodval vi kan använda oss av i studien. Vi kommer bland 
annat att behandla olika synsätt, tillvägagångssätt samt rimlighetsbedömningar och även 
beskriva hur de kommer att tillämpas i studien.  En redogörelse kommer också att göras 
angående hur de empiriska undersökningarna har genomförts. 

2.1 Synsätt 
I stort sett finns det två olika vetenskapliga förhållningssätt, positivism och hermeneutik. 
Grunden i hermeneutiken är att skapa förståelse, medan positivismen har ett mer förklarande 
syfte (Andersen, 1998). 

2.1.1 Positivism  

Positivismen säger att all forskning ska göras avskilt från politiska och religiösa institutioners 
inblandning. Vetenskapligt arbete är något som är skilt från all annan verksamhet, då 
forskaren ska lämnas för sig själv utan yttre faktorers inblandning (Holme & Solvang, 1997). 
Kunskapen är sann om den uppfattas som den är, och forskaren söker efter den absoluta 
sanningen (Ramírez, 1993). Enligt synsättet är förklaringar viktigare än förståelse. Forskaren 
ska kritiskt undersöka alla påståenden och alla iakttagelser och endast stödja sig på de fakta 
som kan anse säkerställas med all rimlig sannolikhet. Påståenden och iaktagelser kan sedan 
logiskt analyseras för att kunna dra slutsatser av dem (Thúren, 2007).  

2.1.2 Hermeneutik  

Hermeneutiken grundar sig i förförståelse och tolkning där kunskapssynen är en central 
tankegång. Genom förförståelse kan kunskap om bland annat innebörder, betydelser och 
sociala konstruktioner skapas (Johansson Lindfors, 1993). Det leder till att hermeneutiken 
lägger mycket fokus vid tolkandet och förståelsen. En tolkning kan inte ske helt 
förutsättningslöst, utan forskaren måste ha vissa grundläggande förkunskaper. Om ingen 
tidigare kännedom finns om en företeelse finns heller det ingen möjlighet att förstå den. 
Genom förförståelse kan ”meningsfulla frågor” ställas till texten för att finna de infallsvinklar 
som låter texten komma till sin rätt (Vikström, 2005). Ny kunskap skapas genom att gå från 
delarna till helheten och från helheten till delarna som är en ständigt pågående process, då ny 
information leder till ny kunskap. Delarna kan endast förstås genom helheten och helheten 
bildas genom delarna (Ramírez, 1993). Utifrån den information som framkommer, kan nya 
frågeställningar utvecklas och nya uppfattningar skapas (Holme & Solvang, 1997). 

2.1.3 Val av synsätt  

På grund av metodvalen har vi ett hermeneutiskt och ett positivistiskt synsätt, men synsättet är 
övervägande positivistiskt. Det för att de kvalitativa undersökningarna är mer åt det 
positivistiska inslaget.  Anledningen är att frågorna är få till antalet och riktade till många 
respondenter, men också att respondenterna inte öppet kan diskutera frågorna eftersom de är 
relativt låsta vid dem.  
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2.2 Perspektiv 
Mot bakgrund av studiens upplägg har vi ett empiriskt perspektiv då övervägande delen av 
informationen som bearbetas kommer från de empiriska undersökningarna. Syftet med att 
använda teorin är enbart för att vi och läsaren ska få förkunskap om väsentliga begrepp som vi 
senare kan analysera. 

2.3 Forskningsansats  
Det finns i huvudsak två olika tillvägagångssätt för att studera något, deduktion och induktion. 
I deduktion går forskaren från teori till empiri och i induktion går denne från empiri till teori. 
Det finns även ett tredje sätt som är en mix mellan de båda, abduktion. (Johansson Lindfors, 
1993).      

2.3.1 Deduktion 

Deduktiva slutsatser innebär att forskaren utifrån generella principer drar slutsatser om 
enskilda händelser (Andersen, 1998). Det innebär att forskaren går ifrån teori till empiri, 
exempelvis för att avbilda verkligheten. Genom avbildningen kan kunskap om olika fenomen 
och samband mellan dem skapas. Hur den empiriska verkligheten artar sig, styrs av den i 
förväg uppsatta teorin om hur verkligheten är skapad och de metodprocedurer som är 
nödvändiga för att verifiera eller falsifiera teorin (Johansson Lindfors, 1993).  

2.3.2 Induktion 

Induktion innebär att forskaren utifrån enskilda händelser sluter sig till en princip eller en 
generell lagbundhet. Starten utgår från empirin för att sluta upp i en generell kunskap om 
teorin (Andersen, 1998). Hur den empiriska verkligheten ska närmas styrs i första hand av den 
kunskap eller förståelse som efter hand utvecklas. Med andra ord utgår forskaren utifrån 
iakttagelser av verkligheten och försöker att komma fram till konsekvenser som allmänna 
regler (Johansson Lindfors, 1993).  

2.3.3 Abduktion 

Abduktion innebär en slags växelverkan mellan teori och empiri, och är en kombination av 
deduktion och induktion där en logisk slutledning bildar hypoteser. Det viktiga är att 
forskaren är öppen och låter de empiriska iakttagelserna fylla och omformulera det teoretiska 
perspektivet. Under hela processen ställs empiri och teori emot varandra, som omtolkas och 
skapar en större förståelse (Johansson Lindfors, 1993).  

2.3.4 Val av forskningsansats   

Forskningsansatsen vilken används i föreliggande studie definieras som abduktion, med till en 
början deduktiva inslag. Från teori kan obligatorisk förkunskap bildas för att kunna 
genomföra de tre undersökningarna. Den nyvunna teoretiska kunskapen används till att 
formulera förnuftiga frågor som ligger till grund för empirin. Empirin analyseras för att skapa 
ny kunskap och infallsvinklar. Först när teorin och empirin är färdiga anser vi att de kan 
ställas mot varandra. Det sker genom en växelvis tolkning av de båda, för att komma fram till 
bra slutsatser.  
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2.4 Forskningsmetod  
Det finns huvudsakligen två huvudformer av metoder inom samhällsvetenskap, nämligen 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Det finns inget hinder för forskaren att använda båda två 
samtidigt, för att på så sett bredda den insamlade informationen (Andersen, 1998).  

2.4.1 Kvantitativa  

Kvantitativa metoder är formaliserade och strukturerade. Genom att definiera vilka 
förhållanden som är särskilt intressanta utifrån frågeställningen som har valts, kan forskaren 
få en större kontroll. Upplägget och planeringen av undersökningen kännetecknas av ett 
avstånd till informationskällan. Statiska mätmetoder spelar en central roll i analysen av 
kvantitativ information (Holme & Solvang, 1997). Frågorna i undersökningen utarbetas i 
förväg och kan inte ändras under undersökningens gång, där redan utsatta svarsalternativ ges 
(Johansson Lindfors, 1993). Det är nödvändigt för att kunna pröva om de uppnådda resultaten 
gäller för alla de enheter som ska behandlas. Det primära kunskapssyftet är att orsaksförklara 
de fenomen som är föremål för undersökningen (Andersen, 1998). 

2.4.2 Kvalitativa   

Kvalitativa metoder innebär en låg grad av formalisering där det primära syftet är att skapa 
förståelse. Det centrala blir inte att pröva om informationen har en generell giltighet, utan att 
få en djupare förståelse för det problem som studeras. Den stora fördelen med metoden ligger 
i att frågeställningarna kan förändras i takt med att undersökningen förändras (Holme & 
Solvang, 1997). Datan som samlas in sker oftast i form av kortare eller längre texter som 
sedan måste tolkas och bearbetas. Insamlingsmetoder kan exempelvis vara intervjuer och 
observationer. Utgångspunkten syftar till att ställa öppna frågor som ger respondenten 
möjlighet till att formulera svaren själv (Johansson Lindfors, 1993).  

2.4.3 Val av forskningsmetod   

Både kvantitativa och kvalitativa metoder används för att samla in information. Det för att 
problemet ska behandlas utifrån olika infallsvinklar. Genom en bra mix mellan de två 
metoderna skapas förhoppningsvis en djupare förståelse, som kan leda till att bättre och mer 
relevanta slutsatser kan dras. Totalt genomförs tre undersökningar, varav två kvalitativa och 
en kvantitativ.  

2.5 Datainsamling 
Det finns två kategorier av information för forskaren att använda sig av vid en undersökning; 
primär- och sekundärdata (Holme & Solvang, 1997).  
 
Primärdata är information som forskaren själv samlat in och kan exempelvis ske genom 
intervjuer och observationer. Den största fördelen med primärdata är just att den är insamlad 
specifikt för det egna syftet, och forskaren kan därför styra vilken information som behövs 
(Holme & Solvang, 1997).  
 
Sekundärdata är information som någon annan redan samlat in och analyserat för andra 
ändamål. Informationen kan sedan utsättas för nya analyser (Johansson Lindfors, 1993). 
Exempel på sekundärdata är litteratur och vetenskapliga artiklar. Ett problem med 
sekundärdata är att fastställa om informationen är objektiv eller inte.  
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Det eftersom informationen kan vara skriven i andra syften och även vara skrivet utifrån ett 
annat synsätt (Holme & Solvang, 1997). 

2.5.1 Val av datainsamling   

Primärdata och sekundärdata används då de båda utgör en viktig del och tillsammans leder de 
till att en bredare bild kan skapas över det undersökta problemområdet. Primärdata består av 
data från undersökningarna. Det är helt ny information, endast avsedda för uppsatsen. 
Sekundärdata består av litteratur och artiklar. 

2.6 Tillvägagångssätt  
Nedan beskrivs tillvägagångssättet med de olika undersökningarna samt tankegången kring 
urvalet av respektive undersökning.  

2.6.1 Kvantitativ och kvalitativ empiri 

Den kvantitativa undersökningen som genomförs innefattar 116 respondenter och är en 
enkätundersökning som riktar sig till anställda i ett antal företag. Respondenterna tar del av 
uppsatta påståenden om motivation och olika effekter av motivation. Därefter tar de ställning 
till påståendena på en femgradig skala. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad de 
anställda anser om motivation och hur de påverkas av den. Undersökningen genomförs via ett 
webbverktyg i samarbete med ett av Sveriges ledande företag inom enkät- och analysverktyg. 
Resultatet redovisas först i sin helhet, men även i en jämförelse mellan olika grupper av 
respondenter, samt i en jämförelse mellan tre företag från olika branscher. Undersökningen 
benämns i studien som enkätundersökning. 
 
Gemensamt för de två kvalitativa undersökningarna är att frågorna skickas ut via mail där 
respondenternas svar sedan sker skriftligt. Den första av de två kvalitativa undersökningarna 
innefattar 23 respondenter och består av två huvudfrågor och ett antal vägledande frågor. 
Undersökningen riktar sig till olika företag där en person som har goda kunskaper inom 
motivationsarbete svarar på frågor. Frågorna handlar om vad de anser om kopplingen mellan 
motivation och lönsamhet, samt om hur det specifika företaget arbetar med att öka 
personalens motivationsnivå. Undersökningen benämns i studien som företagsundersökning. 
 
Den andra kvalitativa undersökningen riktar sig till expertföretag, innefattande sex 
respondenter inom lönsamhets- och motivationsområdet, där frågorna endast fokuserar på 
relationen mellan begreppen. Undersökningen benämns i studien som expertundersökning. 
 
Anledningen till att genomföra de tre undersökningarna via Internet är dels för att möjliggöra 
fler deltagande företag men också för att respondenten själv ska få bestämma när de vill svara. 
Givetvis dock innan det uppsatta datumet för deadline. Valet av att genomföra alla tre 
undersökningar via Internet medför också vissa nackdelar. Den huvudsakliga nackdelen är att 
vi inte har möjlighet att hjälpa respondenten angående oklarheter, vilket kan påverka hur väl 
svaren är förankrade med respektive fråga. De kvalitativa frågorna är formulerade på ett öppet  
sätt så att respondenten själv ska få avgöra hur svaren ska skrivas.   
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2.6.2 Redogörelse för det empiriska urvalet  

Enkätundersökningen till anställda riktas mestadels till företag i Borås. Försök har gjorts för 
att få en bättre geografisk spridning, men endast ett fåtal företag utanför Borås har deltagit. 
Det finns heller ingen möjlighet till att styra respondenters medverkan beroende på deras lön, 
ålder, kön och så vidare. Om sådana kriterier skulle följas skulle antalet deltagande 
respondenter vara lägre. 
 
Deltagande företag till företagsundersökningen hittas genom sökningar från flera olika 
internetsidor och studentrelaterade kataloger. Vårt grundläggande urvalskriterium är att 
antalet anställda ska vara minst 100 st. Enligt vår bedömning är sannolikheten då högre att 
hitta någon respondent med goda kunskaper inom området. Förmodligen är också 
motivationsarbetet mer utbrett i större företag än mindre och genom urvalet försöker vi också 
täcka in så många branscher som möjligt. Företagen kontaktas först via telefon och de får 
själva avgöra vem som är bäst lämpad för att svara på frågorna. Den typiska respondenten är 
HR–ansvarig, men även befattningar som bland annat ekonomiansvarig, VD samt 
marknadschef förekommer. 
 
Valet av expertföretag görs genom sökningar på Internet efter konsultföretag med lönsamhets- 
eller motivationsarbete som verksamhetsområde. Genom respektive hemsida försöker vi 
avgöra om de har tillräckliga kunskaper för att svara på våra frågor. Även här sker den första 
kontakten via telefon och företagen får själva bestämma vem som ska svara på frågorna. 

2.7 Källkritik 
Eftersom de flesta författare till facklitteratur, artiklar och undersökningar härstammar från 
USA beskrivs teorin utifrån en amerikansk synvinkel.  En fråga är om företagskulturer i olika 
länder påverkar deras syn på motivation och de ekonomiska effekterna av den? Det är värt att 
belysa med tanke på att undersökningarna genomförs i Sverige. Antagligen finns det ingen 
större skillnad, men det är värt att beakta. Flera litteraturverk utgår från olika perspektiv, 
exempelvis ur en säljares eller chefs. Vi ämnar däremot se på området från ett generellt 
företagsperspektiv. Det medför att informationen tolkas utifrån det perspektiv vi utgår ifrån. 
Samtidigt kan vi inte garantera att de valda litteraturverken håller hög kvalitet, på grund av 
vår begränsade kunskap.  
 
Tillvägagångssättet angående val av metoder kanske inte visar relationen mellan lönsamhet 
och motivation i den utsträckning som vi inledningsvis hoppades på. Frågorna är baserade på 
vad respondenter själva anser, men deras kunskaper kan vara bristande vilket vi inte kan 
påverka. För att ge bra svar måste respondenterna ha kompetens inom området om motivation 
och lönsamhet och det är inte säkert att alla har kunskapen. De kanske har mer kunskap om 
hur motivationsarbete ska bedrivas jämfört med kunskap om lönsamhet. 
 
En annan kritik kan riktas till varför kvalitativ och kvantitativ metod används. Insamlad data 
från en typ av metod bör inte jämföras med data som kommer från en annan metod.  
Information från de två kvalitativa undersökningarna jämförs med varandra, men information 
från den kvantitativa metoden kommer inte på samma sätt ställas i relation till de kvalitativa 
undersökningarna. Den samlar istället upp de anställdas uppfattningar som styrs av 
strukturerade påståenden. 
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2.8 Giltighetsanspråk   
Tolkningsrimligheten kan bestämmas genom validitet och reliabilitet. Inom kvalitativa studier 
är även överförbarhet viktigt och i kvantitativa studier statistisk generalisering (Johannessen 
& Tufte 2007).    

2.8.1 Validitet  

Validitetsbegreppet består i sin tur av två delar, giltighet och relevans. Med giltighet menas 
den generella överensstämmelsen mellan uppsatsens teori- och empiridel, det vill säga hur 
relevanta de empiriska begrepp eller variabler är som forskaren har i problemställningen. 
Relevans utgår från uppsatsens problemformulering och talar om hur relevant den empiriska 
delen är för problemformuleringen. Om det råder en hög grad av överensstämmelse mellan 
resultat vid användning av olika operationella definitioner av samma teoretiska begrepp, är 
validiteten hög (Andersen, 1998). En hög validitet uppnås genom hög inre och yttre validitet. 
Inre validitet innebär att forskaren undersöker det som avses att mätas. Yttre validitet innebär 
risken att källorna är felaktiga, till exempel att det finns en risk för att respondenten har svarat 
fel (Lundahl & Skärvad, 1999).  

2.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet bestäms av hur mätningarna utförts och noggrannheten vid bearbetning av 
information. Forskarens uppgift måste därför vara att sträva efter att göra felen så små som 
möjliga. En tillräcklig hög grad av reliabilitet är därför en nödvändig förutsättning för att 
pröva de påståenden som frågeställningen rymmer (Holme & Solvang, 1997).  Reliabilitet 
anger i hur hög grad resultaten från ett mätinstrument eller en mätmetod påverkas av 
tillfälligheter, eller hur säkert och exakt instrumentet mäter det som faktiskt ska mätas. Det 
vill säga, hur tillförlitlig informationen är (Andersen, 1998).                 

2.8.3 Överförbarhet och statistisk generalisering   

Vid kvalitativa studier används oftast små urval som inte är slumpmässigt framtagna, vilket 
innefattar graden av överförbarhet. Överförbarhet innebär att den kunskap som utvecklas i 
form av tolkningar, förklaringar, mekanismer och begrepp i ett visst forskningsprojekt, kan 
överföras till andra situationer och fenomen (Johannessen & Tufte, 2007).     
 
Genom statistisk generalisering görs ett urval så att slutsatser även kan dras för personer som 
inte deltar i undersökningen, till exempel att en liten del av befolkningen deltar i en 
undersökning som ska gälla för hela befolkningen. För att det ska vara möjligt måste ett 
slumpmässigt urval med tillräcklig storlek göras. Metoden kan endast användas vid 
kvantitativa studier då den inte lämpar sig för kvalitativa (Johannessen & Tufte, 2007).     

2.8.4 Studiens tillförlitlighet  

Vi anser att enkät, företags- och expertundersökningarna har godtagbar validitet. 
Bedömningen görs utifrån giltighet, relevans, inre och yttre validitet. Vi tycker också att 
empirin både belyser faktorer som teorin innehåller samt inte innehåller. Det för att det finns 
en generell överensstämmelse mellan dem. Härmed är också giltigheten godtagbar. Gällande 
relevans kan sägas att de frågor som tas fram i undersökningarna speglar 
problemformuleringen på ett bra sätt. Eventuellt kan inte alla aspekter täckas in i varje 
undersökning, men sammantaget ska undersökningarna ge tillräckligt bra information för att 
kunna besvara studiens forskningsproblem.  
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Svaren från undersökningarna kan ställas i relation till huvudproblemet. Det eftersom både 
information angående motivationshöjande åtgärder har samlats in, men också information 
kring relationen mellan motivation och lönsamhet. Vi anser också att frågorna är så pass 
tydliga att det inte finns skäl att misstänka att respondenterna kan ha missuppfattat frågorna 
och därmed svarat fel.   
 
Vi anser att reliabiliteten i undersökningarna överlag är godtagbar. Det finns dock en risk med 
enkätundersökningens tillförlitlighet. Om respondenter inte har haft någon större lust att svara 
men ändå har gjort det, kan informationen bli missvisande. Något som kan styrka det är att ett 
tiotal personer enbart har svarat på den första delen av enkätundersökningen och sedan 
avslutat. Det kan ju tänkas vara så att fler helt enkelt har tröttnat men ändå fortsatt men i en 
snabbare takt än önskat. 
 
Informationen från företags- och expertundersökningarna kan i viss mån överföras till andra 
situationer och studier som behandlar liknande problem. Enkätundersökningen genomförs inte 
i tillräckligt stor utsträckning för att kunna påstå att resultatet också gäller i ett större 
sammanhang. Urvalet på vilka personer som deltar kan inte heller påverkas, eftersom urvalet 
är beroende av vilka företag som är villiga att ställa upp. Enkätundersökningen fungerar 
därför bara som en informationskälla för studien och inte för något annat sammanhang. 
Någon bra statistisk generalisering kan därför inte påvisas.  
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3 Teori  
Kapitlet ger en överskådlig bild av olika teoribildningar. Vi låser inte fast oss vid någon 
speciell teoribildning, eftersom syftet är att vaska fram olika förklaringar som sedan kan 
prövas mot empirin. Kapitlet presenterar först några teorier om vad motivation kan betyda, 
följt av allmänna teorier om vad motivation påverkas av. Därefter beskrivs de vanligast 
förekommande motivationshöjande åtgärder som har identifierats från de teoretiska källorna. 
Sedan följer en definition av begreppet lönsamhet samt tänkbara effekter på lönsamheten som 
motivationen kan ha. Avslutningsvis sammanfattas teorin i ett eget stycke. Den teoretiska 
referensramens struktur är uppbyggd på det sättet att vi enbart listar upp olika begrepp. 
Jämförelser mellan begrepp tas upp först i analyskapitlet. 

3.1 Vad innebär motivation? 
I föreliggande avsnitt beskrivs vad motivation och lönsamhet innebär. Slutligen presenteras 
kortfattade beskrivningar om motivation och lönsamhet. Det finns olika perspektiv på 
motivation och i avsnittet presenteras några av dem. 
 
Motivation är enligt Kaufmann och Kaufmann (1996) förknippat med de biologiska, 
psykologiska och sociala faktorer som aktiverar, ger riktning åt och upprätthåller beteende i 
olika intensitetsgrader i förhållande till måluppfyllelse. Enligt Larsson (2005) kan motivation 
beskrivas som en styrka eller en kraft som gör att människor vill arbeta. Hög motivation hos 
en medarbetare leder till att förmågan används fullt ut och leder då till att personen utvecklas. 
Låg motivation däremot, kan leda till att medarbetaren känner sig likgiltig inför sina 
arbetsuppgifter. Wiberg och Stemme (1987) har en kompletterande definition, som innebär att 
motivationen står i relation till hur väl målet är förankrat med en persons tankegång. De 
hävdar vidare att motivation är viljan att utföra en handling. Motivation föregås av att målen 
är förståeliga, önskvärda och trovärdiga för att känslan och viljan att utföra en uppgift ska 
uppstå. Uppfylls inte de tre förutsättningar kan motivationsbrister uppstå. 
 
Ett perspektiv på motivation som Hiam (2003) tar upp innebär att det finns två olika typer av 
motivation, intern respektive extern. Med intern motivation menas att en person drivs av en 
inneboende motivation av att göra ett bra arbete, är entusiastisk samt angelägen om att lyckas. 
Personen har då med sig sin egen motivation för det arbete som ska utföras. Extern motivation 
kommer inte inifrån utan skapas genom olika former av belöningar för prestationer, 
exempelvis monetära men även erkännanden från andra människor.  
 
Motivationen påverkar också enligt Hiam (2003) den attityd som styr medarbetarens 
arbetsvilja. 
 

”Motivation är en attityd – en attityd som avgör hur hårt och hur väl dina medarbetare 
arbetar” (Hiam, 2003, s. 235) 

 
Larson (2005) fortsätter på samma spår angående intern motivation och säger att motivation 
bygger på en inre drivkraft och process som styr människans beteende, men som sällan kan 
styras. I motivationsprocessen uppstår beteenden och reaktioner spontant. Larson (2005) 
citerar Moxnes (2005) som beskriver den inre motivationens betydelse för en människa: 
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”Den inre världen är viktigare än den yttre. Det människor går och drömmer om är för 
många viktigare än alla slags belöningar, pengar, befordran eller status. Drömmen är en 

stark drivkraft bakom motivationen och viljan” (Larson, 2005, s. 86) 

3.2 Etablerade teorier om vad motivation är påverkad av 
Avsnittet presenterar etablerade teorier som behandlar motivation. Teorierna påvisar några 
faktorer som kan styra människans beteende. De tillhör de mest vanliga teorierna angående 
vad som kan påverka motivationen på arbetsplatsen. Teorierna är kort beskrivna då syftet är 
att ge en överskådlig bild av vad de betyder.  

3.2.1 Maslow 

Maslow’s behovshierarki är en central del i motivationsområdet där människans behov är 
indelade i en pyramid, bestående av olika nivåer som alla representerar enskilda behov. De 
fysiologiska behoven befinner sig nederst och är således de mest grundläggande och måste 
vara uppfyllda för att de övriga högre behoven ska kunna uppfyllas. Pyramidens högsta behov 
är behovet av självförverkligande. Det som kan skapa en känsla av motivation är de försök 
som görs för att nå ett självförverkligande, och det är endast de lägre behoven i pyramiden 
som kan hindra att känslan av självförverkligande uppstår (Berry, 1998).  

3.2.2 Herzberg 

Teorin från Frederick Herzberg säger att människor har två behov som måste tillfredsställdas. 
Det första behovet är påverkat av vad han kallar för hygienfaktorer, som innehåller externa 
element som kan påverka individens tillstånd att känna tillfredsställelse. Element kan 
exempelvis vara lön, relationer till chefer och medarbetare, den fysiska arbetsmiljön och 
säkerheten på arbetsplatsen. Det andra behovet påverkas av vad han kallar för 
motivationsfaktorer. De är exempelvis personlig tillväxt och utveckling, känslan av att 
åstadkomma någonting, känslan av ansvar, ett igenkännande på arbetsplatsen, möjligheter till 
befordran, samt tillväxt (Berry, 1998).  
 
De interna och externa faktorerna kan påverka motivationen på olika sätt, och Berry (1998) 
poängterar att det är skillnad på att känna sig ”inte otillfredsställd” och ”inte tillfredsställd”. 
Hon antyder via Herzberg att hygienfaktorerna kan få en person att känna sig ”inte 
otillfredsställd”, medan det är motivationsfaktorerna som kan skapa tillfredsställelse och 
välbefinnande på jobbet men även en känsla av ”inte tillfredsställd”. Om inte 
motivationsfaktorerna är tillräckligt starkt framträdande måste hygienfaktorerna bidra för att 
tillgodose behoven (Herzberg, 1959 se Berry 1998, s. 241). 
 
Angående Herzbergs teori om hygien- och motivationsfaktorer, säger Haslam (2001) att 
arbetet med att motivera personalen inte borde ske genom hygienfaktorer såsom säkerhet, 
arbetsmiljö etcetera. Cheferna bör istället fokusera på motivationsfaktorer då faktorerna bättre 
kan: påverka ansvarsskyldigheten till det egna arbetet, ge personen bättre möjligheter till att 
uppleva auktoritet och expertis, samt förbättra uppsikten över särskilda arbetsuppgifter 
(Hackman och Oldham 1980 se Haslam 2001, s. 91). 
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3.2.3 McClelland 

Herzberg (1959) påstår att känslan av att uppfylla någonting påverkar motivationen vilket kan 
styrkas genom att det också finns en teori knuten till begreppet uppfyllande. Teorin har 
utvecklats av David McClelland från tidigt 1960-tal. Studier genomförda av McClelland säger 
att känslan av uppfyllande består av två relaterade behov, nämligen ett behov av att nå 
framgång och ett behov av att undvika misslyckande (Atkinson & Feather 1966 se Berry 1998 
s. 243). Behoven kan mer utförligt beskrivas utifrån följande exempel: Om en uppgift är lätt 
är chansen till framgång stor, men belöningen är desto mindre. Att slutföra någonting som du 
redan på förhand vet att du klarar av, skapar inte en känsla av åstadkommande.  Är däremot 
uppgiften svår belönas den eventuella framgången bättre. Samtidigt är sannolikheten att få en 
känsla av åstadkommande inte lika stor, eftersom chansen att slutföra uppgiften är såpass 
liten. 
 
En person med ett dominerande framgångsbehov tillfredsställs bäst genom att åta sig och 
klara av en förhållandevis svår uppgift. Eftersom svårighetsgraden inte är den högsta behålls 
sannolikheten att få en känsla av framgång. En person som styrs av ett dominerande behov av 
att undvika misslyckande ogillar svårare uppgifter, eftersom sannolikheten att nå framgång 
minskar när uppgiftens svårighetsgrad höjs (Berry, 1998).  

3.3 Kognitiva teorier om vad motivation är påverkad av 
Berry (1998) påpekar att många teorier fokuserar på de kognitiva processer som påverkar 
motivationen. Teorierna tar utgångspunkt från föreställningen att anställda har tankar, känslor 
och förväntningar om sina handlingar och dess konsekvenser. Hon beskriver ett antal teorier 
som tillsammans med ovanstående kort beskrivna teorier bidrar med en viktig förståelse till 
bakomliggande orsaker för ett beteende styrt av motivationsnivån.  

3.3.1 Rättviseteorin 

En av de kognitiva teorier som är mest intressant ur studiens synvinkel är rättviseteorin, som 
poängteras av teoretikern Festinger (1954) genom Berry (1998, s. 249) som beskriver att 
människor jämför sig med varandra när de utvärderar sina tankar och känslor. Jämförelserna 
ger information som kan avgöra om individen anser att de egna tankarna är lämpliga. 
Jämförelserna resulterar i en känsla av harmoni eller disharmoni.  
 
Berry hänvisar också till Adams (1965) som säger att en anställds jämförelser av lönenivåer 
på arbetsplatsen kan påverka prestationsförmågan. Det på grund av att en känsla av 
disharmoni angående lönenivåer kan få negativ påverkan på motivationen.  
 
Vidare menas att den sociala jämförelsen tar sin utgångspunkt från den anställdes egen 
bedömning av vilka prestationer som krävs för att åstadkomma ett visst resultat, det vill säga 
vilken effekt prestationerna medför. Adams menar att människan själv skapar en kvot som 
kallas O/I (Output/Input). Input skapar förutsättningar för att prestera goda resultat, 
exempelvis utbildning och arbetserfarenhet, och Output skildrar det som kan härledas från 
arbetet, såsom lön, status och erkännande (Adams 1965 se Berry 1998 s. 249).  
 
När Input är i balans med Output anser vi människor att det är ett rättvist utbyte, men om 
Output är större än Input kan det tolkas att vi är överbetalda. När motsatsen sker, det vill säga 
när Input är större än Output, innebär det att vi känner oss underbetalda.  
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Det är den kvoten som anställda använder sig av när de jämför sig med arbetskollegorna, och 
om de stämmer överens med varandra skapas en lättnadskänsla som i sin tur kan underlätta 
för motivationen. Stämmer de inte överens kan en föreställning av disharmoni uppstå vilket 
kan leda till motsatt effekt (Adams 1965 se Berry 1998 s. 251). 

3.3.2 Uppsättning av mål 

En annan kognitiv teori som behandlar motivation är teorin om uppsättning av mål. Mål är en 
grundläggande faktor för att skapa motivation, eftersom det genererar energi som inverkar på 
den anställdes beteende (Locke 1968 se Berry 1998, s. 252). Det huvudsakliga budskapet i 
teorin är att tydliga samt svåra mål är mer motiverande än vaga och lätta. Källan till målet har 
också stor betydelse för vilket åtagande som de berörda anställda känner inför uppgiften. 
Acceptans och åtagande till uppgiften kan uppstå om individen själv medverkar i processen 
att formulera mål. Även om medverkan inte sker så kan personen med hjälp av monetära 
belöningar känna åtagande och därigenom känna ett större ansvar och en vilja att uppnå målet. 
Enligt Berry (1998) anser Locke (1968) att ju större den monetära belöningen är, desto bättre 
förutsättningar finns för större åtagande och effektivare arbete. 
 
Chmiel (2000) hänvisar till Locke (1968) som menar att teorin om måluppsättning 
kännetecknas av att svåra och specifika mål kan leda till bättre prestationer än lätta och mer 
generella mål. Precis som Berry (1998) menar angående acceptans av uppgiften, säger också 
Chmiel (2000) att målen måste vara accepterade av den anställde. Om målen är för svåra lär 
de inte bli accepterade, men om de accepteras så kan det medföra en stor psykologisk 
drivkraft. 

3.4 Faktorer som påverkar motivation på arbetsplatsen  
Sirota, Mischkind och Meltzer (2005) säger att problemet med ovanstående teorier är att de 
fokuserar på enskilda faktorer som påverkar motivationen, och att åtgärder kan lösa samtliga 
problem. För att konkretisera vad som påverkar arbetsglädjen, nämner författarna tre stycken 
faktorer som påverkar de anställdas trivselnivå och motivation på arbetsplatsen: 
 

• Att bli rättvist behandlad 
• Känslan av åstadkommande 
• Kamratskap  

 
Hiam (2003) förklarar att arbetsgivare bör sträva efter att få alla medarbetare att känna sig lika 
behandlade. Det viktigaste är att vara lyhörd och att lyssna på individens behov av hur han 
eller hon önskar bli behandlad.  Problemet med att behandla alla anställda på samma sätt är att 
alla arbetar av olika skäl. Det gör att det måste finnas en bra anpassning mellan de olika 
behov som finns på arbetsplatsen. 
  
Relationerna och samarbetet mellan medarbetarna måste fungera på arbetsplatsen, eftersom de 
är viktiga källor för att känna trivsel.  Dessutom är människor sociala varelser och behöver ha 
positiva interaktioner för att få en bra hälsa. Sirota, Mischkind och Meltzer (2005) säger också 
att teamwork är en viktig kamratskapsfråga som har stor inverkan på vad individen kan 
åstadkomma. Känslan av att göra något bra skapar stolthet, erkännande och delaktighet i vad 
hela företaget presterar. Kraften som stoltheten genererar påverkar en vilja och motivation hos 
medarbetaren för att prestera bättre resultat. Stolthetskänslan påverkas både av den anställdes 
egen uppfattning om vad åstadkommande innebär, och av det erkännande som kollegor visar. 
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Chmiel (2000) förtydligar att personalens trivsel och åstadkommandekänsla ska vara 
utgångspunkt vid studerandet av motivationshöjande åtgärder. Han säger också att den gamla 
tesen ”motiverade anställda jobbar hårdare” tillhör det förgångna. Han menar att företag 
istället bör ha ett mer humant synsätt när de utformar motivationshöjande handlingsprogram.  
 
Utöver ovanstående tre faktorer som påverkar trivsel och motivation nämner också Sirota, 
Mischkind och Meltzer (2005) sju åtgärder för att höja motivationen på arbetsplatsen. 
Åtgärderna kan omformuleras till fem kompletterande motivationspåverkande faktorer. 
 

• Anställdas motiv och värderingar ska samspela med nuvarande arbetsuppgifter 
• Konkreta, utmanande, attraktiva och nåbara mål 
• Att resurser som underlättar för effektiviteten finns tillgängliga 
• Omgivningen är stöttande och hjälpande 
• Det finns möjlighet till att förbättra kapaciteten  

 
Ovanstående åtta punkter kan vara bidragande faktorer till de anställdas arbetsbeteende. För 
att ytterligare förtydliga kan nedanstående sju områden från Harvey och Sykes (1988) 
användas för att ge en sammanfattande bild över vad som har störst betydelse för 
motivationen på arbetsplatsen.  
 

• Behov av status  
• Inflytande 
• Respekt 
• Rutiner 

• Erkännande 
• Stimulans 
• Ärlighet  

 
Samtliga nämnda etablerade samt kognitiva teorier bidrar med användbara insikter om 
motivation, men enligt Dipboye, Smith och Howell (1994) har vissa teorier mer stöd än andra. 
Behovsteorierna är de teorier som har minst stöd. Samma författare påpekar att den kognitiva 
motivationsteorin gällande uppsättning av mål är den mest spridna och förmånliga, där den 
praktiska relevansen är en påverkande faktor men också att den är förhållandevis enkel att 
implementera. 
 
Chmiel (2000) har en annan ståndpunkt. Den går ut på att den bästa motivationen inte fås 
genom att tillämpa delar ur en viss teori, utan att en hopslagning av element ur olika teorier är 
bättre (Locke och Latham 1990 se Chmiel 2000 s. 321).  Det innebär att vissa 
ställningstaganden kan kompletteras med andra ställningstaganden för att på så vis ge en mer 
övergripande bild över vad som kan påverka motivationen. Hopslagning av teorier ger en 
bättre utgångspunkt för att skapa effektivare handlingsprogram som har syfte att förbättra 
motivationsnivån. Locke och Latham (1990) säger också att tillfredsställelse på arbetsplatsen 
inte behöver ha någon direkt koppling till hur väl medarbetarna presterar. Det motiveras 
genom att prestation mer hänger ihop med åtagande. Prestationen påverkas visserligen av 
trivselnivån, men bara om tillfredsställelsen leder till ett åtagande av utmanande mål.  
3.5 Motivationshöjande åtgärder för bättre resultat 
Föregående avsnitt behandlar viktiga teorier som beskriver det som motivationskänslan är 
påverkad av, men de beskriver inte tillvägagångssätt för att höja motivationen. Avsnittet 
presenterar därför några av litteraturens mest förekommande åtgärder som företag kan 
implementera, då de vill höja personalens motivation för att göra ett bättre ekonomiskt 
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resultat. Beskrivningarna är kortfattade då syftet bara är att nämna det mest väsentliga inom 
respektive åtgärd. 

3.5.1 Motiverande kommunikation 

Kommunikation är en av grundpelarna som skapar möjligheter för bättre motivation. I stycket 
beskrivs kommunikationens roll och grundreglerna som måste tillämpas för att öka 
motivationen hos medarbetare. I slutet presenteras också vilken påverkan på motivationen 
som kommunikationen har på de anställda. 

3.5.1.1 Principer för motiverande kommunikation 

Motiverade kommunikation är en kommunikation vars målsättning är att stimulera 
medarbetarnas inblandning genom att göra dem delaktiga i chefens funderingar och även 
beslut. Med inblandning menas ett känslomässigt engagemang och fokuserande, men också 
intellektuell delaktighet (Hiam, 2003).  
 
Motivationen ska komma inifrån individen som en naturlig reaktion på situationen. Här spelar 
det givetvis stor roll hur medarbetaren uppfattar situationen. Tekniker för motiverande 
kommunikation är kraftfulla verktyg som stimulerar de naturliga känslorna av att känna sig 
motiverad, exempelvis om ett problem har uppstått bör chefen ”bjuda in” de anställda till att 
komma med förslag på hur det kan lösas (Hiam, 2003). Nedanstående punkter beskriver 
aktiviteter som enligt Hiam (2003) är viktiga för en chef att beakta gällande 
kommunikationsprocessen. 
 

• Presentera problemet 
• Uppmuntra till problemlösning som leder till många lösningsförslag (utan att kritisera 

förslagen) 
• Underlätta valet av det bästa alternativet (be medarbetarna att utvärdera och 

vidareutveckla sina idéer)  
• Underlätta planeringen och genomförandet (fråga medarbetarna hur de har tänkt 

genomföra den bästa idén) 
• Ha uppsikt över genomförandet (be medarbetarna informera chefen om hur det går)     

3.5.1.2 Hur påverkar kommunikationen personalens motivation? 

Hur påverkas personalens motivation av att deras chef bjuder in dem till ovanstående process? 
Enligt Hiam (2003) ges de budskapen att: 
 

• Det är deras uppgift att ta initiativ och lösa problem  
• Chefen bryr sig om de anställdas egna tankar och värdesätter deras förmåga 
• Kopplingen mellan vad de åstadkommer och övergripande mål blir tydligare 
• Engagemang och kreativitet leder till bättre problemlösning 
• Den typen av kommunikation leder till högre motivation eftersom chefen föregår med 

gott exempel    
 
Skälet till att motiverande kommunikation är nödvändig för ett motiverande ledarskap är att 
medarbetarnas motivation, som tidigare beskrivits, är en attityd och en känsla.  
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Kommunikationen påverkar tankar och känslor och Hiam (2003) säger att känslorna skapar 
ett beteende, och om känslorna är negativa är det oundvikligt att prestationen påverkas 
negativt. Det händer även om kommunikationen, planer, kunskap och övrig nödvändig 
information finns. 

3.5.2 Skapa möjligheter 

När en anställd känner att något viktigt kan uppnås genom ett hårt arbete är det viktigt att ge 
medarbetaren möjligheter. Att ge möjligheter ligger till grund för att senare uppnå resultat, 
och genom det inspireras medarbetarens motivation. Hiam (2003) poängterar även betydelsen 
av att analysera vilka möjligheter som medarbetaren vill ha då alla inte inspireras av samma 
möjligheter. Cheferna kan skapa möjligheter genom att exempelvis tilldela personalen nya 
och spännande uppdrag, men det ska inte enbart ske för att personalens nuvarande 
ansvarsområden inte motiverar tillräckligt (Hiam, 2003). Utöver att tilldela uppdrag kan även 
arbetsrotation vara ett bra sätt att motivera på då variationen av arbetsuppgifter kan skapa nya 
möjligheter. Organisationer som uppmuntrar och stimulerar både chefer och medarbetare till 
att ta egna initiativ har överlag också en högre motivationsnivå (Larson, 2005). 
 
Hiam (2003) tar även upp en annan åtgärd som kan skapa möjligheter, nämligen 
uppdragsplanering. Om den görs i samspel mellan chef och medarbetare förbättras 
möjligheterna och motivationen. Utöver uppdragsplaneringen finns det också andra faktorer 
som vid nyttjande av möjligheter påverkar motivationen, såsom stöd för personalen vid 
behov, utbildning för att utvecklas och förvärvet av nya färdigheter. Utöver det kan också 
uppgiften anpassas till den anställdes kompetensnivå, eftersom en för svår uppgift inte 
underlättar en god motivation. Medarbetaren måste också få tillgång till information och 
andra hjälpmedel, eftersom hon eller han inte ska hindras från att utföra en uppgift bara för att 
det saknas nödvändig information. 

3.5.3 Självständighet och delaktighet 

Wiberg och Stemme (1987) poängterar att självständighet är ett nödvändigt stadium för att 
känna motivation och Hiam (2003) medger att det är viktigt att ge medarbetarna 
självständighet och frihet i sitt arbete. Även fast övrigt motivationsarbete bedrivs effektivt kan 
den önskade effekten försvinna om medarbetarna inte ges den självständighet som de 
behöver. Arbetsmiljön är en påverkande faktor för självständigheten. Att låta den anställda 
själv inreda sitt arbetsrum efter de egna behoven påverkar arbetsmiljön och kan underlätta för 
prestationerna. De gemensamma arbetsytorna ska också försöka anpassas efter de anställdas 
behov och önskemål. Men då de gemensamma ytorna inte har lika stark påverkan på den 
anställdes trivsel som det egna arbetsrummet är det inte en lika väsentlig del (Hiam, 2003). 
Enligt Hiam (2003) är det viktigt att komma ihåg att självständigheten inte är lika 
betydelsefull för alla anställda. Arbetsgivaren måste därför hitta en bra anpassning mellan 
personalens olika behov. 
 
Självständigheten har två kännetecken; oberoende och saklighet. Oberoende innebär att en 
människa har möjlighet att välja mellan olika sätt att handla. Friheten finns alltid men är 
begränsad. Saklighet innebär hur människan använder sitt oberoende. Hänsynen till andra 
människor finns också inbyggt i självständigheten. Om vi människor har ett 
handlingsalternativ som kan få negativa konsekvenser för någon annan, måste vi försöka hitta 
ett alternativ som både ligger i linje med vad vi själva vill och något som heller inte skadar 
någon annan människa (Wiberg och Stemme, 1987).  
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Författarna understryker också vikten av att ha inflytande över målet och att det måste 
förmedlas i ett växelspel mellan chef och medarbetare. Syftet med växelspelet är att 
vederbörande ska påverka varandra i en process som leder till delaktighet i målet. 

3.5.4 Belöningar 

Hiam (2003) anser att det finns en missuppfattning bland chefer att belöningar är lösningen på 
de flesta attitydproblem hos de anställda. Det utvecklar han genom förklaringen att 
lönehöjning, bonus, optioner, priser, diplom eller tävlingar normalt inte är verktyg för att 
åtgärda problem. Problem kan exempelvis vara missade mål, dålig attityd eller för många 
uppsägningar. Han säger istället att belöningar ska baseras på det som medarbetarna helt och 
hållet själva kan påverka, då de exempelvis inte kan styra det slutgiltiga ekonomiska 
resultatet. Om personalen i stället blir slumpvis belönade kommer de troligtvis bara bli 
förvirrade. Cheferna kan även ge belöningar på vägen i takt med att delmål uppfylls. En hög 
lön behöver inte förbättra motivationen och i vissa fall kan även motivationen försämras. Det 
kan inträffa om personalen känner till att liknande arbetsuppgifter i ett annat företag ger bättre 
betalt. En hög lön behöver inte direkt påverka motivationen positivt, men om personalen vet 
om att de tjänar mer pengar än i andra företag kan motivationen öka. Försämrad motivation 
kan också vara en konsekvens av att alla inte värderar pengar högst. Överlag måste 
arbetsgivare ha ett strikt upplägg gällande när och hur belöningar ska tilldelas. 
 
Det finns även nackdelar med belöningar. Det innebär att högre lön eller mer bonus kan vara 
en nackdel i en del fall. Att erbjuda en person någonting som inte värdesätts kommer med 
andra ord inte att öka motivationen. Belöningar kan också uppfattas som en bestraffning. 
Exempelvis om personalen förväntar sig en belöning som inte blir av. Ett annat problem som 
kan uppstå vid kollektivt belönande, är att om en enskild individ misslyckas så kan han eller 
hon bli utmålad som en syndabock. Det kan bli följden om exempelvis det gemensamma 
målet inte uppfylls. Beteendet på arbetsplatsen styrs av belöningar. Därmed finns det också 
risk att personalen hittar metoder som lättare kan leda till belöningar (Hiam, 2003). 

3.5.5 Feedback 

Syftet med att ge feedback är att förändra arbetsbeteendet.  Det är då viktigt att medarbetaren 
förstår vilket sammanhang som feedbacken berör. Den bör ges på ett sådant sätt att personen 
själv ska kunna tolka informationen. Informationen ska bland annat handla om vad som ska 
förbättras och hur. Positiv och negativ feedback kan förstärka motivationen och från chefens 
sida måste det finnas återkoppling till hur personen i fråga utför sitt arbete i dagsläget. Den 
positiva feedbacken måste ligga på en skälig nivå eftersom motivationsnivån i längden kan 
avstanna eller till och med sjunka om för mycket beröm ges. Negativ feedback kan givetvis 
också få stor effekt på motivationen. Särskilt om den framförs som kritik och inte med en 
konstruktiv framtoning. En ytterligare konsekvens av för mycket feedback kan vara att 
medarbetarna blir beroende av att hela tiden få beröm för sina insatser på arbetsplatsen. Det är 
också ett mindre bra sätt att motivera på då alla människor inte har samma behov av att få 
uppskattning (Hiam, 2003). 
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3.5.6 Mål och ansvar 

Wiberg och Stemme (1987) säger att det är viktigt att ha en målbild. För att en medarbetare 
ska kunna få en målbild måste målet vara förståeligt och som personen önskar se förverkligat. 
Målet måste också vara tillräckligt realistiskt för att medarbetaren ska tro på sin förmåga att 
uppnå det. För att bygga upp en målbild måste det bearbetas inom personens inre 
föreställningsvärld. Med bearbetning menas att det ska bli en konkret förändring jämfört med 
nuläget, då målbilden inte är färdiggjord förrän det finns en uppfattning om hur både resultatet 
och strategin ser ut för att nå målet.   

 
”Motivation i arbetet är att aktivt vilja genomföra sina åtaganden” 

(Wiberg & Stemme, 1987, s. 91) 
 

Samma författare tillägger också att människan tar ansvar även när hon utvecklar motivation 
för åtaganden. Ansvarstagande kan sammanfattas som att i vilken utsträckning en person 
förmår att placera in de egna uppgifterna i organisationen som helhet, och att personen 
handlar utifrån det som är bäst för helheten. Grunden är att personen måste förstå 
organisationens övergripande mål (Wiberg & Stemme, 1987). 

3.6 Motivationens effekt på lönsamheten 
Avsnittet handlar om hur motivationspåverkande faktorer kan påverka lönsamheten i företag. 
En del information består av olika författares egna uppfattningar, medan annan information 
kommer från undersökningar. Syftet med undersökningarna var att hitta en relation mellan de 
anställdas välmående och organisationens lönsamhet. Först definieras begreppet lönsamhet. 

3.6.1 Lönsamhet 

Lönsamhetsmått är ett bevis på hur väl företaget lyckats förvalta sina egna resurser i form av 
avkastning på det totala kapitalet. Enligt Nationalencyklopedin kan lönsamhet beskrivas som: 
 
”Ekonomiska effektiviteten hos en verksamhet. Lönsamhet mäts i regel som relationen mellan 
de överskott (skillnaden mellan skapade nyttovärden och värdet av uppoffrade resurser) som 

erhålls, och värdet av de knappa resurser som därvid utnyttjas”  
(Nationalencyklopedin, 2008, Lönsamhet) 

3.6.2 Företagets väg till lönsamhet 

I Figur 1 illustreras företagets väg till lönsamhet. Enligt Sirota, Mischkind och Meltzer (2005) 
finns det ömsesidiga samband mellan modellens olika delar. Figurens exempel mellan 
kundnöjdhet och trivseln hos de anställda som har nära kundkontakter visar en så kallad 
”feedback loop”. Logiken och erfarenheten säger att de anställdas välmående skapar glada 
kunder som i sin tur påverkar företagets prestationer, men det går faktiskt åt båda hållen. 
Tillfredsställda kunder höjer i sin tur moralen hos de anställda med kundkontakter eftersom 
stoltheten som skapas är en källa till ökat välbefinnande. Det leder i sin tur till förbättrade 
prestationer för företaget som också det ger ökad drivkraft hos de anställda (Sirota, Mischkind 
& Meltzer 2005). En annan författare som bekräftar de anställdas påverkan på 
kundtillfredsställelsen är Koys (2001). Han hävdar att om personalen överträffar kundernas 
förväntan skapas ett positivt klimat bland de anställda som går över till kunderna (Morrison 
1995 se Koys 2001, s.104). 
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 Figur 1 Från ledarskap till lönsamhet 

(Sirota, Mischkind & Meltzer 2005, s. 51) 

Ledningen har också en direkt påverkan på företagets affärsprestationer, exempelvis genom 
teamwork. Genom att ledningen uppmuntrar till teamwork kan bättre prestationer göras då 
lagarbetet i sig genererar laganda, motivation och entusiasm hos medarbetarna. Drivkrafterna 
leder till en vilja att prestera ännu bättre och eftersom relationen mellan de två delarna 
”anställdas välmående” och ”individuella prestationer” är ömsesidig så ökar också 
välbefinnandet hos medarbetarna. Genom ett ökat välbefinnande, ökar också möjligheten till 
att företaget kan prestera ännu bättre resultat (Sirota, Mischkind & Meltzer 2005). Som ett 
komplement nämner Blau (1964) genom Koys (2001) att om samtliga anställdas beteende slås 
ihop till en helhet så förbättras grupprestationerna, eftersom det hjälper personerna i gruppen 
att arbeta tillsammans. Dessutom, om en medarbetare själv tar på sig ansvaret att hjälpa andra 
människor i organisationen behöver dem inte gå till sina överordnade för att be om hjälp. 
 
Företagsledningen är den part som också har mest inflytande på arbetsmoralen och 
affärsprestationerna genom att de påverkar rättvisa, åstadkommande och kamratskap. Det är 
dock nödvändigt att skilja på ledningen och ledarskap. Gemensamt har de båda en direkt och 
indirekt påverkan på prestationerna där det är ledningen som bestämmer affärsstrategin. 
Ledarskapet sätter kulturen i organisationen och påverkar det dagliga ledningsarbetet som 
inspirerar de anställda (Sirota, Mischkind & Meltzer 2005). 
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Många studier har genomförts där syftet är att länka ihop kundernas inköpsbeteende med den 
trivsel och attityd som finns hos personalen (eftersom lönsamheten kan vara påverkad 
härifrån). Genom några av studierna har det visat sig att kundtillfredsställelse kan relateras till 
företagets vinst genom att kundnöjdheten kommer som en följd av produkterna de köper och 
den service som erbjuds. Även bemötande från personal inkluderas. Hur bra bemötandet som 
ges är i sig påverkat av hur organisationen bemöter sina anställda (Sirota, Mischkind & 
Meltzer 2005). 
 
Notera att Figur 1 utelämnar vissa andra faktorer som kan påverka kundernas köpebeteende, 
såsom pris, alternativa konkurrenter men även detaljerad beskrivning av hur individuella 
prestationer direkt påverkar företagets resultat. Föreliggande punkter sammanfattar 
författarnas budskap med modellen (Sirota, Mischkind & Meltzer 2005). 
 

• Människors moral och välmående har en mycket stor betydelse för verksamhetens 
framgång, kundtillfredsställelse inkluderat. 

• Anställdas välbefinnande är en funktion av hur organisationen förs och hur styrningen 
tillämpas genom dagligt ledarskap 

• Framgång föder framgång med tanke på modellens ömsesidiga förhållanden. Ju 
bättre individerna och organisationen presterar desto högre blir personalens 
välbefinnande, som i sin tur, förbättrar och upprätthåller bedrifterna 

• Ledarskapets utformning stärker en anställds känsla för rättvisa, åstadkommande och 
kamratskap                                     

3.6.2.1 Ledarskapsbeteendet påverkar nyckeltal indirekt 
En studie genomförd av det amerikanska konsultföretaget ISR (International Survey 
Research) bekräftar föregående resonemang från Sirota, Mischkind och Meltzer. Syftet med 
undersökningen var att se vilken indikator som hade störst påverkan på två ekonomiska 
nyckeltal. Indikatorerna var bland annat samarbete, företagsimage, servicekvalitet, anställdas 
engagemang samt ledarskapsbeteende. 
  
De två ekonomiska nyckeltalen som undersöktes var ”kundens vinstpotential” som innebär 
det ekonomiska värde en kund genererar under en femårsperiod, samt ” kundservicetiden” 
som innebär den tid företaget ger service åt kunden. Av studien framgick det att 
ledarskapsbeteendet var den indikator som hade störst påverkan på de två nyckeltalen. Med 
ledarskapsbeteende menas hur chefskapet uppfattas av de anställda. Hur de uppfattar 
chefskapet har att göra med hur väl cheferna tillämpar faktorer såsom företagets vision, image 
och värderingar, synen på förändringar men också hur bra kommunikationen uppfattas. Hur 
chefer uppfattas har följaktligen en direkt påverkan på hur en avdelning presterar angående att 
inhämta vinster från kunder såväl som att tillhandahålla god service. 
 

”Leadership behaviour had the greatest impact on business performance” 
(ISR, “Leadership Impacts Profit Potential and Customer Retention: 

A Global Financial Services Firm”, s. 1)  

3.6.3 Engagerade anställda ger högre lönsamhet! 
En annan undersökning genomförd av ISR visar hur engagerade anställda kan påverka 
finansiella nyckeltal. Studien sammanställdes i juni 2006 och innefattade ca 664 000 anställda 
från hela världen där syftet var att analysera tre stycken ekonomiska mått över en ettårsperiod. 
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Måtten var rörelseresultatet (resultat innan finansiella poster), resultat (efter skatt) och vinst 
per aktie. Av studien framgick det att företag med motiverade anställda producerar bättre 
resultat. Den mest dramatiska upptäckten handlade om skillnaden på resultat innan finansiella 
poster där företag med högt motiverade anställda visar en förbättring på 19.2 % över 
ettårsperioden. Det kan jämföras med försämringen på 32.7 % för företag med lågt 
motiverade anställda.  
 
Angående resultat (efter skatt) var motsvarande siffror 13.2 % förbättring respektive 3.8 % 
försämring. Företag med högt motiverade anställda visar också en förbättring i vinst per aktie, 
med 27.8 % som kan jämföras med en minskning med 11.2 % för motsvarande.  

 
“This data reaffirms the remarkable ability of an engaged 

workforce to impact a company’s bottom line” 
 (ISR 2006, “Engaged Employees Help Boost The Bottom Line”, s. 1) 

 
En tidigare undersökning från ISR innefattade 41 bolag över en treårsperiod. Företag med 
högt motiverade anställda visar här en förbättring på 5.75 % över rörelseresultatet respektive 
3.44 % förbättring över vinstmarginalen (resultat efter finansiella intäkter i relation till 
omsättningen). I och med studien säger Patrick Kulesa (ISR Global Research Director) att 
deras forskning fortsätter att bekräfta relationen mellan engagerade anställda och det 
slutgiltiga finansiella resultatet.  
 
“These latest findings are consistent with ISR’s three-year study and demonstrate that both a 

one-year change and lasting performance gains are obtainable through an engaged 
workforce” 

(ISR 2006, “Engaged Employees Help Boost The Bottom Line”, s. 1) 

3.6.4 Samband mellan anställdas moral och företagets resultat 
Sirota, Mischkind och Meltzer kopplar ihop moral med trivsel. En hypotes från vår sida är att 
graden av trivsel kan vara påverkad av motivation. Därför väljer vi att inkludera nedanstående 
avsnitt om sambandet mellan moral och resultatet.  
 
Sirota, Mischkind och Meltzer genomförde 2000-2001 en undersökning om relationen mellan 
moralen hos de anställda och företagets resultat. Resultatet mättes genom ökad eller minskad 
aktiekurs. För att kategorisera moralnivån på vederbörande företag, användes mått som fick 
representera den totala moralen hos de tillfrågade anställda. Sambandet var uppenbart, då 
företagen med en hög moral (där 75 % eller fler anser sig trivas på jobbet) presterade ca 20 % 
bättre resultat. De företag vars anställda tillhörde kategorin medelhög moral (där 60-74 % 
anser sig trivas på jobbet) och låg moral (under 60 % trivs på jobbet) presterade ca 5 % sämre 
resultat än andra företagen i samma bransch. Av studien framgick det också att andra 
standardmått för att mäta företagsprestanda, såsom räntabilitet på eget kapital och räntabilitet 
på totalt kapital också var påverkade av vilken kategori av trivselnivå som respektive 
verksamhet tillhörde (Sirota, Mischkind & Meltzer, 2005).  
 
Sirota, Mischkind och Meltzer hävdar också via forskning från Harvard Business School att 
vinster på mellan 30 % och 40 % kan göras genom att företag implementerar åtgärder som 
leder till ökat åtagande från de anställda. Studierna är förhållandevis omfattande då de både 
inkluderar undersökningar om handlingsalternativ för att öka trivsel, men också vilken effekt 
det får på lönsamheten för många olika branscher.  
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En studie av nästan 200 banker visar att skillnader i handlingsalternativen för att öka trivsel 
kan ge ett utslag på 30 % differens över finansiella nyckeltal.  
 
Koys (2001) hävdar angående sambandet mellan moral och lönsamhet att organisationens 
effektivitet påverkas genom att bevara bra personal. Det för att erfarna medarbetare har mer 
kännedom om organisationens och kundernas mål.  Som en följd av lägre personalomsättning 
och färre nyanställningar minskar kostnaderna och Koys (2001) säger också att flera studier 
har visat att en minskad personalomsättning bidrar till förbättrade finansiella mått. I synnerhet 
lönsamheten (räntabilitet på totalt kapital). 

3.6.5 Anställda, kunder & lönsamhet 

Några effekter som kan uppstå från motivationen är hög kvalitet i utförandet, låg frånvaro 
samt låg personalomsättning. Den högre kvaliteten i arbetsutförandet innebär att personalen 
bemöter varandra bättre, bemöter kunder bättre (vars köpbenägenhet ökar, som leder till mer 
intäkter) men också att personalen får mer gjort för samma arbetstid. Det innebär en 
effektivisering för verksamheten. En effektivisering som i sin tur leder till att andra viktiga 
företagsfrågor (än just själva kvaliteten i arbetsutförandet) kan få prioritet som också det 
eventuellt kan påverka intäkter (Larson, 2005). 
 
Whitley (2006) poängterar att anställda som trivs med sitt arbete har en direkt påverkan på 
företagets ekonomiska resultat, oavsett om de har kundkontakt eller inte. Det påståendet 
intygas av Silvestro (2002) som beskriver en teori kallandes ”the employee-customer-profit 
chain”. Teorin innebär att styrning från ledningen som fokuserar på att förbättra anställdas 
trivsel och lojalitet, resulterar i ökad kundnöjdhet och förbättrade finansiella nyckeltal.  
 
Synsättet kan förtydligas genom en teori som kallas ”the satisfaction mirror”. Teorin går ut på 
att trivseln på arbetsplatsen är påverkad av kundernas tillfredsställelse, som genererar högre 
tillväxt och högre lönsamhet. Om ledningen misslyckas med att tillfredsställa sina anställda 
kommer det att smitta av sig på kunderna som då kommer att känna misstro. Även anställda 
som är frustrerade kan leda till ökade kostnader, på grund av nyanställningar. Det påverkar 
också lönsamheten negativt (Heskett, Sasser & Schlesinger 1997 se Silvestro 2002, s. 33). 
Ifall motsatsen sker, det vill säga att trivsel och lojalitet förbättras, anser Reichheld (1990) att 
rörelsekostnaderna minskar medan servicen istället förbättras. Det leder till ökad lönsamhet. 

3.7 Kort sammanfattning av redogjord teori 
Nedan sammanfattas kapitlets teorier om motivationshöjande åtgärder, samt vilken påverkan 
motivationen kan ha på lönsamheten. Anledningen till att avsnittet ingår i studien är för att 
skapa överskådlighet av redogjorda teoribildningar. 
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Motivationshöjande åtgärder 
 
o Målsättning och belöning: Företaget måste ha förståeliga och realistiska mål samt vara 

tydliga med vad de förväntar sig av sina anställda. Anställda ska känna att de kan bidra till 
att målet uppfylls. Belöning kan ske på olika sätt och de ska vara kopplade till mål som de 
anställda kan påverka.    

o Kommunikation: Chefen ska ha en bra och tydlig dialog med sina anställda och helst 
”bjuda” in alla för att diskutera viktiga beslut. En bra och tydlig feedback ska också ges 
till de anställda, där återkoppling görs till deras prestationer. Att anställda känner sig 
delaktiga är också viktigt för motivationen.   

o Skapa möjligheter: Möjligheter kan bland annat skapas genom att tilldela medarbetarna 
nya och intressanta uppgifter. De ska helst tas fram i samråd med den anställde och 
matcha dennes kompetensnivå. Många motiveras av att får eget ansvar.       

o Självständighet: Det kan nås genom flera åtgärder, exempelvis frihet i arbetet. Även 
arbetsmiljön är en påverkade faktor, som kan skapas genom att medarbetaren får inreda 
sitt arbetsrum efter egna behov. Arbetsrummet kan skapa en högre trivsel som dessutom 
kan förstärkas av att de gemensamma ytorna är bra utformade.  

 
Motivationens effekt på lönsamheten 
 
o Ömsesidigt samband mellan olika processer: Motiverade medarbetare påverkar kunders 

trivsel som genererar bättre affärsprestationer. Kunderna skapar motivation bland 
medarbetare och en ömsesidig ”feedback loop” mellan olika faktorer skapas därmed. 

o Ledarskapsbeteende påverkar nyckeltal indirekt: En studie av IRS bekräftar 
ledarskapsbeteendets påverkan på ekonomiska nyckeltal. Ledarskapsbeteende innebär hur 
chefskapet uppfattas av de anställda. Hur chefer uppfattas har följaktligen en direkt 
påverkan på hur en avdelning presterar.  

o Engagerade anställda ger högre lönsamhet: Två studier av IRS visar att företag med 
engagerade medarbetare bland annat presterar högre rörelseresultat, vinst per aktie och 
vinstmarginal. 

o Högre moral leder till högre resultat: En undersökning som Sirota, Mischkind och 
Meltzer (2005) har genomfört visar att företag med anställda som har en hög moral 
prestera ca 20% bättre i resultat. Att moralen påverkar resultatet påpekas även av en annan 
författare, som bland annat hävdar att personalomsättningen blir lägre.    

o Ökat åtagande hos medarbetarna leder till högre vinster: Sirota, Mischkind och 
Meltzer (2005) hävdar också att vinster på mellan 30 % och 40 % kan göras genom att 
företag tillämpar åtgärder som leder till ökat åtagande från de anställda.  

o Trivsel leder till högre resultat: En studie av nästan 200 banker visar att skillnader i 
olika handlingsalternativ för att öka trivsel kan ge ett utslag på 30 % differens över 
finansiella nyckeltal.  

o The employee-customer-profit chain: Teorin innebär att styrning från ledningen som 
fokuserar på att förbättra anställdas trivsel och lojalitet, resulterar i ökad kundnöjdhet och 
förbättrade finansiella nyckeltal. Det finns bevis som stödjer synen att anställdas 
motivation är en nyckelfaktor för ekonomisk tillväxt och lönsamhet. 

o The satisfaction mirror: Teorin går ut på att trivseln på arbetsplatsen påverkas av 
kundernas tillfredsställelse, som genererar högre tillväxt och högre lönsamhet. Om 
ledningen misslyckas med att tillfredsställa sina anställda smittar det av sig på kunderna 
som då känner misstro. Även anställda som är frustrerade kan leda till ökade kostnader, på 
grund av nyanställningar. 
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4 Empiri 
Kapitlet behandlar respondenternas svar från de tre undersökningarna. Undersökningarna 
presenteras var för sig och i sin helhet och någon uppdelning mellan vad olika personer och 
företag har svarat görs inte. Det dels på grund av att skydda respondenternas anonymitet, 
men också för att det inte är väsentligt för helhetsintrycket att ange vem som har sagt vad. 
Inledningsvis presenteras företagsundersökningen, följt av expertundersökningen, och 
avslutningsvis enkätundersökningen.  

4.1 Företagsundersökningen 
Texten bygger på en samlad bild över svar från 23 personer, samtliga inom olika företag. 
Inledningsvis beskrivs några allmänna åsikter om motivation. Därefter behandlas olika 
motivationshöjande åtgärder som är bra exempel på hur personalen kan motiveras. 
Avslutningsvis beskrivs några effekter som motivationen kan ha på lönsamheten. Kapitlets 
information kommer enbart från respondenterna vilket innebär att inga egna åsikter har tagits 
med. (Se bilaga 1 för undersökningsfrågor) 

4.1.1 Allmänt om motivation  

Enligt vissa respondenter kommer motivation inifrån och en person kan endast motivera sig 
själv. Det är inte chefens skyldighet att motivera sina anställda. Däremot är det dennes 
skyldighet att skapa förutsättningar för att de anställda ska känna sig motiverade och kunna 
genomföra ett bra arbete. Det är även viktigt att förmedla till de anställda att var och en 
ansvarar för att stimulera sin motivation. Det finns många tillvägagångssätt för att skapa 
förutsättningar och motivera sina anställda. Men det är inte en lätt uppgift, då alla personer 
inte värdesätter och påverkas av samma saker. 
 
För att genomföra ett bra motivationsarbete påpekas det också att det bör finnas någon form 
av ömsesidigt samarbete mellan den som ska motiveras och den som motiverar. Om en 
individ inte vill motiveras kan det inte heller ske, och om inga försök görs för att motivera 
kommer antagligen motivationsnivån att sjunka ytterligare. Det finns även en ömsesidig 
koppling mellan en persons motivationsnivå på jobbet och hur välmående denne är i 
privatlivet. Om privatlivet fungerar väl resulterar det i en mer effektiv och trevlig 
medarbetare.  På samma sätt blir personalen även privat välmående om arbetslivet fungerar 
bra. 
 
En person som i en grupp eller på en arbetsplats känner sig omotiverad och tydligt visar det i 
sitt sätt att bete sig och arbeta på, kommer enligt vissa respondenter antagligen ha en mycket 
negativ påverkan på resten av gruppen. Ibland är en omotiverad person tillräckligt för att dra 
ner motivationen och stämningen för resterande gruppmedlemmar. Det för att en person som 
tydligt visar sitt missnöje över arbetet och som ständigt klagar, påverkar mer negativt än en 
person som är glad påverkar positivt. Därför är det väsentligt att försöka se till att alla är 
motiverade, eller åtminstone undvika att någon är omotiverad.  
 
Vid arbetet med att motivera medarbetare bör det hela tiden finnas en strävan efter att nå en 
högre motivationsnivå då det alltid går att bli bättre. En ökad motivation leder till en högre 
arbetsglädje vilket i sin tur leder till en mer engagerad medarbetare som brinner för sitt arbete. 
Personalen är en av de viktigaste tillgångarna i ett företag och bör därför vårdas därefter.    
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4.1.2  Motivationshöjande åtgärder för högre lönsamhet  

De flesta respondenter arbetar i företag som använder sig av motivationsarbete på något sätt. 
Det är vanligt att göra medarbetsundersökningar som går ut på att bland annat utreda hur 
motiverade de anställda är. För att nyttan av undersökningarna ska bli så hög som möjligt kan 
det vara bra att ha individuella samtal med medarbetarna. Intressant är att två av de 
deltagande företagen angav att de inte har några direkta strategier för hur de ska motivera sina 
anställda.  
  
Nedanstående motivationshöjande åtgärder är baserade respondenternas svar för att nå en 
högre lönsamhet med hjälp av medarbetarna. Alla respondenter har givetvis inte nämnt alla 
åtgärder, då undersökningen inte är uppbyggd med syftet att ta fram de mest vanligt 
förekommande åtgärderna. 

4.1.2.1 Kommunikation, information och delaktighet 

Några respondenter påpekar vikten av att ha en bra kommunikation med medarbetarna. Dels 
för att ta reda på vad de anställda tycker och känner men också för att göra återkoppling till 
utfört arbete. Chefen kan tillsammans med individen eller arbetsgruppen komma fram till vad 
som kan eller ska förändras eller förbättras, men också diskutera andra företeelser av 
väsentlighet. Vid god kommunikation känner förhoppningsvis medarbetaren en delaktighet 
som kan påverka motivationen positivt, samtidigt som de punkter som valts att diskuteras kan 
utvecklas och förbättras (vilka kan innefatta faktorer som i sin tur också påverkar 
motivationen). Delaktighet i sig är en av de allra viktigaste förfaringssätten att motivera på 
och ska användas så ofta som det är möjligt. Det är också angeläget att alla medarbetare 
involveras av kommunikationen, så att inte endast en del av en grupp deltar. 
Kommunikationen ska överlag ske på ett ärligt sätt och med en sådan kvalitet att parterna 
förstår varandra.   
 
Ett annat sätt att få medarbetarna mer delaktiga är enligt respondenterna genom en öppenhet 
ifrån chefens sida. Det kan ske genom att vara noggrann med att delge information om vad 
som är aktuellt i företaget, till exempel genom ett bra uppbyggt intranät. Öppenhet skapas 
genom att samtliga anställda får tillgång till samma information. De anställda kan sedan själva 
välja om de vill ta del av informationen eller har nytta av den.  Tillgängligheten ska vara 
samma för alla. 
 
Det påpekas även att det är viktigt från företagets sida att ha en tydlig målsättning och visa 
vilka värderingar som förespråkas. Alla ska känna till företagets mål och hur de som individer 
kan bidra till att målet uppfylls. Delaktighet sker också i att sätta upp mål, att arbeta med mål 
och att utvärdera mål, exempelvis genom att alla medarbetare är med och tar fram 
gemensamma värderingar som gäller för hela företaget. I och med att värderingarna är 
gemensamt framtagna är det också lättare att som arbetsgivare ställa krav på att alla 
medarbetare följer dem. Därefter är det viktigt att arbetsgivaren tillsammans med de anställda 
utvärderar huruvida mål och visioner har uppfyllts. 

4.1.2.2 Utveckling och utbildning 

Vissa respondenter nämner att möjligheten att utvecklas inom organisationen, på nuvarande 
position eller annan, är något som kan sporra. Chefer ska uppmuntra de anställda till att vilja 
utvecklas, och arbetsgivaren bör skapar möjligheter till det, genom bland annat utbildning på 
arbetsplatsen eller fritidsstudier.  
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Möjligheten till kompetensutveckling är mycket viktig för medarbetarnas motivation och i 
samband med det ska mål sättas upp i samförstånd mellan chef och medarbetaren. Även en 
plan för hur målet ska uppfyllas bör utformas. Kompetensutveckling kan uppnås dels genom 
utbildning (extern och/eller intern), samt genom att medarbetaren får nya kunduppdrag eller 
nya befattningar inom bolaget. Vid nyanställningar ska den nya medarbetaren ges tid för 
inlärning av de nya arbetsuppgifterna och en mentor kan även utses med syfte att bistå med 
hjälp och vägledning kring frågor som kan uppstå.     
 
För att utveckling och utbildning ska få en hög effekt på motivationen är det mycket viktigt 
att göra återkopplingar till medarbetarens utveckling. Enligt några respondenter sker det 
rimligtvis genom ett utvecklingssamtal mellan chef och den enskilde medarbetaren. Först och 
främst borde förgående års målsättning följas upp och utvärderas, för att sedan gå igenom den 
framtida utvecklingen och målsättningen för medarbetaren. För att säkerställa en bra personlig 
utveckling är det viktigt att lyssna på den enskilde individen, exempelvis gällande vilka mål 
denne har för sin utveckling. Genom att tillsammans gå igenom utveckling och målsättning 
skapas en tydlighet kring vad individen ska åstadkomma. Personen ges då även möjlighet att 
påverka sina förutsättningar för det kommande arbetet, vilket i sin tur påverkar motivationen.  
 
Utöver samtalen bör även en regelbunden feedback ges, med störst betoning på vad individen 
gör bra, men även kritik i de fall det är nödvändigt. Feedback är dels bra för motivationen 
genom att uppmuntra ett väl utfört arbete eller ge förslag för att förbättra ett sämre utfört 
arbete. Feedback är även nödvändig för att öka prestationen genom att chefen i ett tidigt skede 
meddelar den anställde vad som är bra och vad som bör förbättras. 

4.1.2.3 Arbetsuppgifter 

Ett antal respondenter säger att många anställda påverkas av hur deras arbetsuppgifter är 
utformade och av nuvarande arbetssituation. För att höja motivationen måste medarbetaren 
ges möjlighet att kunna påverka sitt eget arbetsutförande och för arbetsgivaren är det viktigt 
att i den mån det är möjligt försöka uppfylla det. En positiv påverkan kan ske genom att 
medarbetaren ges större befogenheter eller ansvar, så att hon eller han kan välja hur arbetet 
ska utföras. En påverkan kan också ske genom dialoger så att en lösning tas fram tillsammans.  
 
Säkerställandet av att rätt personer finns på rätt plats är också en viktig del, enligt 
respondenterna, då det gör att organisationen tillvaratar individernas kompetenser. Genom att 
det sker får företaget ut det mesta av individerna samtidigt som arbetsuppgifterna blir mer 
tillfredsställande. Det den anställde är bra på tycker denne oftast är roligt att arbeta med. Det 
skapar en glöd och tillika motivation. I vissa fall är det kanske inte lämpligt att arbetsgivaren 
ger ett stort ansvar, exempelvis då arbetet måste utföras på ett visst sätt och med vissa 
metoder. I de situationerna är det extra viktigt att arbetsgivaren är tydlig med hur det 
strukturerade arbetssättet ska utformas och varför, så att den anställde vet vad som ska göras. 
 
Vidare påpekas också att intressanta arbetsuppgifter kan vara en inspirationskälla för många. 
Kombinationen av uppgifter som ger individen möjligheten att växa och att få beslutskraft 
påverkar motivationen mycket positivt. Flexibla arbetstider bidrar också till motivation för 
medarbetarna, då de själva kan bestämma när de ska förlägga sitt arbete. Vissa människor 
motiveras mycket av makt och inflytande medan andra kan motiveras av prestige och status. 
Ibland kan vetskapen om att möjlighet till befordran finns för den som utför ett bra arbete, 
påverka motivationen positivt då den befordran eventuellt kan leda till mer makt och större 
inflytande. 
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4.1.2.4 Arbetsmiljö och företagskultur  

Enligt respondenterna bör arbetsplatsen vara trygg och harmonisk eftersom trivseln har stor 
påverkan på arbetstagarens prestationsförmåga. Trivsel kan skapa motivation, och i värsta fall 
kan en låg trivselnivå minska motivationen. Det är viktigt att arbetslokalerna är ljusa och fina 
för att skapa en form av energi då arbetsmiljön är en grundförutsättning gällande 
motivationsarbetet. Det viktigaste är emellertid att cheferna lyssnar på sina anställda i frågan 
om hur de gemensamma arbetsytorna ska utformas och hur de anställdas behov ska 
tillfredsställas på bästa sätt.  
 
Vidare anses att företagskulturen också påverkar, där värderingar gällande ledarskap, 
medarbetarskap, kundorientering och resultatorientering är viktiga beståndsdelar. Om en 
individ under en längre tid har känt att företagets visioner och kultur inte är passande eller inte 
samspelar med det egna förhållningssättet, bidrar det till att personen istället lägger sin energi 
på irritation. Det leder till att fler anställda kan bli omotiverade och därmed inte lönsamma för 
företaget. 

4.1.2.5 Ledarskap 

Några respondenter belyser vikten av att ha engagerade och lyhörda ledare som försöker hitta 
den potentiella kraften hos varje medarbetare och ger dem möjligheten att utvecklas. Det ökar 
förutsättningarna att skapa en lönsam verksamhet. Viktiga delar inom ledarskapet är just att 
skapa engagemang och styra mot uppsatta mål, och därför är det viktigt att delge information 
som skapar delaktighet. Ett ledarskap som är i enlighet med företagets värderingar ger bäst 
effekt. En individ måste bli rättvist behandlad och ges tydliga riktlinjer för arbetet. Företaget 
måste även säkerställa att prestationerna styr befordran och inget annat. Om så inte sker finns 
det risk att motivationen sjunker. Det är också viktigt att se till individens behov och inte till 
gruppens, och motivationen skapas genom att de anställda känner sig respekterade och att de 
tar del av roliga och utmanande uppgifter. Samtidigt måste chefer skapa rimliga förväntningar 
men också tydliga ramar för vad som är möjligt. Givetvis behöver ledare och chefer utvecklas 
och därför måste företag även satsa på utbildning för dem. 

4.1.2.6 Gemenskap 

Gemenskap på arbetsplatsen är, enligt respondenterna, också en av grundstenarna för att 
bygga motivation då medarbetarna måste trivas med varandra. Det handlar om att skapa goda 
relationer, både på individnivå, i gruppen men också i organisationen. Genom diverse 
företagsaktiviteter och sociala aktiviteter såsom afterwork, kickoffer, fester, 
informationsmöten eller sportföreningar, kan gemenskapen förbättras och förhoppningsvis 
motivationen påverkas. I de företag där stora delar av arbetet är förlagt utanför arbetslokalerna 
är aktiviteterna mer viktiga. Det för att stärka gemenskapen då de anställda inte träffas lika 
ofta. Det är också mycket viktigt att snabbt få in nyanställda i gemenskapen. Ibland kan det 
vara svårt att komma in i en ny grupp som redan är väldigt sammankopplad. Genom 
exempelvis en introduktionsdag kan den nyanställde då få möjlighet att lära känna 
arbetskamraterna. 
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4.1.2.7 Uppmärksamhet och pengar  

Respondenterna säger också att det är viktigt att företag har rätt lönestruktur då en 
marknadsmässig lön kan vara en stor motivationskälla för många. Det gäller även att behandla 
alla medarbetare rättvist då samma kvalitet och effektivitet i arbetet ska ge samma lön. 
Lönesystemet kan vara uppdelat i olika delar där prestationer belönas extra, till exempel både 
fast lön och någon form av rörlig del (bonus). Bonusen kan vara kopplad till något 
resultatmått. Ett annat exempel är ett lönesystem som är uppdelat i två delar. Dels en 
prestations/produktivitetsbaserad lönedel och en del som kan kallas kvalifikationstillägg som 
premierar ökad kunskap, ansvar och hur hjälpinriktad individen är. Men bonus och extra löner 
leder i många fall bara till en kort påverkan på motivationen då många ”glömmer” julbonusen 
som de fick när sommaren närmar sig.      
 
Om belöning ska användas effektivt för att motivera en anställd är det enligt respondenterna 
viktigt att hitta rätt belöningsstruktur för när och hur belöningen ska ske. Belöningar kan vara 
i form av pengar, föremål eller annat som lönetagaren värderar. Även utbildning, studieresor 
och interna kurser kan klassas som belöningar. Att skicka de anställda på internkurser och 
utbildning kan av den anställde tolkas som att den uppmärksammas, att företaget är nöjd med 
arbetet som utförs och att företaget vill satsa vidare på dem. Det har en stor påverkan på 
motivationen. Enklare former av belöningar såsom gåvor som ett bevis för uppskattning finns 
också. De kan fungera minst lika bra som motivationspåverkande medel då det inte alltid är 
värdet som har betydelse, utan tanken och att den anställde känner sig observerad. Vissa 
medarbetare lägger stor vikt vid att bli uppskattade och uppmärksammade, och framförallt vill 
de själva ha en bekräftelse på att de gör ett bra jobb och att deras jobb uppskattas av chefen. 
 
Vidare säger vissa respondenter att den bästa effekten av belöningar, oavsett om det rör sig 
om pengar, utbildning eller något annat, fås om den är kopplad till olika mål som den enskilde 
eller gruppen ska uppnå. Målen kan vara baserade på många olika företeelser som anpassas 
till gruppen, såsom resultat, kvalitet, produktivitet med mera. Företagen måste även ha bra sätt 
att mäta målen på. Kvalitet exempelvis kan mätas genom externa reklamationer, interna 
kassationer och/eller materialutnyttjande. Dels för att lättare kunna bedöma ifall målet har 
uppnåtts, men även för att medarbetarna lättare ska kunna ta till sig målet och för att själva se 
under processens gång hur de ligger till gentemot målet.   
 
Det påpekas även att diverse förmåner till anställda också kan ha en påverkan på 
motivationen. Förmåner kan ske i oändligt många former, såsom friskvård, tjänstebil, 
milersättning, föräldraledighet, rabatterad lunch med mera. Företaget kan även se till att 
medarbetarna har tillgång till frukt, kaffe och dylikt. Sakerna kanske inte direkt förbättrar 
motivationen, men ett irritationsmoment kan uppstå om de inte finns vilket inte är bra för 
motivationen. Det viktiga är att hitta det som medarbetarna lägger störst vikt på, så att inte 
pengar läggs ut i onödan. Vissa personer är väldigt tävlingsinriktade och sporras rejält av 
möjligheten att visa vad de kan, och i de fallen kan det vara bra att anordna tävlingar eller 
utmärkelser och sedan ta fram priser för dem som vinner. Företagen kan antingen uppmana de 
anställda till att åstadkomma någonting och den som gör bäst ifrån sig vinner, eller så kan de 
anställda bli belönade genom återkommande utmärkelser, som exempelvis ”månadens 
anställde” och ”månadens ledare”. 
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4.1.2.8 Hälsa & Träning  

Ett fåtal tillfrågande respondenter nämner att en god hälsa bland personalen är viktig för alla 
företag. Det eftersom mindre sjukfrånvaro leder till lägre kostnader. Att uppmuntra anställda 
till regelbunden träning är viktigt, och genom att på ett eller annat sätt bidra med resurser för 
träning kan motivationen påverkas positivt. Genom att företaget betalar anställdas 
träningskostnader ökar sannolikheten för att fler väljer att börja träna och förhoppningsvis 
förstärks också motivationen. Att skapa en sportförening är också en metod som kan användas 
där de anställda själva deltar i ett lag i en serie eller liknande. Relationen mellan de deltagande 
personerna förstärks dessutom genom aktiviteterna. Det finns även andra metoder att tillgå, 
såsom att erbjuda anställda gratis eller rabatterad massage och naprapati. Det leder till en ökad 
fysisk och psykiskt välmående. Genom att teckna en bra sjukvårdsförsäkring kan dels 
motivationen öka men också vårdtider förkortas.   

4.1.3 Motivationens påverkan på det ekonomiska resultatet 

Den generella uppfattningen bland de tillfrågade respondenterna är att lönsamheten tveklöst 
kan påverkas med hjälp av motivation där både kostnader och intäkter kan förändras. I stort 
sett går alla poster att påverka, men det finns vissa skillnader rörande vad som kan påverkas 
beroende på vilken arbetsgrupp, arbetsplats eller företag det rör sig om. Då skillnaderna inte 
har kunnat bli helt klargjorda, får undersökningen ses som en samlad bild över vad som kan 
påverkas. Även om motivation ibland inte direkt leder till en högre lönsamhet kan det i alla 
fall undvikas att personalen är omotiverad. Om personalen under en längre tid är omotiverad 
kommer antagligen lönsamheten för den enskilda personen att minska, eftersom bland annat 
kraften för att utföra arbetet försvinner.       
 
I det långa perspektivet är lönsamhet och motivation ömsesidigt ihopkopplade. Med det 
menas att motiverade medarbetare är en förutsättning för att företag ska bli lönsamma och det 
behövs också lönsamhet för att skapa motivation till medarbetarna. De effekter som 
motivationen, enligt de tillfrågade företagen har på lönsamheten kan kategoriseras enligt 
nedanstående upplägg. 

4.1.3.1 Kunder 

Några av respondenterna hävdar att en effekt av motivationen är att företagets kunder kan bli 
nöjdare. Det på grund av att ökad motivation ger nöjdare och mer engagerad personal. 
Kunderna påverkas positivt av det eftersom de bland annat får ett trevligare bemötande från 
personalen. En nöjd kund tenderar att återkomma jämfört med en missnöjd kund och nöjdare 
kunder kan också leda till fler kunder. De talar även gott om företaget, vilket kan leda till att 
även deras vänner och bekanta också blir kunder. Fler kunder leder till bland annat högre 
försäljning, vilket i sin tur leder till högre lönsamhet. En aspekt som tyder på ett samband 
mellan personal och kund är ett fenomen som ett deltagande företag påpekat. I företaget mäts 
både personalens nöjdhet genom ESI (Employment Satisfaction Index) och kundernas nöjdhet 
genom CSI (Customer Satisfaction Index). En tendens som kunnat urskiljas är att avdelningar 
med hög ESI också har ett högt CSI. 

4.1.3.2 Personal 

Ett antal respondenter hävdar att en medarbetare som trivs med sina uppgifter, sina kollegor 
och sin chef blir effektiv. Det påverkar omgivningen positivt vilket också leder till ökad 
lönsamhet.  

- 31 - 
 



 

En medarbetare med en hög motivation tenderar att stanna i företaget en längre tid, vilket 
minskar personalomsättningen och upplärningskostnader. En annan viktig aspekt är även att 
kompetensen behålls inom företaget. Vissa personers specialitet kan vara mycket svårt att 
ersätta och den eventuella ersättaren kanske inte kommer upp i samma kompetensnivå. Det 
kan leda till att lönsamheten försämras.  Givetvis påverkas även personalomsättningen av 
andra faktorer men med hjälp av motivation kan den minskas. Även sjukfrånvaron kommer 
sannolikt att minska då de som trivs på arbetsplatsen antagligen bara sjukanmäler sig när de 
verkligen behöver. Till sist påpekar även några respondenter att lägre sjukfrånvaro påverkar i 
högsta grad lönsamheten.  

4.1.3.3 Effektivitet i arbetet 

Respondenterna säger att en ökad effektivitet är resultatet av en ökad arbetsglädje. En 
motiverad person gör ett bättre arbete, utnyttjar sin arbetstid på ett bättre och effektivare sätt, 
vilket innebär att hon eller han hinner uträtta mer under en arbetsdag och förhoppningsvis 
kanske företaget totalt sett kan spara in på tjänster. Exempelvis att personer som redan arbetar 
i ett företag kan producera mer på samma tid genom att de arbetar snabbare, vilket leder till 
att arbetsgivaren kan undvika nyanställningar. En högre produktivitet/effektivitet leder ofta 
till en högre lönsamhet i organisationer, särskilt om de redan befintliga resurserna kan 
utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. 

4.1.3.4 Kvalitet  

En person som är motiverad gör som ovan nämnt ofta ett bättre jobb, och lägger ofta ner lite 
extra tid och kraft för att utföra arbetet så bra som möjligt. Ett arbete som utförs på ett bättre 
och skickligare sätt kommer att hålla en högre kvalitet, vilket i sin tur bland annat leder till 
nöjdare kunder och minskade kostnader för att rätta till fel i efterhand. En högre kvalitet kan 
nås både på tjänster och på produkter. En högre motivation gör också att många i personalen 
tar fram sina mer kreativa sidor i olika avseenden. Några respondenter säger också att en bra 
kreativitet leder till bättre lösningar, vilket är bra för lönsamheten. 

4.1.3.5 Förändringar 

Ibland krävs det att förändringar görs inom företaget för att nå framgångar och för att öka 
lönsamheten. Det hävdar några respondenter och en förutsättning för att förändringar ska 
kunna genomföras på ett bra och effektivt sätt är att personalen är med på det. En person som 
är motiverad har lättare för att ta till sig och acceptera förändringar. Ofta innebär även 
förändringar att personalen måste ta till sig ny kunskap och lära sig behärska de nya metoder 
som införs. En omotiverad person tycker oftast att det är jobbigt med förändringar och vill 
därför inte lära sig de nya rutinerna.  

4.2 Expertundersökningen 
I föreliggande kapitel presenteras en helhetsbild över svaren från de sex expertföretagen. 
Deras syn på sambandet mellan motivation och lönsamhet behandlas, men även hur ett 
företag bör gå tillväga för att motivera sina anställda för en ökad lönsamhet. Varje tillfrågad 
person representerar ett konsultföretag som direkt eller indirekt har studiens huvudproblem 
som expertis. Inledningsvis beskrivs motivationshöjande åtgärder som enligt konsulterna är 
att prioritera. Därefter beskrivs motivationens påverkan på lönsamheten. Avslutningsvis visas 
ett konkret exempel som visar en indelning av ekonomiska faktorer som påverkas av 
motivation. Kapitlets information kommer enbart från respondenterna vilket innebär att inga 
egna åsikter har tagits med.  (Se bilaga 2 för undersökningsfrågor). 
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4.2.1 Motivationshöjande åtgärder 

Några av de tillfrågade experterna säger att arbetet med mjuka faktorer som motivation ska 
alltid ha ett längre tidsperspektiv. Då motivation är känslor och uppfattningar kan de inte 
ändras över natten och det är också svårt att få en bestående motivation vid kortsiktigt 
tänkande. Effekten kan dock komma på en kortare tid och motivationen kommer även inifrån 
individen. Motivation kan aldrig användas för att lösa några problem inom företag, men den 
är en hjälp som underlättar och påskyndar processen. Vilka motivationshöjande åtgärder som 
har störst effekt varierar mycket och det finns heller inget ultimat sätt att motivera en anställd 
på. Det gäller för varje företag att ta fram de motivationshöjande åtgärder som lämpar sig bäst 
för den specifika verksamheten. Givetvis finns det emellertid några åtgärder som enligt 
respondenterna fungerar bättra än andra och de beskrivs kortfattat nedan. 

4.2.1.1 Tydlighet vid målsättning  

Att cheferna och företagsledningen är mycket tydliga med vad som menas är en viktig 
motivationskälla. Det säger experterna som också poängterar att oförmåga hos 
företagsledningen att konkret tala om för de anställda vad som ska göras är den enskilt största 
orsaken till varför lönsamheten är låg i ett företag. Företag måste ha en tydlig affärsidé, vision 
och mål, och för att lyckas med det måste de ha en bra strategi för hur målen bäst ska uppnås. 
Strategin måste sedan omsättas till aktiviteter, som innebär nedbrytning av mål och delegering 
av uppgifter. Eftersom alla inte kan påverka allt i företagets mål gäller det att belysa de delar 
av målet som den enskilde individen eller arbetsgruppen kan påverka. Samtliga medarbetare 
och avdelningar bör känna till exakt hur de kan gå tillväga för att uppnå sin del av målet.  
 
Vidare sägs också att tydligheten vid målsättning för vad som förväntas av den anställde 
givetvis påverkar motivationen. Om målen inte är tydliga eller bryts ner till individnivå blir 
följden att målet blir betydligt svårare att uppnå. Dessutom innebär det en känsla av ovisshet 
för den enskilde medarbetaren, eftersom den inte vet vad som kan förändras eller förbättras 
för att uppnå målet. Arbetsprestationen kan då bli sämre och det tar längre tid för personalen 
att nå målet. Om cheferna i stället är tydliga med sina budskap kommer personalen antagligen 
att känna högre motivation och engagemang för sitt arbete och arbetsprestationen förbättras 
därmed. 

4.2.1.2 Bra ledarskap  

Några experter påpekar att motivation kan reduceras avsevärt genom dåligt ledarskap och 
därigenom stärks vikten av ett bra ledarskap. Cheferna måste ha en tydlig och bra 
kommunikation med sina medarbetare och det får inte finnas några oklarheter med vad som 
menas. Cheferna bör också vara duktiga på att delegera arbetsuppgifter, där uppgiften ska 
kommuniceras så att den anställda vet vad som ska göras och varför. Uppgiftstagaren bör 
helst få så mycket eget ansvar som möjligt då det är oerhört motivationsgivande och som även 
ger den anställde möjlighet att utvecklas och växa med arbetsuppgifterna. Cheferna ska också 
vara coachande och hjälpa medarbetarna när så behövs. Det kan göras genom bland annat 
feedback och tydlig återkoppling till hur personen presterar i förhållande till målen. Eftersom 
många personer har ett behov av att bli delaktiga är det viktigt att cheferna lyssnar till deras 
idéer och tankar. Företaget och cheferna bör även vara noggranna med att ge de anställda 
information, om exempelvis viktiga händelser inom företaget.  Det skapar bland annat en 
känsla av delaktighet vilket, enligt experterna, i sin tur kan öka motivationen. 

- 33 - 
 



 

4.2.1.3 Arbetsuppgifter  

Några av experterna belyser vikten av att arbetsuppgifterna måste kännas meningsfulla och 
utmanande för varje individ och helst stämma överens med den vilja, ambition och kompetens 
som hon eller han har. För att känna meningsfullhet återkommer chefens roll i att ge tydliga 
instruktioner över vad arbetsuppgifterna har för syfte men också tydlighet gällande vilken roll 
medarbetaren har i företaget. Utöver det är det också viktigt att tydlighet finns angående vilket 
ansvar och vilka förväntningar som vilar på medarbetaren. Att arbeta i team är att föredra 
framför ett helt enskilt arbete, i de situationer som det är möjligt. Att skapa team kan dels 
resultera i ett bättre utfört arbete men också påverka motivationen positivt. Det genom bland 
annat en bättre gemenskap och att medarbetarna kan hjälpa varandra när behov uppstår. 
 
Vidare nämns att möjligheten att kunna påverka sin egen situation på arbetsplatsen påverkar 
motivationen. Det är bra om personalen kan påverka hur de önskar utföra sitt arbete men även 
hur deras arbetsplats ska utformas för att stämma bättre överens med behoven. För att 
utvecklas inom företaget kan det vara smart att chefen tilldelar nya intressanta arbetsuppgifter 
eller erbjuder någon annan typ av utbildning. Utmanande uppgifter plus goda möjligheter till 
personlig utveckling är stora motivationspåverkande faktorer. 

4.2.1.4 Uppmärksamhet 

Att ge anställda uppmärksamhet och visa att deras arbete uppskattas är enligt respondenterna 
mycket viktigt för motivationen. Ibland räcker det med enklare saker för att höja 
motivationen, som att chefen exempelvis frågar hur arbetet går. Om någon ges eget ansvar är 
det viktigt att denne står för sina misstag och belönas för sina framgångar. Pengar i form av 
högre lön och bonus kan motivera vissa människor och belöningen borde då vara kopplad till 
något mål, så att det finns något att sträva efter.  
 
Befordran kan också vara ett sätt att höja motivationen. Problemet är dock ofta att de flesta, 
hierarkiskt sätt, arbetar längst ner i organisationen vilket innebär att det inte alltid finns 
möjlighet till att avancera. Det räcker dock som motivationskälla att få de anställda att 
åtminstone tro att det även finns plats för dem högre upp i organisationsschemat, trots att så 
kanske inte är fallet. Möjligheten till befordran motiverar dock inte alla eftersom alla inte vill 
lägga ner den extra möda, kraft och tid som behövs för att kunna bli befordrad. 

4.2.2 Vad kan motivationen påverka? 

Att motivationen kan påverka lönsamheten är ganska självklart enligt alla respondenter. Det 
svåra är istället att veta hur lönsamhet påverkas och vilka tillvägagångssätt som är mest 
lämpliga att använda. Experternas ståndpunkter presenteras nedan.     

4.2.2.1 Allt går att påverka, men i olika omfattning  

Alla respondenter säger att allt inom lönsamheten går att påverka med hjälp av motivation, 
antingen direkt eller indirekt. Motivation kan dels ha en förstärkande effekt, som till exempel 
att enskilda anställda tar större ansvar och gör extra ansträngningar, men också en 
återhållande effekt, som till exempel frånvaron. Genom det kan både intäkts- och 
kostnadssidan i resultaträkningen påverkas i rätt riktning. Samtidigt måste beaktas att 
omgivningen (som struktur och kultur) har stor betydelse. Omgivningen varierar och ett 
företag med en positiv kultur som är befriad från strukturella hinder och har motiverade 
medarbetare, har betydligt större chanser att få högre lönsamhet. Det jämfört med ett företag 
som inte uppfyller samma kriterier.  
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Av undersökningen framgår att en individ inte själv kan påverka lönsamheten i någon större 
utsträckning, men flera små resultat kan leda till stora resultat i det totala. Om alla anställda 
bidrar med sin egen del kan de totala prestationerna bli mycket bättre totalt sett. Därmed 
kommer lönsamheten att förbättras även om det inte verkar så i det enskilda fallet. Dock leder 
inte alltid en ökad motivation till att lönsamheten påverkas. Exempelvis kan en anställd 
motiveras till att utföra en relativt tråkig men nödvändig arbetsuppgift utan att klaga. 
Arbetsuppgiften kan ändå vara ytterst nödvändig för verksamheten men leder inte till någon 
ökad lönsamhet. 

4.2.2.2 Förutsättningar för en ökad eller bibehållen lönsamhet 

Några respondenter säger att en av de viktigaste centrala faktorerna för att lyckas bibehålla en 
hög lönsamhet är en effektiv organisation som kan bära strategierna i verkliga situationer. De 
personer som kan bidra till lönsamhet måste vara motiverade att utföra arbetet i linje med de 
visioner, mål och strategier som företaget står för. Så länge företagen själva kan påverka 
lönsamheten kan motivationshöjande verktyg användas för att höja den. 
  
Några säger vidare att lönsamheten också kan utebli om motivationsarbetet bedrivs på fel sett. 
Det finns även andra faktorer som företag inte kan påverka genom att motivera. Exempelvis 
dramatiska omvärldshändelser som de inte kan styra över. Kort sagt kan sägas att allt inom 
lönsamheten som företaget själva kan påverka kan även påverkas av motivation. Ibland krävs 
även större förändringar för att nå en högre lönsamhet och i de situationerna måste ledningen 
ha övrig personal på sin sida. Därför är det enormt viktigt att motivera personalen så att de tar 
åt sig av förändringen och hjälper till för att införa den. Generellt sett har även en motiverad 
medarbetare större och bättre skäl till att arbeta mot företagets uppsatta mål.  

4.2.2.3 Lönsamheten kan inte enbart höjas av motiverade anställda 

En av respondenterna säger att motiverade anställda inte alltid leder till mer belåtna kunder i 
alla företag. En motiverad och engagerad telefonförsäljare sprider nödvändigtvis inte sin 
glädje till eventuella kunder om tidpunkten för hans samtal är opassande. Lönsamhetseffekten 
kommer också att försvinna om de nya kunderna behandlas på fel sätt. Därför måste företag 
ha en bra strategi för hur kunderna ska behandlas innan motivationsarbetet startar.  
 
I de allra flesta fall kan inte enbart motiverade anställda bidra till en högre lönsamhet. Andra 
samtida processer är obligatoriska för att nå en hög lönsamhet, men motivationen är ändå 
mycket viktig då den kan hjälpa till att maximera effekten. Välutformade strategier för hur 
motivationsarbetet ska bedrivas är ett måste för att nå en hög effekt, annars kan motivationen 
leda till en negativ effekt på det ekonomiska resultatet. Det är ingen tillfällighet att vissa 
företag blir mer lönsamma än andra, då enligt en respondent som säger att de med briljanta 
metoder och processer med engagerad personal blir briljanta företag. Företagen med mycket 
engagerade medarbetare men med dåliga processer och metoder, har i de allra flesta fall en 
dålig lönsamhet.  

4.2.3 Motivationens effekt på lönsamheten - ett konkret exempel 

Som tidigare nämnts kan allting rörande lönsamhet påverkas genom att motivera anställda. 
Figur 2 och den tillhörande texten visar ett exempel över det. Exemplet bygger på en av 
respondenternas svar och går ut på att priset på en produkt är uppdelad i olika områden.  
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Inom varje område finns det olika handlingar som kan göras för att minska kostnaderna, och 
på så sett öka vinsten och lönsamheten. Varje område kommer sedan att exemplifieras med 
åtgärder för hur motivation kan användas för att minska respektive kostnad. Exemplet är en 
förenkling av verkligheten. 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2 En produkts olika lönsamhetsrelaterade områden 

Material; 50%

Tillverkning; 
10%

Logistik; 5%

Overhead ; 
30%

Vinst; 5%

4.2.3.1 Material 

Materialet är i de allra flesta fall den högsta kostnaden för företag. Därför ligger det givetvis 
stor vikt i att försöka reducera posten. Det finns flera olika tillvägagångssätt och med hjälp av 
motivationshöjande åtgärder kan effekten göras större. I grunden handlar det om att skapa bra 
förutsättningar och möjligheter för att personalen ska kunna utföra ett effektivt arbete. Ibland 
handlar det om att öka motivationen hos personalen, men det kan också handla om att 
minimera risken för att de berörda inte ska bli omotiverade. 
 
För exempelvis produktutvecklare är det viktigt att veta vad syftet med produkten är. Det är 
då viktigt att företag är tydliga med vad de önskar och ger tydliga och konsekventa direktiv. 
Om företag istället är inkonsekventa med sina direktiv minskas personalens möjlighet att 
utföra ett bra jobb, vilket kan leda till irritation och försämrad motivation. Företag kan bland 
annat vara tydliga med hur mycket produkten får kosta och vilka krav den måste uppfylla. 
Givetvis kan motivationen också leda till en extra ansträngning hos personalen i form av att 
mer tid och energi läggs för att skapa en så bra produkt som möjligt. För att ytterligare 
underlätta bör de också ha tillgång till resurser i form av verktyg och metoder. 
 
En inköpare kan påverka inköpskostnaden. En förutsättning för att inköparen ska kunna göra 
ett bra jobb är att denne är glad och engagerad, vilket också kommer av motivationen. Det 
finns många olika sätt att motivera en inköpare på, exempelvis genom bonus, fester och resor 
som de kan få om de lyckas sänka inköpskostnaderna med en viss procentsats. Företaget bör 
även erbjuda kurser och utbildningar med syfte att förbättra förutsättningarna att göra ett bra 
jobb, men också för att undvika att personalen blir omotiverade.  

4.2.3.2 Tillverkning  

Även vid förädlingen av en produkt finns det faktorer som går att påverka. Motiverad 
personal kan utföra mer och effektivare tillverkning, utan att företaget behöver nyanställa. 
Motivationsarbetet kan starta i att skapa team med syfte att medlemmarna kan hjälpa varandra 
vid behov, och diskutera hur arbetet bäst ska bedrivas för att få ut så mycket som möjligt. 
Teamet kan också ges eget ansvar som bland annat innebär att de själva får avgöra vilka 
verktyg som behövs. Närheten till exempelvis lunchrum kan också vara viktigt att beakta. 
Vissa företag har väldigt långt mellan tillverkningsplatsen och lunchrummet och det skulle då 
vara att föredra att skaffa en kaffehörna i närheten av tillverkningsplasten, så att arbetarna kan 
ta sina raster där istället.  
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En gruppbonus kan också vara en smart lösning där bonus exempelvis kan vara en extra 
semestervecka eller pengar. Ytterligare en faktor som kan påverka arbetssättet och 
motivationen är införandet av en förslagslåda med syfte att få in nya idéer och lösningar på 
eventuella kvalitetsproblem. 

4.2.3.3 Logistik 

Inom logistikområdet ingår uppgifter som att köpa in material, transportera det till lager och 
se till rätt kvantiteter i rätt kvalitet finns tillgängligt i rätt tid. För att motivera berörd personal 
kan utbildning vara effektivt som leder till att de har rätt verktyg och arbetar med rätt 
metoder. Exempelvis tunga lyft kan reduceras genom att ersätta med en elektronisk 
anläggningsmaskin.   

4.2.3.4 Overhead  

Overheadkostnader är övriga kostnader såsom försäljningsomkostnader, administrativa 
omkostnader men även kostnader för inköpare, ledning, försäljare, produktutvecklare och 
distribution. Givetvis kan personal inom områdena motiveras för att göra ett bättre jobb, som 
också kan leda till att nya idéer kan födas. En ökad motivation kan bland annat leda till bättre 
säljprocesser eller produktutvecklingsprocesser. Hur motivationsarbetet ska ske på bästa sätt 
beror på vad personen har för arbetsuppgifter, och vad som kan tänkas locka personen till att 
lägga ner mer energi på arbetet.  

4.2.3.5 Vinst   

Fler kostnadsbesparingar leder till högre vinster. Givetvis beror inte kostnadsbesparingarna 
enbart på motivationen då flera faktorer kan vara avgörande.  Minskade kostnader leder till att 
pengarna istället kan satsas på att utveckla de befintliga produkterna och på så sett få ännu 
högre lönsamhet. Exemplet visar bara hur kostnader kan minskas för att öka vinsten, men 
givetvis kan även omsättningen ökas genom exempelvis mer motiverade säljare som kan göra 
bättre affärer.  

4.3 Enkätundersökning  
Här presenteras resultatet från enkätundersökningen. Uppdelningen är gjord så att varje del i 
undersökningen behandlas för sig, för att därefter kunna hitta eventuella kopplingar mellan 
dem i en kommande analys.  Undersökningen beskrivs i textform där viktiga iakttagelser över 
vad som borde beaktas extra mycket tas upp. Undersökningen i sin helhet går även se i 
bilagorna 5-16. Totalt har 116 personer deltagit i undersökningen och mer detaljerad 
information angående kön, ålder etcetera finns i bilaga 4. Inledningsvis behandlas det totala 
resultatet, som följs av en indelning av tre olika företag från olika branscher. Slutligen 
presenteras även skillnader mellan olika grupper av respondenter som har identifierats. I 
avsnittet nämns arbetsmotivation och med det avses samma typ av motivation som behandlats 
hittills i studien. Anledningen till att välja ett annat begrepp i undersökningen är för att 
respondenterna inte ska missuppfatta vilken typ av motivation som menas. 
  
Det är viktigt att tänka på att resultatet av undersökningen beror på vilket typ av företag samt 
personer som deltar. Eftersom det också är få respondenter har svarat, anser vi att skillnader i 
medelvärden mellan olika påståenden inte kan uteslutas från slumpen. Det även om statistiska 
beräkningar skulle kunna visa att skillnaden i medelvärden är signifikant. Det är därför viktigt 
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att vara försiktig med uttalanden om skillnader i medelvärden. Särskilt i de fall där skillnaden 
är liten.  
Det måste också påpekas att alla tänkbara motivationshöjande åtgärder inte finns med i 
undersökningen. Det kan därför finnas andra åtgärder som respondenterna anser är bättre eller 
sämre.  

4.3.1 Information om enkätundersökningen  

Enkätundersökningen är uppdelad i fem delar. I del 1 anger respondenten vilket företag de 
arbetar på, men även hur länge de har arbetat på företaget samt kön, ålder och månadslön. 
 
I del 2-4 anges sju olika motivationshöjande åtgärder (lön, belöning, befordran, själv kunna 
påverka arbetet, kompetensutveckling, beröm och trivsam arbetsmiljö). I varje del kopplas 
åtgärden till ett påstående som respondenten tar ställning till på en skala mellan 1-5. Även ett 
övergripande påstående om motivationsnivån på arbetsplatsen finns med. Del 2 behandlar hur 
viktigt respondenten anser att det är med motivationshöjande åtgärder. Del 3 handlar om i 
vilken uträckning företaget använder sig av motivationshöjande åtgärder. Del 4 redogör för 
hur åtgärdarna påverkar arbetsprestationen. I den avslutande delen visar påståendena olika 
effekter som motivation kan ha, vilket respondenten tar ställning till. (Se bilaga 3 för 
undersökningsfrågor)     
 
1 = Tar helt avstånd från 
2 = Tar delvis avstånd från 
3 = Varken eller 
4 = Instämmer delvis  
5 = Instämmer helt  

4.3.2 Totalt  

Avsnittet presenterar enkätundersökningen i helhet. Ingen uppdelning har skett mellan företag 
och grupper. 

4.3.2.1 Hur viktiga är motivationshöjande åtgärder för anställda? 

(För mer information och exakta siffror, se Bilaga 5) 
 
Enkätundersökningens respondenter anser i mycket stor uträckning att motivationshöjande 
åtgärder är viktiga. Majoriteten har svarat att de instämmer delvis eller instämmer helt på 
samtliga påståenden om de nämnda motivationshöjande åtgärderna. Det går dock att urskilja 
vilka åtgärder som uppfattas mer viktiga än andra.  
 
För respondenterna är möjligheten till kompetensutveckling den viktigaste av alla faktorer. 
Det är dessutom det enda påstående där ingen respondent svarar 1 eller 2. Intressant är att det 
är lika många som svarar 5 för vikten av att få beröm, men det är här en större spridning bland 
svaren. Ett fåtal respondenter svarar även 2 vilket gör att medelvärdet är marginellt lägre. 
Även de två påståendena om att kunna påverka arbetsutförandet och trivsam arbetsmiljö 
tillhör de mer viktiga. Även här svarar ett fåtal respondenter 2. På samtliga ovanstående 
åtgärder svarar dessutom majoriteten av respondenterna 5. Även för möjligheten att bli 
belönad svarar majoriteten 5, men eftersom några svarar 1 anses den vara mindre viktig. 
Medelvärdet för möjligheten till att befordras är ytterligare något lägre.  
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Allra minst viktigast anses lönenivån vara. Majoriteten svarar dock 4 eller 5, men eftersom 
många är oense om hur viktig lönenivån är samtidigt som det är en stor spridning bland 
svaren så blir medelvärdet lågt.  Intressant är även att det finns en stor spridning i svaren på 
påståendet om det är viktigt att förtaget motiverar medarbetarna. Medelvärdet för den kan 
jämställas med vikten av att bli befordrad, och det är alltså bara lönenivån har ett lägre 
medelvärde. 

4.3.2.2 Motivationshöjande åtgärder inom företaget 

(För mer information och exakta siffror, se Bilaga 6) 
 
Enligt respondenterna till enkätundersökningen använder företag motivationshöjande 
åtgärder, men det finns en del som avviker från det. Vissa åtgärder används också i större 
utsträckning än övriga. Överlag verkar respondenterna vara nöjda med motivationsnivån på 
arbetsplatsen, då majoriteten svarar 4 på det påståendet och ytterligare en liten del svarar 
dessutom 5. Det finns dock några som har svarat 1 och 2. 
 
Det tre vanligaste åtgärderna som anses vara viktiga är trivsam arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och att själv kunna påverka arbetsutförandet. En mycket stor del av 
respondenterna svarar här 4 eller 5. Även för påståendet om att företaget ger beröm svarar 
majoriteten av respondenterna 4 eller 5. Men eftersom det är såpass liten andel som svarar 5, 
och då många också svarar 3 samt några svarar 1 och 2 så anses den totalt sett som mindre 
viktig än de övriga. Möjligheten till befordran har ytterligare ett något lägre medelvärde. Strax 
under majoriteten svarar 3 och dessutom är det knappt hälften som svarar 4 eller 5. Även här 
är det en liten andel som svarar 5. 
 
De minst vanliga åtgärderna är belöning och lönenivån. Dock finns det stora spridningar i 
svaren. Strax under majoriteten anger 3 för lönenivån och en stor del svarar 1 eller 2. För 
belöning ser de dock annorlunda ut. Intressant är att svarsfrekvensen på 1 är i särklass högst 
av alla åtgärder. Trots det är det ca en tredjedel som svarar 4. 

4.3.2.3 Vilka åtgärder är mest effektiva? 

(För mer information och exakta siffror, se Bilaga 7) 
 
Att anställdas arbetsprestation påverkas av motivationshöjande åtgärder märks tydligt i 
enkätundersökningen. Nästan majoriteten av respondenterna svarar 5 och en nästan lika stor 
del svarar 4 på påståendet om att arbetsprestationen påverkas av en hög motivationsnivå. 
Dessutom svarar hälften 5 eller 4 på samtliga påståenden om motivationshöjande åtgärder. 
Det går också att urskilja vilka åtgärder som anses påverka mer än andra åtgärder. 
 
Allra mest påverkan på arbetsprestationen anses trivsam arbetsmiljö ha. Det mot bakgrund av 
att påståendet har ett det högsta medelvärdet, där nästan hälften svarar 5 och nästan lika 
många svarar 4. Åtgärderna om att själv kunna påverka sitt arbete samt att få beröm har båda 
ett något lägre medelvärde. Även kompetensutveckling påverkar arbetsprestation positivt, där 
majoriteten svarar 4, men eftersom ett något mindre antal svarar 5 blir medelvärdet lite lägre 
än de ovanstående åtgärdernas. Även angående påståendet om lön svarar strax över 
majoriteten 4, men eftersom ett något färre antal respondenter svarar 5 är medelvärdet 
ytterligare något lägre jämfört med kompetensutveckling.            
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Det anmärkningsvärda är att åtgärderna om möjlighet till befordran och möjlighet till 
belöning är de två som tycks påverka minst på arbetsprestationen. Trots det svarar nästan 
majoriteten 4 på båda, men medelvärdet dras ner då många även svarar 3 och färre svarar 5.  

4.3.2.4 Arbetsmotivationens effekter 

(För mer information och exakta siffror, se Bilaga 8) 
 
De flesta respondenter svarar överlag 5 eller 4 på påståenden om vad en högre 
arbetsmotivation leder till. Att merparten av respondenterna ställer sig positiva till samtliga 
påståenden visar tydligt deras uppfattning om att arbetsmotivation kan leda till ökad 
lönsamhet.    
 
Medelvärdet för effekterna angående mer utfört arbete, högre kvalitet i arbetet, större intresse 
för hur det går för företaget och att stanna inom företaget får nästan exakt samma medelvärde. 
Det finns små skillnader i spridningen på svaren och dessutom svarar ett fåtal 2 på 
påståendena om mer utfört arbete och högre kvalitet i arbetet. Effekten färre sjukdagar 
däremot, har lite lägre medelvärde än de fyra övriga effekterna. Här finns också den största 
spridningen på svaren samt minst antal respondenter som svarar 5 och 4. Dessutom svarar 
vissa 1 eller 2.  

4.3.3 Olika företag   

Delen presenterar en jämförelse mellan tre deltagande företag. Företag som ingår är ett 
bostadsbolag, en bank och ett försäkringsbolag. På grund av att de deltagande företagen inte 
vill att resultatet ska offentliggöras kommer inte företagsnamnen att anges. Eftersom det är 
varierande antal respondenter mellan de tre företagen, bör det inte dras några generella 
slutsatser av resultatet. Anledningen till att delen ändå redogörs är för att visa att det kan 
finnas skillnader. (Se bilaga 4 för fördelning av respondenter). 

4.3.3.1 Hur viktiga är motivationshöjande åtgärder för anställda? 

(För mer information och exakta siffror, se Bilaga 9) 
 
Försäkringsbolagets anställda är de som i störst utsträckning anser att det är viktigt med 
motivationshöjande åtgärder. Bostadsbolaget ligger här sist. Försäkringsbolaget har överlag 
det högsta medelvärdet på alla påståenden, med det finns några påståenden vars svar ligger 
nära varandra. En skillnad är att försäkringsbolaget har lite högre medelvärde än banken och 
ännu högre än bostadsbolaget på påståendena om belöning, befordran och beröm. Mellan 
bostadsbolaget och banken är det förövrigt jämnt fördelat. 
 
Anmärkningsvärt är också att påståenden som får högst medelvärde varierar mellan företagen. 
Exempelvis uppfattas möjligheten till att själva kunna påverka arbetet högst hos 
bostadsbolaget, medan banken och försäkringsbolaget uppfattar det som det femte respektive 
fjärde mest viktiga. Även möjligheten att bli belönad varierar i svaren, där banken och 
försäkringsbolaget uppfattar det som det tredje respektive det andra viktigaste. 
Respondenterna från bostadsbolaget uppfattar det som det sjätte viktigaste åtgärden. 
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4.3.3.2 Motivationshöjande åtgärder inom företaget 

(För mer information och exakta siffror, se Bilaga 10) 
 
Till vilken grad de anställda anser att företaget använder olika motivationshöjande åtgärder 
varierar mycket mellan de olika företagen. Det finns även en del mycket intressanta 
skillnader. Försäkringsbolaget uppfattar belöning som vanligaste och befordran som den näst 
vanligaste åtgärden, medan de övriga uppfattar dem som mindre viktiga. Intressant är att 
bostadsbolaget har mycket lägre medelvärde för båda åtgärderna. Banken däremot har lägre 
medelvärde på belöning än försäkringsbolaget, medan befordran är helt jämnt dem emellan. 
  
Slutligen har även försäkringsbolaget det högsta medelvärdet för lönenivå som åtgärd. För 
övriga åtgärder har försäkringsbolaget lägre medelvärde och det finns två särskilt stora 
skillnader att påpeka. Trivsel som av banken och bostadsbolaget uppfattas som etta respektive 
tvåa, uppfattas sämst hos försäkringsbolaget som har ett betydligt lägre medelvärde än de 
andra företagen. Även motivationsnivån ligger betydligt lägre än hos de två andra företagen.  

4.3.3.3 Vilken åtgärd är mest effektiv? 

(För mer information och exakta siffror, se Bilaga 11) 
 
En del avvikelser mellan företagen finns också över hur bra de olika motivationshöjande 
åtgärderna påverkar den anställdes arbetsprestation. För både bostads- och försäkringsbolaget 
har påståendet angående att kunna påverka det egna arbetet högst medelvärde. Banken 
däremot uppfattar trivsel som högst, där bostadsbolaget uppfattar den som andre mest effektiv 
och försäkringsbolaget som fjärde. Förövrigt ligger även påståendet om att det är en hög 
motivationsnivå på företaget samt åtgärden beröm för utfört arbete bland de högre.  
 
Hos alla tre företag uppfattas åtgärderna bonus och befordran lägst där de antingen är det 
åttonde eller sjunde bästa, men medelvärdet skiljer sig dock mellan dem. Bostadsbolaget har 
lägst medelvärde på båda åtgärderna. 

4.3.3.4 Arbetsmotivationens effekter 

(För mer information och exakta siffror, se Bilaga 12) 
 
Personalen på försäkringsbolaget har angivit högst medelvärde på samtliga nämnda effekter. 
Den största skillnaden mellan försäkringsbolaget och de övriga två går att finna i påståendet 
angående mer utfört arbete, där medelvärdet ligger betydligt högre än banken och även 
betydligt högre än bostadsbolaget.  Det finns också något större skillnader gällande färre 
sjukdagar och bättre kvalitet i utfört arbete. Försäkringsbolaget har något högre medelvärde 
än bostadsbolaget och banken. Förövrigt ligger företagen relativt lika. 

4.3.4 Olika grupper  

Här presenteras en jämförelse mellan fyra olika gruppindelningar. Den första gruppen är 
uppdelad mellan män och kvinnor, den andra i ålder med intervallen: under 30 år, 30-49 år 
och över 50 år. Den tredje gruppen är indelad efter månadslön med två intervall: under eller 
över 28 000 kr. Anledningen till den specifika löneindelningen är gränsen för statlig 
inkomstskatt. Den sista gruppen är antal år i företaget med tre intervall: kortare än 5 år, 5-10 
år eller längre än 10 år.  

- 41 - 
 



 

Eftersom det är varierande antal respondenter mellan de olika grupperna, bör det inte dras 
några generella slutsatser av resultatet. Anledningen till att delen ändå redogörs är för att visa 
att det kan finnas skillnader. (Se bilaga 4 för fördelning av respondenter). 

4.3.4.1 Hur viktiga är motivationshöjande åtgärder? 

(För mer information och exakta siffror, se Bilaga 13) 
 
Det finns vissa skillnader angående vilka åtgärder som anses vara viktigast. Hos de manliga 
respondenterna är det exempelvis mest viktigt att kunna påverka det egna arbetsutförandet. 
Kompetensutveckling och trivsam arbetsmiljö kommer tätt därefter. Kvinnorna däremot anser 
att kompetensutveckling är mest viktigt. Kompetensutveckling är förövrigt den enda åtgärden 
som är viktigare hos kvinnorna än hos männen. Beröm för arbetet kommer på andra plats och 
trivsam arbetsmiljö kommer på tredje plats. Här är skillnaden betydligt mer märkbar. 
Intressant är avslutningsvis att båda grupperna till nästan samma medelvärde tycker att 
motivationsarbete är viktigt för de anställda. 
 
Även angående åldersintervallen finns en del skillnader. Överlag verkar personer under 30 år 
och mellan 30-49 år anse att det är viktigare med motivationshöjande åtgärder, jämfört med 
gruppen över 50 år. De mest intressanta aspekterna här är att ju äldre en person är, desto 
mindre viktigt verkar en hög lön och möjligheten till befordran vara. För personer under 30 år 
är belöning den viktigaste åtgärden, medan de andra två grupperna uppfattar den som femte 
viktigast. Den viktigaste åtgärden för de två högre åldersgrupperna är kompetensutveckling. 
Den yngsta gruppen uppfattar den som den tredje viktigaste åtgärden.     
 
Respondenter med en månadslön på över 28 000 kr anser överlag att det är viktigare med 
motivationshöjande åtgärder än respondenter med månadslön under 28 000 kr. Det bortsett 
från kompetensutvecklingen och att förtaget arbetar med att motivera, då svaren här är helt 
jämnt fördelade mellan de två lönegrupperna. Medelvärdet skiljer dessutom relativt mycket 
mellan de olika åtgärderna. Den största skillnaden är att respondenter med månadslön över 
28 000 kr uppfattar belöning som den andra viktigaste åtgärden, medan den lägre lönegruppen 
uppfattar belöning som den sjätte viktigaste.  
 
Angående grupperingen om hur många år respondenterna har arbetat i företaget, är det totalt 
sett ganska jämnt med hur viktigt det är med motivationshöjande åtgärder. Respondenterna 
lägger olika stor vikt på olika åtgärder och ibland skiljer det mycket mellan medelvärden för 
de olika åtgärderna. För de olika påståendena bland grupperingen finns det speciellt tre 
anmärkningsvärda skillnader. De anställda som har arbetat mellan 5-10 år i företaget uppfattar 
påverkan på det egna arbetet som den viktigaste åtgärden, medan de övriga två intervallen 
uppfattar den som femte respektive fjärde viktigaste. De respondenter som arbetat kortare än 
5 år uppfattar befordran som den tredje viktigaste åtgärden, medan de andra grupperna har 
den som sjätte eller sjunde viktigaste.  

4.3.4.2 Motivationshöjande åtgärder inom företag 

(För mer information och exakta siffror, se Bilaga 14) 
 
De manliga respondenterna anser i större utsträckning att företagen arbetar med att motivera 
sina anställda. Männen anger också högst medelvärde på alla påståendena och ibland är 
skillnaden märkbart stor.  
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Lönen har lägst medelvärde hos både män och kvinnor och därefter kommer belöning. Både 
män och kvinnor har trivsam arbetsmiljö och kompetensutveckling som de två vanligaste 
åtgärderna.  
 
Anställda som är under 30 år anser i något större uträckning att motivationshöjande åtgärder 
finns inom företaget. De som är mellan 30-49 år anser att åtgärder existerar i minst 
uträckning. Det varierar dock vilken åtgärd som har högst medelvärde bland grupperna. 
Gruppen under 30 år anser att kompetensutveckling och att kunna påverka arbetet är bland de 
viktigaste åtgärderna. För de övriga två grupperna är de två åtgärderna också bland de 
vanligaste, men där ingår också trivsam arbetsmiljö. 
 
Angående intervallet utifrån lönenivå anser respondenter som har månadslön över 28 000 kr i 
något större utsträckning att det finns motivationshöjande åtgärder. Det finns dock vissa 
åtgärder som respondenterna i det lägre intervallet anser finns i större utsträckning. Det är 
relativt jämnt mellan de två grupperna, men två större avvikelser kan urskiljas. De som tjänar 
över 28 000 kr i månaden anser till en hög grad att lönen och bonus är en bättre åtgärder. 
Medelvärdet för båda är en bra bit högre och även bonus ligger högre hos den övre 
lönekategorin.  
 
Respondenter som har arbetat kortare än 5 år i företaget anser i större utsträckning att 
företaget använder sig av motivationshöjande åtgärder än de övriga två åldersgrupperna. 
Ibland är medelvärdet relativt jämnt men oftast skiljer det mycket. Bland annat har intervallet 
längre än 10 år relativt lägre medelvärde för lönenivån och belöning än de andra två 
grupperna. För befordran har intervallet kortare än 5 år relativt högre medelvärde än de andra 
två grupperna.  

4.3.4.3 Vilken åtgärd är mest effektiv? 

(För mer information och exakta siffror, se Bilaga 15) 
 
Det är mycket jämnt mellan män och kvinnor angående hur deras arbetsprestation påverkas av 
de olika motivationshöjande åtgärderna, men det finns några större avvikelser. Den första är 
att männen har något högre medelvärde på åtgärden om att själv kunna påverka arbetet. 
Ungefär samma skillnad är det på de två påståendena trivsam arbetsmiljö och 
motivationsnivån på arbetsplatsen, men här har kvinnorna istället högst medelvärde. Att 
kunna påverka det egna arbetet uppges som den mest effektiva hos männen, medan kvinnorna 
har den som den fjärde mest effektiva åtgärden. Kvinnor uppfattar istället trivsam arbetsmiljö 
som den bästa åtgärden, jämfört med fjärde plats för männen. 
 
Överlag påverkas åldersgruppen under 30 år i större utsträckning av motivation. För de övriga 
två ålderskategorierna är differensen förhållandevis liten. Den yngsta gruppen har högst 
medelvärde på allt förutom motivationsnivå på arbetsplatsen där gruppen 30-49 år ligger 
något högre. Oftast är skillnaderna marginella, men det finns några större skillnader. Den 
största differensen finns på befordran där den yngsta gruppen har högre medelvärde än de 
andra två. Beröm och trivsam arbetsmiljö har högst medelvärde hos den yngsta gruppen. För 
gruppen 30-49 år placeras istället påståendet trivsam arbetsmiljö högst. För respondenter över 
50 år är trivsam arbetsmiljö samt att kunna påverka det egna arbetet de mest effektiva 
åtgärderna.  
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Gällande lönegrupperna påverkas respondenterna med en månadslön över 28 000 kr mer än 
de som har en lön under 28 000 kr. De har dessutom ett högre medelvärde för alla påståenden, 
bortsett från trivsam arbetsmiljö där den lägre gruppen har högre medelvärde. Angående 
motivationsnivån på arbetsplatsen där det nästintill är helt jämnt fördelat. En stor avvikelse är 
att den lägsta lönegruppen har en trivsam arbetsmiljö som mest effektiva åtgärd, som först är 
den fjärde bästa för gruppen över 28 000 kr. En annan avvikelse är att gruppen med lön över 
28 000 kr istället uppfattar påståendet om att själv kunna påverka det egna arbetet som den 
viktigaste åtgärden. Respondenter tillhörande den lägre gruppen uppfattar åtgärden som den 
fjärde bästa.  
 
Respondenter som har arbetat mellan 5-10 år i företaget anser sig påverkas mest av 
motivationen. De har högst medelvärde på alla påståenden förutom två. Mellan de två andra 
grupperna är det mer jämnt, men det finns några större skillnader för i vilken uträckning de 
påverkas av olika motivations höjande åtgärder. Gruppen kortare än 5 år har högst 
medelvärde på att själv kunna påverka det egna arbetet. Även för gruppen 5-10 ligger samma 
åtgärd högt, medan gruppen längre än 10 år uppfattar den som något mindre effektiv. 
Gruppen längre än 10 anser att trivsam arbetsmiljö är den mest effektiva åtgärden, men även 
de övriga två grupperna har samma åtgärd som mycket effektiv. 

4.3.4.4 Arbetsmotivationens effekter 

(För mer information och exakta siffror, se Bilaga 16) 
 
Angående vilken effekt arbetsmotivationen har på arbetsprestationen är det mycket jämt 
fördelat mellan kvinnor och män. Männen anger högst medelvärde för alla de effekter som 
finns med i undersökningen, bortsett från sjukfrånvaron.  
 
Angående de olika åldersgrupperna är skillnaderna lite större och totalt sett har gruppen 
mellan 30-49 år angett det högsta medelvärdet, men skillnaden till de övriga två grupperna är 
liten. Det varierar också vilken grupp som har angett högst medelvärde på de olika effekterna. 
För respondenter mellan 30-49 år får effekten bättre kvalitet i utfört arbete högst medelvärde. 
För de över 50 år är det mycket jämnt mellan alla effekter, bortsett från färre sjukdagar som 
har något lägre medelvärde. Anmärkningsvärt är också att effekten av att stanna inom 
företaget under en längre tid får extra högt medelvärde för respondenter under 30 år. 
 
Angående lönegrupperingen finns det dock större skillnader, där respondenterna med en 
månadslön över 28 000 kr påverkas i större utsträckning av motivation. För effekten om att 
stanna i företaget under en längre tid är svaren helt jämnt fördelade. Effekten med högst 
medelvärde för de under 28 000 kr är att stanna inom företaget under en längre tid och för den 
andra lönegruppen ligger effekterna om mer utfört arbete och högre kvalitet jämnt i topp.   
 
Mellan grupperna om hur länge respondenterna har arbetat inom företaget finns även en del 
differenser. De anställda som har arbetat mellan 5-10 i företaget år påverkas mest av 
motivationen och sämst påverkan har de som arbetet längre än 10 år i företaget. För 
respondenter som arbetat kortare än 5 år har effekten om mer utfört arbete och att stanna 
längre inom företaget de högsta medelvärdena. Den sista av de två effekterna har även högst 
medelvärde för gruppen som har arbetat längre än 10 år i företaget. Det tillsammans med 
effekten angående större intresse för hur det går för företaget. Anmärkningsvärt är att effekten 
bättre kvalitet och mer utfört arbete får mycket högt medelvärde för gruppen som har arbetat 
mellan 5-10 år i företaget.   
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5 Analys 
Kapitlet jämför teori med empiri för att belysa de mest väsentliga iakttagelser, tankar och 
idéer som framkommit. Kapitlet är uppdelat i två delar, där den första beskriver bra 
tillvägagångssätt att motivera sina anställda på.  Den andra delen presenterar om och i så 
fall hur det går att påverka lönsamheten med motivation.   

5.1 Motivationshöjande faktorer för högre lönsamhet 
Avsnittet presenterar de likheter respektive olikheter beträffande åtgärder som behandlas 
utifrån teori och empiri. De åtgärder som beskrivs nedan har i stor utsträckning förekommit 
från undersökningarna och vissa faktorer är således inte tillräckligt omfattande eller säregna 
för att tas med i analysen. Från de båda empiriska undersökningarna har ledarskap 
identifierats som ett viktigt område för att höja motivationen hos medarbetarna, men dess 
innehåll flyter mycket lätt in i nedanstående faktorer. Därför väljer vi att inte inkludera 
ledarskap som en rubrik, då de viktigaste ledarskapsegenskaperna ändå finns beskrivna i 
kapitlet. En annan frekvent faktor var ansvar men den flyter också in i andra delar och har inte 
förekommit i tillräckligt stor utsträckning bland respondenterna. Uppmärksamhet och 
företagskultur förekommer i både teori och empiri men också här är omfattningen inte 
tillräckligt stor eller separat för de ska få en egen rubrik. Hälsa och träning ingår som åtgärd 
från företagsundersökningen men inte i så stor utsträckning att den bör nämnas eller 
analyseras. 

5.1.1 Olika personer motiveras av olika faktorer  

I såväl teori som företags- och expertundersökningen betonas att olika personer motiveras och 
påverkas av olika faktorer. Det är därför mycket viktigt för företag att ta det i beaktande när 
de tar fram sin strategi för hur motivationsarbetet ska bedrivas. Från enkätundersökningen kan 
det bekräftas genom att titta på spridningen i svaren. Det går även se skillnader mellan olika 
grupper (Kön, Ålder, Lön och Antal år i företaget). Det bekräftar än mer att olika personer 
motiveras av olika saker. De olika åtgärderna har dessutom olika stor påverkan på 
arbetsprestationen. Samtidigt finns det även skillnader i vilken uträckning olika grupper anser 
att motivationshöjande åtgärder finns inom företaget.   
 
I framförallt företagsundersökningen nämns att det finns skillnader mellan olika företag. Dels 
om hur de anställda bäst motiveras men även angående motivationens effekt på lönsamheten. 
Även det kan närmare bekräftas genom enkätundersökningen där tydliga avvikelser urskiljs 
mellan de olika företagen. Skillnaderna gäller dels för hur väl de anställda anser att företagen 
använder sig av olika motivationshöjande åtgärder, men också angående hur viktigt 
motivationshöjande åtgärder är och hur arbetsprestationen påverkas. Gällande vilka effekter 
en högre motivation kan leda till kan dock bara mindre skillnader konstateras.  Det är även 
mycket viktigt att påpeka att det som anställda anser är viktigt inte är samma sak som hur bra 
deras arbetsprestation påverkas av åtgärderna. Åtminstone inte enligt enkätundersökningens 
resultat. 
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5.1.2 Kommunikation och delaktighet 

Precis som Hiam (2003) menar angående att medarbetarna ska göras delaktiga i chefens 
funderingar och beslut, visar också expertundersökningen att cheferna måste ha en tydlig och 
bra kommunikation med sina medarbetare. Respondenterna från företagsundersökningen 
anger också att medarbetaren förhoppningsvis känner en delaktighet vid god kommunikation, 
vilket kan leda till att motivationen höjs. Det stämmer överens med Wiberg och Stemme 
(1987) som säger att växelspelet parterna emellan skapar delaktighet rörande målet. Även 
experterna hävdar att delaktigheten påverkar målsättningen och säger vidare att genom en 
gemensam målsättning skapas delaktighet. 
 
Eftersom Hiam (2003) utgår från ett chefsperspektiv nämner han inte så mycket angående att 
parterna måste förstå varandras synpunkter, men det anser respondenterna från 
företagsundersökningen är mycket viktigt. Teorin säger också att dialoger skapar kreativitet, 
medan ingen respondent har poängterat det. Däremot sägs det i företagsundersökningen att 
motivation kan förbättra kreativiteten.  

5.1.3 Lön och belöningar 

En stor differens finns kring hur belöning ska tilldelas, angående om den ska utgå från en 
individs eller en grupps prestation. Respondenter från företagsundersökningen uppger att 
belöningar ges till både och, men Hiam (2003) däremot hävdar att så inte bör ske. Han säger 
att belöningar inte är verktyg för att åtgärda problem, men att de i så fall enbart ska baseras på 
vad den enskilde själv kan påverka. Han poängterar vidare att belöningen ska vara kopplad till 
ett resultat som den enskilde har uppnått. Det visar även företagsundersökningen (att bästa 
motivationen fås om belöningen är kopplad till mål).  
 
Även Locke (1968) genom Berry (1998, s 252) uttalar sig om belöning genom att påstå att 
belöning bland annat skapar en högre vilja att arbeta mot företagets mål. Dessutom hävdar 
Locke (1968) att ju större den monetära belöningen är, desto bättre förutsättningar skapas för 
högre åtagande och effektivare arbete. Enkätundersökningens information däremot talar till 
viss del emot att belöning är en bra motivationsåtgärd. Merparten av respondenterna anser att 
det är viktigt med belöning, men trots det är det ändå en av de minst viktiga åtgärderna enligt 
enkätundersökningen. Dessutom får belöning väldigt lågt medelvärde på påståendet om 
arbetsprestationen påverkas positivt.  Samma undersökning visar även att anställda anser att 
belöning sker i väldigt liten utsträckning.       
 
I teorin är det många författare som säger att det är viktigt att behandla alla anställda rättvist. 
En av dem är Festinger (1954) som via Berry (1998, s 249) tar upp rättviseteorin. Den 
beskriver att människor jämför sig med varandra när de utvärderar sina tankar och känslor. 
Resonemanget utvecklas av Adams (1965) genom Berry (1998, s 249) som säger att 
anställdas jämförelse mellan lönenivåer påverkar arbetsprestationen. Det eftersom en obalans 
i en anställds harmonikänsla angående lönenivåer kan få negativ påverkan på motivationen. 
Även i företagsundersökningen visas vikten av att behandla de anställda rättvist, exempelvis 
med att befordran ska styras av prestationerna. Om inte så sker finns det risk att motivationen 
sjunker. Enligt Hiam (2003) är lönen i sig ingen bra motivationskälla. Däremot kan vetskapen 
om att företaget har en högre lön jämfört med den marknadsmässiga ändå bidra till att 
motivationen stärks.  
 

- 46 - 
 



 

Att lönen inte är den allra viktigaste motivationskällan bekräftas även i enkätundersökningen, 
där lön kom tredje sist angående påståendet ”Min arbetsprestation påverkas positivt av en 
högre lön”. Antagandet förstärks ytterligare genom att lönen kom sist placerad när det gäller 
hur viktigt det är att olika motivationshöjande åtgärder finns i företaget. Sammanfattningsvis 
kan sägas att lönen inte är den bästa metoden för att påverka motivationen. Men en anställds 
jämförelser av medarbetarnas eller andra företags löner kan öka eller minska motivationen, 
beroende på hur den avviker.  

5.1.4 Målsättning och feedback 

Samstämmighet mellan teori och empiri råder för tydlighet vid målsättning som en viktig 
motivationskälla. Både ett antal respondenter från företags- och expertundersökningen men 
också teorin påpekar att ett mål måste vara tydligt formulerat. Det är även viktigt att alla 
individer känner till företagets övergripande mål. Ett sätt att skapa tydlighet är enligt 
expertundersökningen nedbrytning av mål så att de anställda lättare ser hur de själva kan 
påverka målet.  
 
Enligt både företagsundersökningen och teorin är det även viktigt (om det går) att målen tas 
fram gemensamt med de anställda. En författare som tar upp det i teorin är Locke (1968) via 
Berry (1998, s. 249) som säger att det leder till en större acceptans av målet och åtagande till 
arbetsuppgiften. Genom företagsundersökningen kan även sägas att företagets värderingar bör 
tas fram tillsammans med de anställda. Företaget kan då ställa högre krav på att de efterföljs.  
Det finns också ett samband gällande säkerställandet att röra sig mot målet (teorin) och med 
att ha bra sett att mäta mål för att se till hur personen ligger till gentemot målet 
(företagsundersökning).  
  
Angående feedback anger experterna att cheferna måste vara coachande och hjälpa 
medarbetarna när så behövs. Det är viktigt att vara tydlig med återkopplingen till hur personen 
presterar i förhållande till de mål som finns. Det kompletterar Hiam (2003) som säger att 
syftet med feedback är att få ett ändrat arbetsbeteende, och feedbacken ska innehålla 
information gällande vad som ska förbättras och hur. Även i företagsundersökningen nämns 
feedback som en central del i motivationsarbetet. Enkätundersökningen visar dessutom att 
respondenterna lägger stor vikt i att få beröm (i någon form) för ett väl utfört arbete och det 
förekommer också i relativt stor utsträckning hos de tillfrågade företagen. Överlag påverkas 
även arbetsprestationen positivt av beröm. 

5.1.5 Arbetsuppgifter, möjligheter och utbildning 

Respondenter från företagsundersökningen anser att många anställda påverkas av hur 
arbetsuppgifterna är utformade. För att höja motivationen måste de ges möjlighet att kunna 
påverka sin egen arbetssituation. Samma resonemang finns i såväl teorin som i såväl 
expertundersökningen. Med expertundersökningen kan även tilläggas att det är chefernas 
ansvar att se till att medarbetaren (i möjligaste mån) kan påverka sitt eget arbetsutförande och 
att lösningar helst bör tas fram gemensamt. I teorin säger både Wiberg och Stemme (1987) 
samt Hiam (2003) att känslan av självständighet är ett nödvändigt förstastadium till att känna 
motivation och den kan skapas när den anställde kan påverka sitt eget arbetsutförande. Det 
stämmer överens med enkätundersökningen där möjligheten att påverka sitt arbetsutförande 
ligger högt såväl som hur bra arbetsprestationen påverkas.  
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Hiam (2003) säger också att när cheferna ska göra uppdragsplanering ska det ske i samråd 
med den anställde. På det sättet bekräftar också teorin företeelsen om att kunna påverka det 
egna arbetsutförandet. Genom dialogen höjs den inre motivationen och Larson (2005) 
tillägger att möjligheten att kunna ta egna initiativ har stor påverkan på motivationen. Genom 
en uppdragsplanering i samråd visar cheferna att det finns plats för egna synpunkter och 
åsikter. Företagsundersökningen visar att intressanta och givande arbetsuppgifter skapar 
motivation och Hiam (2003) har en liknande uppfattning. Den är att möjligheter och 
motivation skapas genom att tilldela personal nya uppdrag. Larson (2005) anger ett exempel 
på ett sätt att göra arbetsuppgifterna mer intressanta, vilket är arbetsrotation. Varierande 
uppgifter skapar möjligheter och motivation.  
 
För att arbetsuppgifterna ska uppfattas som intressanta av medarbetarna hävdar experterna att 
de måste vara i harmoni med den anställdes kompetens, ambition och vilja. De säger också, 
precis som Hiam (2003) att det kan vara bra att chefen tilldelar nya uppdrag, men även 
tillgodoser de behov som finns angående utbildning och personlig utveckling. Det utöver de 
förändringsbehov som finns angående nya uppgifter. Även företagsrespondenterna 
understryker vikten av att ta tillvara på personalens kompetens. Dels blir företaget effektivare, 
och dels förbättras även motivationen. Samtidigt påpekar de också vikten med att erbjuda de 
anställda utbildningar och utveckling.  
 
Möjligheten till kompetensutveckling har enligt både expertundersökningen och 
företagsdundersökningen mycket stor betydelse för motivationen. Enkätundersökningen 
bekräftar också det, då de flesta ansåg att den möjligheten var mycket viktig. Det är dessutom 
den åtgärd som fick det högsta medelvärdet. Intressant här är dock att arbetsprestationen inte 
påverkas positivt i samma uträckning som det är viktigt. Vid jämförandet av hur det ligger till 
i verkligen, så finns det också goda möjligheter till kompetensutveckling.  
 
Ett sätt att utveckla och ta tillvara på kompetens är att befordra rätt personer, men det har visat 
sig i enkätundersökningen att möjligheten till befordran är ett av de sämsta sätten att motivera 
på. Det gäller både för hur viktigt det är med att kunna befordras och hur arbetsprestationen 
påverkas. Det visar sig även att många respondenter uppfattar det som att möjligheterna till 
befordran är små. Problematiken med befordran tas även upp i expertundersökningen, där det 
hävdas att de flesta företag erbjuder små möjligheter till att befordras. Det eftersom det flesta 
anställda jobbar långt ner i organisationen. Dessutom påpekas det att långt ifrån alla påverkas 
av möjligheten till befordran. 
 
För att ytterligare förstärka motivationen bör enligt expertundersökningen ett teamwork 
utformas i de yrken där det är möjligt. Utöver positiv påverkan på motivationen kan det också 
leda till effektivare arbete. Sirota, Mischkind och Meltzer (2005) nämner teamwork som en 
stor inverkan på vad individen kan åstadkomma och dessutom kan även gemenskapen 
förbättras, som också är en viktig motivationskälla.   

5.1.6 Skapa trivsel och arbetsmiljö  

För att få en hög motivation är det viktigt att skapa bra trivsel och det kan bland annat göras 
genom att de anställda har goda relationer med varandra. Enligt Hiam (2003) är det oerhört 
viktigt med fungerande relationer och samarbete med andra människor på arbetsplatsen. Det 
finns även andra författare som nämner kamratskap som en viktig del för trivsel. Det 
resonemanget kan även utvecklas och bekräftas genom företagsundersökningen. Den ger 
exempel på hur bättre gemenskap och relationer kan skapas, såsom afterwork, kickoffer, 
diverse fester och sportföreningar.  
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En bra arbetsmiljö kan skapas genom att arbetslokalerna är fina och ljusa. För att ytterligare 
förstärka motivationen kan de gemensamma ytorna dessutom utformas i samråd med de 
anställda. Hiam (2003) bekräftar vikten av det och belyser dessutom att det framförallt är 
viktigt att låta anställda utforma sina egna arbetsrum. En bra arbetsmiljö förstärker trivseln 
och därmed även motivationen. Generellt sett är trivseln en mycket viktig del som ständigt 
återkommer hos olika författare i teorin. 
  
Att trivsel och arbetsmiljö är viktigt för motivationen bekräftas av enkätundersökningen, där 
det visar sig vara den motivationshöjande åtgärd som i störst utsträckning påverkade 
arbetsprestationen positivt. Undersökningen visar dessutom att trivsel och arbetsmiljö är en av 
de viktigaste åtgärderna. Det verkar även vara den åtgärd som företag använder sig av i störst 
utsträckning, i alla fall enligt respondenternas uppfattning.     

5.2 Motivationens effekt på lönsamheten  
I första delen av analysen görs försök till att belysa hur motivationshöjande åtgärder 
förekommer. I nästkommande del ligger fokus istället på en analys av potentialen att påverka 
lönsamheten med hjälp av motivation. Det görs genom att undersöka vad teorin och empirin 
säger om relationen och belysa troliga effekter på lönsamheten. 

5.2.1 Grundläggande uppfattningar 

Genom att se på två undersökningar från det amerikanska företaget IRS görs ett första steg 
mot att hitta den eventuella relationen mellan motivation och lönsamhet. Den första av 
undersökningarna visar att företag med högt motiverade anställda gör en förbättring angående 
rörelseresultatet och vinstmarginalen över en treårsperiod. I den andra undersökningen, från 
2006 kom författarna fram till att företag med högt motiverade anställda också visar en 
förbättring på resultat före finansiella poster över en ettårsperiod. Det kan jämföras med att 
företag med lågt motiverade anställda gjorde försämringar. Även avvikelser i vinst per aktie 
kunde konstateras. Företag med högt motiverade anställda visar här förbättringar, och företag 
med lågt motiverade visar försämringar. 
 
De två undersökningarna kan med hjälp av empirin vare sig bekräftas eller förkastas då 
empirin är mer inriktad på ”mjuk” information och speglar mer respondenters personliga 
uppfattningar om ett område. Däremot bidrar deras synpunkter med hjälp genom att de 
förstärker ett eventuellt samband mellan motivation och lönsamhet. Något som däremot talar 
för att information från IRS undersökningarna inte stämmer är information som framkom i 
företagsundersökningen. Den säger att lönsamhet och motivation är ömsesidigt ihopkopplade, 
det vill säga att motiverade medarbetare är en förutsättning för att ett företag ska bli lönsamt 
och det behövs också lönsamhet för att ge motivation till medarbetarna. Det kan även tänkas 
att det är mer motiverande att arbeta i ett företag som det går bra för och därmed har 
lönsamma företag en högre motivation.   
 
Enligt uppfattningar från flertalet respondenter från företags– och expertundersökningen går 
alla faktorer i lönsamheten att påverkas med hjälp av motivationen. Det visas bland annat i 
Figur 2 med tillhörande text där en respondent ger ett exempel på hur motivation påverkar en 
produkts olika kostnader. Det svåra är att ingen vet exakt hur. Det är även viktigt att påpeka 
att uppfattningar som framförallt framkommer genom expertundersökningen är att problem 
inte enbart kan lösas genom att försöka höja motivationen.  
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Många hävdar också att bara för att vederbörande företag har motiverade anställda, betyder 
inte det att lönsamheten automatiskt förbättras.  Men genom att ha flera samtida processer kan 
motivationen bidra med stora förbättringar. Ett exempel på det är vid förändringsarbete inom 
företag som ibland är nödvändiga att genomdriva för att höja lönsamheten.  
 
Enligt både expert- och företagsundersökningen är det viktigt att personalen är med på 
förändringen. Om de dessutom är motiverade ökar möjligheten. Experterna säger också att 
förändringen är beroende av flera faktorer än bara motivation men motivationen kan som sagt 
underlätta och påskynda förändringsprocessen. Att de anställdas arbetsprestation påverkas av 
motivationen är relativt klart enligt enkätundersökningen. En mycket stor del av 
respondenterna har svarat 5 eller 4 på samtliga påståenden. Mest intressant i det avseende är 
att titta på påståendet ”Min arbetsprestation påverkas positivt av en bra motivationsnivå på 
arbetsplatsen” där medelvärdet blev 4,41. 

5.2.2 Motiverade medarbetare leder inte alltid till nöjdare kunder  

Det finns några uppfattningar som behandlar återkommande och viktiga effekter av 
motivationen på lönsamheten. De klarläggs utifrån vad de empiriska undersökningarna och 
teorin visar. Inledningsvis är det viktigt att påpeka att alla företag inte påverkas på samma 
sett. Det som för ett företag leder till en ökad lönsamhet behöver inte göra det i ett annat. Ett 
exempel på det är ifall nöjdare kunder och därmed högre försäljning kommer som en effekt av 
mer motiverade anställda. I företagsundersökningen framkommer åsikter att mer motiverad 
personal leder till nöjdare och mer engagerad personal, som bemöter kunderna på ett bättre 
sätt. Det leder till att även kunderna blir nöjda vilket i sin tur leder till högre lönsamhet.  
 
Resonemanget förs också i teorin. Genom Silvestro (2002, s. 33) via Heskett, Sasser och 
Schlesinger (1997) framkommer det att trivsel på arbetsplatsen påverkar kundernas 
tillfredsställelse som genererar högre tillväxt och högre lönsamhet. Om företaget dock 
misslyckas med att tillfredsställa sina anställda smittar det av sig på kunderna som då också 
kommer att känna misstro. Det påverkar lönsamheten negativt. Även Sirota, Mischkind och 
Meltzer (2005) säger att anställdas välbefinnande skapar glada kunder som i sin tur påverkar 
företagets ekonomiska prestationer. Hur personalen bemöter kunderna beror mycket på hur 
det själva bemöts från företagets sida.  
 
I expertundersökningen ges dock en annan syvinkel, vilken innebär att mer motiverad 
personal inte alls leder till nöjdare kunder i alla företag. Exempelvis om en motiverad 
telefonförsäljare ringer vid fel tillfälle leder det troligtvis inte till nöjdare kunder, även fast 
hon eller han var trevlig i telefon. Däremot kan en mer motiverad säljare bidra till förbättrad 
lönsamhet på andra sätt. Till exempel att säljaren utför arbetet på ett bättre sätt just för att 
denne är motiverad, med följder som ökad försäljning och därmed högre lönsamhet. Det utan 
att kunderna blir nöjdare. Vilken påverkan motiverade anställda har på lönsamheten beror 
alltså till stor del på hur verksamheten ser ut och vilken situation de befinner sig i.  

5.2.3 Kvalitet och service  

Det finns givetvis andra metoder att få nöjda kunder på. Angående exemplet med säljaren är 
det inte denne som skapar en nöjdare kund men däremot kan kunden bli nöjdare om det visar 
sig att tjänsten eller produkten är bra och tillfredställer deras behov, eller om servicen är god 
vid eventuella problem och så vidare. Kvalitet och service är viktigt i alla företag och de kan 
förbättras med hjälp av motivationen, eftersom högre motivation ofta leder till bättre och 
högre kvalitet i det utförda arbetet.  
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Vid service kan tänkas att vikten av motiverade anställda som bemöter kunden väl 
återkommer, men om kunderna bemöts fel kommer antagligen irritation uppstå. Dels för att 
produkten inte fungerar som den ska och dels för ett dåligt bemötande. En irriterad kund blir 
antagligen inte nöjd och lär inte heller inte återkomma. 
 
Av företagsundersökningen framkommer det att motiverade personer utför arbetet på ett 
bättre och skickligare sätt, vilket kan leda till en högre kvalitet i såväl tjänste- som 
produktförädlingen. För att säkerställa resonemanget kan enkätundersökningen användas, 
med påståendet om ”En högre arbetsmotivation leder till högre kvalitet på utfört arbete”. Hela 
57,9 % svarar 5 och 31,8 % svarar 4. Det får tolkas som att ett övervägande antal av de 
anställda i alla fall själva anser att kvaliteten i deras arbete påverkas av arbetsmotivationen. 
En högre kvalitet kan leda till nöjdare kunder, men även andra faktorer kan påverkas såsom 
minskade kostnader för att åtgärda fel i efterhand.  

5.2.4 Kvalitet i utförandet 

Begreppet kvalitet kan även ses utifrån Larsons (2005) synvinkel. Han pratar då om att en 
högre kvalitet i utförandet innebär att personalen bemöter varandra bättre, bemöter kunderna 
bättre, men också att de får mer gjort för samma arbetstid. Ett liknande resonemang finns i 
empirin, men där nämns inte begreppet kvalitet. I de resonemangen ges en tydligare koppling 
mellan motivation och det som Larson (2005) kallar kvalitet i utfört arbete. Att motivation 
leder till en högre kvalitet i utfört arbete även i det avseendet står därmed klart. Vikten av att 
bemöta kunder har redan behandlats tidigare och behöver därför inte belysas närmare.  
 
Vikten av att bemöta varandra bättre framgår inte i en större utsträckning av 
undersökningarna. Det kan uppfattas som något överraskande, då bra bemötande bör eller kan 
leda till högre motivation och lönsamhet. För att styrka antagandet kan information som 
framkom i företagsundersökningen användas, som visar att en omotiverad person kan dra ner 
övriga kollegors motivation på arbetsplasten genom att vara missbelåten och klaga. Det kan 
då även tänkas att ett sämre bemötande mellan personal drar ner motivationen och ett bättre 
bemötande drar upp motivationen. Därmed kan det även tänkas att lönsamheten kan påverkas 
av personalens bemötande emellan, eftersom motivationen kan påverka lönsamheten.  
 
Att få mer gjort för samma arbetstid är något som påpekats relativt mycket i 
undersökningarna. I både företags- och expertundersökningen framkommer det att motivation 
i många fall leder till bättre och effektivare utnyttjande av arbetstid, vilket innebär att 
personen hinner uträtta mer under en arbetsdag. Det kan förhoppningsvis leda till att företaget 
totalt sett kan spara in på tjänster. Att den effekten uppstår genom arbetsmotivation kan 
ytterliggare stärkas genom enkätundersökningen och genom påståendet att ”En högre 
arbetsmotivation leder till mer utfört arbete under en arbetsdag”, där 56,6 % svarar 5 och 34,9 
% svarar 4.  
 
Tyvärr är det dock inte alltid så att effektivare utfört arbete leder till ökad lönsamhet. 
Resonemanget återfinns i expertundersökningen. Att en anställd kan motiveras till att utföra 
en relativt tråkig men nödvändig arbetsuppgift utan att klaga. Arbetsuppgiften kan ändå vara 
ytterst nödvändig för verksamheten men leder inte till någon ökad lönsamhet. En annan 
förutsättning är att det hela tiden ska finnas arbetsuppgifter att göra.  Exempelvis kan en 
person hinna med de vanliga uppgifterna, men om det ändå inte finns något kvar för personen 
att göra efteråt försvinner effekten av den insparade tiden.  
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5.2.5 Personalomsättning och sjukfrånvaro   

Larson (2005) tar även upp att motivation leder till låg frånvaro och låg 
personalomsättningshastighet och de två återkommer även i de empiriska undersökningarna.  
Framförallt har vissa respondenter tydligt påpekat det i företagsundersökningen. En lägre 
personalomsättningshastighet påverkar absolut lönsamheten, till exempel på grund av lägre 
upplärnings- och rekryteringskostnader. En annan viktig aspekt är att behålla kompetensen 
inom företaget. 
 
Angående personalomsättningshastigheten fick även respondenterna från 
enkätundersökningen ta ställning till påståendet ”En högre arbetsmotivation leder till att jag 
kommer att stanna inom företaget under en längre tid”. Även här finns det en antydan till att 
personalomsättningshastigheten påverkas av motivationen eftersom 56,1 % svarar 5, 36,4 % 
svarar 4 och resterande svarade 3.  
 
För att ta resonemanget ett steg längre kan moralen hos de anställda inräknas, precis som 
Sirota, Mischkind och Meltzer (2005) gör. Enligt en undersökning som de själva genomförde 
finns en relation mellan moralen hos anställda och företagets resultat. De kom fram till att 
företag med en hög moral presterar 20 % bättre i resultat. Koys (2001) är inne på samma bana 
när han diskuterar sambandet mellan moral och lönsamhet. Organisationens effektivitet 
påverkas genom att bevara bra personal. Det genom att erfarna medarbetare har kännedom om 
organisationens och kundernas mål.   
 
På grund av lägre personalomsättning och färre nyanställningar minskar kostnaderna och 
Koys (2001) framhäver att flera studier visar att minskad personalomsättning bidrar till 
förbättrade finansiella mått. I synnerhet lönsamheten (räntabilitet på totalt kapital). Givetvis 
påverkar även moralen fler faktorer i lönsamheten än personalomsättningshastigheten, men en 
del av resultatpåverkan kommer i alla fall av personalomsättningshastigheten. Antagligen kan 
moralen och motivationen kopplas samman, då det kan tänkas att moralen kommer som en 
effekt av motivation eller i vart fall påverkas av den. Om det påståendet stämmer kan även 
hela eller delar av moralens resultatpåverkan räknas in som en effekt av motivationen.  
 
Att frånvaron minskar som en effekt av motivationen tas dels upp i expertundersökningen 
(med begreppet frånvaro), men även i företagsundersökningen (sjukfrånvaro). De två 
begreppen kan antagligen i de flesta fall flyta samman, då det mesta av frånvaron i alla fall 
registreras som sjukfrånvaro. Ibland kan det vara så att den anställde inte är sjuk, men går inte 
till arbetet av någon annan anledning. En motiverad anställd sjukanmäler sig när det absolut är 
nödvändigt och därmed kan bland annat kostnader minskas och ett effektivare arbete bedrivas. 
Även sjukfrånvaron är aktuellt i enkätundersökningen genom påståendet ”En högre 
arbetsmotivation leder till färre sjukdagar”. Även här är det många som svarar 5 eller 4, strax 
över 80 %. 
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6 Slutsatser 
Kapitlet presenterar kopplingen mellan analysens resultat och problemformuleringen samt 
syftet. Problemformuleringen löd: Kan motivation påverka företagets lönsamhet, och vilka 
motivationshöjande åtgärder är i så fall att föredra? 
 
Det är självklart att motivation kan påverka lönsamheten och samtliga ekonomiska faktorer 
går att påverka. Trots den övertygelsen är det i själva verket inte så enkelt som det först 
antyds. Många respondenter kommer med bra förslag på åtgärder, men de har svårare att peka 
på hur lönsamheten påverkas av motivationshöjande åtgärder. Ett skäl till svårigheten kan 
vara att det inte finns någon utbredd kunskap i organisationer om relationen mellan 
motivation och lönsamhet. Det kan bero på att området är mycket komplext, vilket 
ytterliggare försvårar. 
 
De anställdas arbetsprestation är en del i relationen mellan lönsamhet och motivation. Oftast 
nås bättre lönsamhet genom att anställda gör ett bättre arbete. Från undersökningarna går det 
också att fastställa att arbetsprestationen påverkas positivt av motivationshöjande åtgärder, 
men arbetsprestationen påverkas även av andra faktorer. Viktigt att poängtera är att varje 
individ i företaget eventuellt inte har så stor påverkan på det slutgiltiga resultatet. Men om fler 
anställda kan öka arbetsprestationen kan de ha en stor påverkan i slutändan.  
 
Av studien har några troliga lönsamhetseffekter från motivationen identifierats. Det är dock 
viktigt att påpeka att alla företag och avdelningar inte ger samma effekter på lönsamheten. En 
högre motivation leder heller inte alltid till en högre lönsamhet. Det måste då också finnas 
andra samtida processer där motivationen fungerar som ett stödjande verktyg till processerna, 
med syfte att nå högre effekt. Relationen mellan motivation och lönsamhet blir då allt mer 
komplicerad, tillsammans med svårigheten att härleda den del av lönsamheten som kommer 
av motivationen. 
 
Ett exempel på en kostnadspost som vanligtvis kan påverkas i alla företag och avdelningar 
med hjälp av motivationen är personalkostnader. I posten ingår kostnader som 
upplärningskostnader men också kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning. Även 
omsättningen är en post som i de flesta företag påverkas av motivationen, men alla 
avdelningar kan inte påverka den. Det som skiljer mellan företag är hur omsättningen 
påverkas av motivationen. I vissa företag leder nöjdare medarbetare till nöjdare kunder, som i 
sin tur bidrar till högre omsättning. Det är nödvändigtvis inte möjligt i andra företag. I stället 
kan exempelvis en motiverad säljare generera högre omsättning utan att kunderna blir 
nöjdare. En annan kostnadspost som kan påverkas av motivationen men som inte finns i alla 
typer av företag är tillverkningskostnader. De kan också minskas genom att medarbetarnas 
behov tillfredsställs på rätt sett.  
 
Företag har olika tankesätt kring vilka åtgärder som kan användas för att öka motivation och 
lönsamhet. Det finns inga generella metoder att motivera bäst på och en stor anledning till det 
är att individer motiveras av olika åtgärder. På grund av det måste företag ha egna strategier 
som i den mån det är möjligt passar in på de anställdas behov. Det bästa är om det finns 
möjlighet att anpassa åtgärder för individen, men det är oerhört svårt och i många fall 
omöjligt. Eftersom motivation kommer inifrån måste medarbetaren ha en vilja att motiveras.  
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Undvikandet av att personalen är omotiverad kan ibland vara minst lika viktigt som att alla är 
motiverade. En omotiverad person som drar ner stämningen kan påverka allas 
arbetsprestation, vilket även påverkar lönsamheten negativt.     
 
Det finns några vanligt förekommande och etablerade metoder att tillämpa för att höja 
motivationen. Vi har identifierat tre olika områden som skapar bra förutsättningar för att höja 
lönsamheten med motivation. Områdena kan vara en bra utgångspunkt för motivationsarbete 
och kan också anpassas efter behoven på arbetsplatsen. De kan även kompletteras med andra 
motivationshöjande åtgärder.  
 
De tre områdena är ledarskap, arbetsplats och möjligheter. För att skapa ett bra ledarskap är 
det viktigt att cheferna exempelvis är duktiga på att kommunicera med de anställda och bjuda 
in dem till dialoger. Det ska också ske på ett tydligt sätt så att missförstånd undviks. Cheferna 
måste även uppmärksamma sina underställda genom feedback och beröm för väl utfört arbete 
etcetera. En annan bra grund är en välskött arbetsplats och det kan exempelvis ske genom att 
skapa en god trivsel och arbetsmiljö. Trivsel och bra arbetsmiljö påverkas bland annat av 
lokalernas och arbetsplatsernas utseende. Även gemenskap med arbetskamrater möjliggör en 
bättre trivsel och arbetsmiljö. Möjligheter för den anställde kan skapas genom att företag 
erbjuder kompetensutveckling. Utvecklingen kan ske på flera sätt, bland annat genom 
utbildning på eller utanför arbetsplatsen. Det är även bra om det finns möjlighet att kunna 
påverka det egna arbetsutförandet eftersom det kan skapa en känsla av frihet. De anställda ska 
också ges eget ansvar så långt det är möjligt. 
 
För att ytterligare förstärka effekten på lönsamheten från de tre områdena (ledarskap, 
arbetsplats och möjligheter) bör en tydlig målsättning finnas. Det gäller både tydligheten 
kring företagets och olika avdelningars mål, men också eventuella enskilda mål. Alla på 
arbetsplatsen ska känna till de övergripande målen och veta hur de själva kan bidra till att 
målet uppfylls. En sista viktig motivationspåverkande faktor är delaktighet. Exempelvis ska 
den enskilda målsättningen tas fram gemensamt vilket skapar en känsla av delaktighet, men 
delaktigheten kan skapas på flera olika sätt. Det är därför viktigt att företagen hela tiden 
försöker skapa goda möjligheter till delaktighet. Bra ledarskap kan skapa en delaktighet 
genom att chefen involverar medarbetarna i olika problemlösningar och andra 
beslutssituationer. Även inom de övriga två områdena kan delaktighet skapas.   
 
Viktigt att poängtera är att alla människor inte påverkas av ovanstående beskrivna 
motivationsområden. Olika former av belöningar kan då vara en av många andra möjliga 
åtgärder. Men i det stora hela tillhör inte belöningar de mest effektiva motivationshöjande 
åtgärderna. 
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7 Avslutande diskussion 
Kapitlet presenterar studiens forskningsbidrag och de begränsningar som den också har. 
Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskningsområden.   
 
Studien bidrar med generella insikter kring området om på vilket sätt som lönsamheten 
påverkas av motiverade anställda. Med hjälp av kombinationen av de olika undersökningarna 
har vi kunnat bredda kunskapen om motivationshöjande åtgärder och hur de kan användas för 
att höja lönsamheten. Studien bidrar inte med nya åtgärder, men däremot kan vi ge en 
fördjupad bild av vilka som fungerar bättre än andra. Vi har också bekräftat den bild som ges i 
teorin, nämligen att motivationen har en effekt på lönsamheten. Dessutom har vi även 
kompletterat med några konkreta exempel. 
 
En begränsning med studien är att den bara ger en helhetsbild över olika företag och inte visar 
hur ett specifikt företag påverkas av motivationshöjande åtgärder. Eftersom studieämnet är 
såpass komplext har vi inte direkt kunnat lägga fram några konkreta bevis på att lönsamheten 
påverkas. Däremot på en lägre nivå då vi har utgått från personers åsikter genom 
undersökningar samt litterära verk. I studien har framkommit att olika personer motiveras på 
olika sätt och att även att effekten blir olika. En annan begränsning är att vi inte har kunnat 
peka på de skillnader som motivationen kan ha på olika företag och olika avdelningar.  
 
Det skulle vara intressant att forska vidare kring hur motivationshöjande åtgärder påverkar 
varandra, då det inte har fokuserats på i studien. Det kan tänkas vara så att vissa åtgärder 
fungerar olika bra tillsammans och att motivationens effekt kan bli olika, beroende på vilka 
kombinationer som tillämpas. Det kan också tänkas att det råder konflikt mellan olika 
motivationshöjande åtgärder och även det är aktuellt för vidare forskning. För den som vill 
forska vidare har vi ett bra förslag på en approach som kan användas för att lättare kunna mäta 
motivationens effekt på lönsamheten; problemet bör då delas upp, där arbetsprestation blir en 
ny del. För att lättare kunna mäta effekten av specifika åtgärder är det lämpligt att först ta reda 
på hur arbetsprestationen förändras av olika motivationshöjande faktorer. Att sedan utforska 
arbetsprestationers påverkan på kostnader och intäkter borde teoretiskt sett vara enklare 
jämfört med att gå direkt från motivation till lönsamhet.  
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Bilagor  
Bilaga 1 Frågor företagsundersökningen  
 
1. Tror ni att företagets lönsamhet kan påverkas genom att öka motivationen hos 

medarbetare? 
o Hur kan man i sådana fall gå till väga för att lyckats med detta? 
o Vilka motivationshöjande åtgärder tror ni ger bäst effekt på lönsamheten? 
o Vilka lönsamhetsmässiga faktorer tror ni kan påverkas eller inte påverkas? 

 
2. Hur arbetar ni inom företaget med att öka motivationen och vad är syftet? 

o Använder ni er av motivationshöjande åtgärder för att öka lönsamheten? 
o Vilka motivationshöjande åtgärder använder ni, varför har ni valt dessa? 
o Ligger fokus på att öka motivationsnivån eller att bibehålla den nivå som ni redan 

uppnått? 

Bilaga 2 Frågor expertundersökningen 
 
1) Kan ett företags lönsamhet påverkas genom att öka motivationen hos medarbetarna? 
2) Hur kan man generellt gå tillväga för att hjälpa företag att öka lönsamhet 
3) Vilka motivationshöjande åtgärder anser ni kan ge bäst effekt på lönsamheten? 
4) Hur påverkas lönsamheten av motivationen, det vill säga finns det poster i 

resultaträkningen som kan påverkas eller inte påverkas? 
5) Varför tror ni vissa poster påverkas medan eventuellt andra inte påverkas? 
6) Vilket tidsperspektiv bör man ha vid motivationsarbete, (kortare/längre), då man vill 

påverka lönsamheten? 
7) Om man inte har möjlighet utgå från de individuella behoven vid motivationsarbete, kan 

lönsamheten ändå bli bättre genom mer ”kollektiva” motivationshöjande åtgärder? 
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Bilaga 3 Frågor enkätundersökningen  
 
Del 1 
 
Företag:__________     
 
Kön:    Månadslön:       
Man      Under 28 000        
Kvinna     Över 28 000 
 
Ålder:    Antal år i företaget:  
Under 30 år   Under 5 år      
30-49 år      5-10  
Över 50 år     Över 10år  
        
 
För nästkommande frågor kommer du svara genom skalan 1-5 där: 
 
1 = Tar helt avstånd från 
2 = Tar delvis avstånd från 
3 = Varken eller 
4 = Instämmer delvis  
5 = Instämmer helt  
 
Del 2 
     
Nedanstående frågor besvaras utifrån hur viktigt du anser det är att en arbetsgivare 
använder sig av olika motivationshöjande åtgärder 
 
Jag anser att det är viktigt… 
- lönenivån är hög i företaget. 
- det finns möjlighet till att bli belönad för väl utfört arbete. 
- det finns goda chanser till befordran . 
- jag själv ska kunna påverka hur mitt arbete ska utföras. 
- det finns möjlighet till kompetensutveckling i företaget. 
- få beröm för ett väl utfört arbete. 
- företaget arbetar med att öka trivsel och arbetsmiljö. 
- företaget arbetar med att motivera mig. 
 
Egna kommentarer:  
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Del 3 
 
Nedanstående frågor ska besvaras utifrån hur väl du anser att din arbetsgivare använder 
sig av olika motivationshöjande åtgärder 
 
Jag anser att… 
- det är en hög lönenivå i företaget 
- det finns goda möjligheter till belöning med bonus 
- det finns goda möjligheter till befordran 
- det finns goda möjligheter till att själv kunna påverka mitt arbetsutförande 
- det finns goda möjligheter till kompetensutveckling i företaget 
- företaget är bra på att ge beröm för väl utfört arbete 
- det är en trivsam miljö på arbetsplatsen 
- det är en bra motivationsnivå på arbetsplatsen  
Egna kommentarer: 
 
Del 4 
 
Nedanstående frågor ska besvaras utifrån hur du tror/vet att din arbetsprestation påverkas 
av olika motivationshöjande åtgärder 
 
Min arbetsprestation påverkas positivt av… 
- en hög lön 
- att det finns goda möjligheter till belöning med bonus 
- att det finns goda möjligheter till befordran 
- att det finns goda möjligheter till att själv kunna påverka mitt arbetsutförande 
- att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling i företaget 
- att jag får beröm för väl utfört arbete 
- en trivsam miljö på arbetsplatsen 
- en bra motivationsnivå på arbetsplatsen 
Egna kommentarer:  
 
Del 5 
 
Nedanstående frågor ska besvaras utifrån hur du tror/vet att du påverkas av en högre 
arbetsmotivation 
 
En högre arbetsmotivation leder till… 
- färre sjukdagar 
- mer utfört arbete under en arbetsdag 
- högre kvalitet på utfört arbete 
- att jag är mer intresserad av hur det går för företaget 
- att jag kommer att stanna inom företaget under en längre tid 
 
Egna kommentarer: 
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Bilaga 4 (Enkätundersökning) Fördelning av respondenter 
 

Svar på del 2-5 

Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 

Svar Ej Svar Svar  Ej Svar Svar Ej Svar  Svar  Ej Svar 

116 0 111 5 107 9 107 9 

               

Kön Antal år i företaget   

Man  Kvinna  Ej Svar -5 år 5-10 år +10 år  Ej Svar  

47 (44 %) 60 (56%) 9 15 (14 %) 18 (17 %) 72 (69 %) 11  

Lön Ålder  

-28 000 +28 000 Ej Svar  -30 år 30-49 år +50 år Ej Svar  

56 (53 %) 49 (47 %) 11 8 (8%) 45 (42 %) 53 (50 %) 10  

               

       
Företag  Svar Svarat på 

allt         

Boastadsbolag 33 30        

Bank 62 56        

Försäkringsbolag  12 11        

Övriga  9 8        

Totalt  116 105        

 
 

Bilaga 5 (Enkätundersökning) Resultat Totalt - del 2  
 

Jag anser det är viktigt att… 1 2 3 4 5 Medel 

lönenivån är hög i företaget. 3,4% 7,8% 25,9% 42,2% 20,7% 3,69 

det finns möjlighet till att bli belönad för väl utfört arbete. 2,6% 2,6% 10,5% 32,5% 51,8% 4,28 

det finns goda chanser till befordran 1,7% 2,6% 16,5% 37,4% 41,7% 4,15 

jag själv ska kunna påverka hur mitt arbete ska utföras. 0,0% 0,9% 7,0% 42,1% 50,0% 4,41 

det finns möjlighet till kompetensutveckling i företaget. 0,0% 0,0% 4,4% 35,1% 60,5% 4,56 

få beröm för ett väl utfört arbete. 0,0% 1,8% 9,6% 28,1% 60,5% 4,47 

företaget arbetar med att öka trivsel och arbetsmiljö. 0,0% 0,9% 9,6% 35,1% 54,4% 4,43 

företaget arbetar med att motivera mig. 0,9% 4,4% 15,8% 36,0% 43,0% 4,16 

Totalt 4,27 
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Bilaga 6 (Enkätundersökning) Resultat Totalt - del 3 
 

Jag anser att… 1 2 3 4 5 Medel 

det är en hög lönenivå i företaget 7,2% 29,7% 47,7% 12,6% 2,7% 2,74 

det finns goda möjligheter till belöning med bonus 18,0% 19,8% 19,8% 33,3% 9,0% 2,95 

det finns goda möjligheter till befordran 2,7% 10,8% 47,7% 32,4% 6,3% 3,29 

det finns goda möjligheter till att själv kunna påverka mitt arbetsutförande 0,0% 3,6% 18,9% 62,2% 15,3% 3,89 

det finns goda möjligheter till kompetensutveckling i företaget 0,0% 3,6% 13,5% 63,1% 19,8% 3,99 

företaget är bra på att ge beröm för väl utfört arbete 3,6% 8,1% 37,8% 43,2% 7,2% 3,42 

det är en trivsam miljö på arbetsplatsen 2,7% 3,6% 9,9% 52,3% 31,5% 4,06 

det är en bra motivationsnivå på arbetsplasten 1,8% 8,2% 24,5% 56,4% 9,1% 3,63 

Totalt 3,5 

Bilaga 7 (Enkätundersökning) Resultat Totalt - del 4 
 

Min arbetsprestation påverkas positivt av… 1 2 3 4 5 Medel 

en hög lön 0,0% 1,9% 19,6% 53,3% 25,2% 4,02 

att det finns goda möjligheter till belöning med bonus 0,9% 5,6% 25,2% 47,7% 20,6% 3,81 

att det finns goda möjligheter till befordran 0,9% 2,8% 34,9% 47,2% 14,2% 3,71 

att det finns goda möjligheter till att själv kunna påverka mitt arbetsutförande 0,0% 0,0% 11,2% 46,7% 42,1% 4,31 

att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling i företaget 0,0% 1,9% 15,9% 50,5% 31,8% 4,12 

att jag får beröm för väl utfört arbete 0,0% 1,9% 9,4% 43,4% 45,3% 4,32 

en trivsam miljö på arbetsplatsen 0,0% 0,0% 8,5% 43,4% 48,1% 4,4 

en bra motivationsnivå på arbetsplasten 0,0% 0,9% 6,6% 43,4% 49,1% 4,41 

Totalt 4,14 

 

Bilaga 8 (Enkätundersökning) Resultat Totalt - del 5  
 

En högre arbetsmotivation leder till… 1 2 3 4 5 Medel 

färre sjukdagar 1,9% 4,7% 9,3% 33,6% 50,5% 4,26 

mer utfört arbete under en arbetsdag 0,0% 1,9% 6,6% 34,9% 56,6% 4,46 

högre kvalitet på utfört arbete 0,0% 0,9% 9,3% 31,8% 57,9% 4,47 

att jag är mer intresserad av hur det går för företaget 0,0% 0,0% 5,6% 40,2% 54,2% 4,49 

att jag kommer att stanna inom företaget under en längre tid 0,0% 0,0% 7,5% 36,4% 56,1% 4,49 

Totalt 4,43 
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Bilaga 9 (Enkätundersökning) Resultat Företag - del 2 
 
 

Jag anser det är viktigt att…

Bostads- 
bolag Bank Försäkrings- 

bolag Total 

lönenivån är hög i företaget 3,61 3,69 3,83 3,69 

det finns möjlighet till att bli belönad för väl utfört arbete 3,88 4,38 4,75 4,28 

det finns goda chanser till befordran 3,82 4,18 4,58 4,15 

jag själv ska kunna påverka hur mitt arbete ska utföras 4,58 4,28 4,58 4,41 

det finns möjlighet till kompetensutveckling i företaget 4,52 4,55 4,75 4,56 

få beröm för ett väl utfört arbete 4,24 4,47 4,92 4,47 

företaget arbetar med att öka trivsel och arbetsmiljö 4,48 4,37 4,5 4,43 

företaget arbetar med att motivera mig 4,18 4,12 4,08 4,16 

Totalt 4,16 4,25 4,5 4,27 

 

Bilaga 10 (Enkätundersökning) Resultat Företag - del 3 
 
 

Jag anser att…

Bostads- 
bolag Bank Försäkrings- 

bolag Total 

det är en hög lönenivå i företaget 2,69 2,73 3,27 2,74 

det finns goda möjligheter till belöning med bonus 1,66 3,49 3,73 2,95 

det finns goda möjligheter till befordran 2,81 3,47 3,55 3,29 

det finns goda möjligheter till att själv kunna påverka mitt arbetsutförande 4,19 3,86 3,45 3,89 

det finns goda möjligheter till kompetensutveckling i företaget 3,97 4,1 3,27 3,99 

företaget är bra på att ge beröm för väl utfört arbete 3,34 3,51 3,18 3,42 

det är en trivsam miljö på arbetsplatsen 4,06 4,19 3 4,06 

det är en bra motivationsnivå på arbetsplatsen 3,68 3,73 2,82 3,63 

Totalt 3,3 3,64 3,28 3,5 

 

Bilaga 11 (Enkätundersökning) Resultat Företag - del 4 
 
 

Min arbetsprestation påverkas positivt av…

Bostads- 
bolag Bank Försäkrings- 

bolag Total 

en hög lön 3,93 4,03 3,91 4,02 

att det finns goda möjligheter till belöning med bonus 3,43 3,98 3,82 3,81 

att det finns goda möjligheter till befordran 3,57 3,72 3,73 3,71 

att det finns goda möjligheter till att själv kunna påverka mitt arbetsutförande 4,57 4,1 4,82 4,31 

att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling i företaget 4,3 4 4,09 4,12 

att jag får beröm för väl utfört arbete 4,4 4,19 4,7 4,32 

en trivsam miljö på arbetsplatsen 4,53 4,33 4,2 4,4 

en bra motivationsnivå på arbetsplatsen 4,52 4,26 4,73 4,41 

Totalt 4,16 4,08 4,25 4,14 
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Bilaga 12 (Enkätundersökning) Resultat Företag - del 5 
 
 

En högre arbetsmotivation leder till…

Bostads- 
bolag Bank Försäkrings- 

bolag Total 

färre sjukdagar 4,23 4,17 4,55 4,26 

mer utfört arbete under en arbetsdag 4,27 4,47 4,82 4,46 

högre kvalitet på utfört arbete 4,5 4,4 4,73 4,47 

att jag är mer intresserad av hur det går för företaget 4,57 4,45 4,64 4,49 

att jag kommer att stanna inom företaget under en längre tid 4,53 4,43 4,64 4,49 

Totalt 4,42 4,38 4,67 4,43 

 

Bilaga 13 (Enkätundersökning) Resultat Grupper - del 2 
 

 Kön Ålder Lön År i företaget 

Jag anser det är viktigt att… Man Kvinna -30 år 30-49 år +50 år -28 000 +28 000  -5 år 5-10 år +10 år 

lönenivån är hög i företaget 3,81 3,58 4,12 3,82 3,47 3,57 3,78 3,67 3,78 3,62 

det finns möjlighet till att bli belönad för 
väl utfört 4,34 4,22 4,62 4,23 4,25 4,02 4,55 4,2 4,44 4,23 

det finns goda chanser till befordran  4,26 4,05 4,38 4,22 4,02 3,91 4,39 4,33 4,17 4,07 

jag själv ska kunna påverka hur mitt arbete 
ska utföras 4,57 4,27 4,25 4,47 4,37 4,31 4,51 4,27 4,5 4,39 

det finns möjlighet till 
kompetensutveckling i företaget 4,53 4,58 4,38 4,58 4,56 4,56 4,55 4,6 4,44 4,56 

få beröm för ett väl utfört arbete 4,47 4,46 4,25 4,56 4,4 4,35 4,61 4,33 4,5 4,46 

företaget arbetar med att öka trivsel och 
arbetsmiljö 4,55 4,34 4,5 4,44 4,4 4,35 4,53 4,47 4,44 4,41 

företaget arbetar med att motivera mig 4,15 4,14 4,25 4,18 4,08 4,11 4,18 3,8 4,06 4,21 

Totalt 4,34 4,2 4,34 4,31 4,19 4,15 4,39 4,21 4,29 4,25 
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Bilaga 14 (Enkätundersökning) Resultat Grupper - del 3 
 

 Kön Ålder Lön År i företaget 

Jag anser att… Man Kvinna -30 år 30-49 år +50 år -28 000 +28 000  -5 år 5-10 år +10 år 

det är en hög lönenivå i företaget 2,89 2,6 2,62 2,84 2,65 2,46 2,98 3 2,94 2,63 

det finns goda möjligheter till belöning 
med bonus 3,02 2,93 3,38 2,91 2,96 2,76 3,18 3,2 3,33 2,81 

det finns goda möjligheter till befordran 3,47 3,12 3,62 3,23 3,27 3,15 3,41 3,67 3,33 3,19 

det finns goda möjligheter till att själv 
kunna påverka mitt arbetsutförande 4,06 3,72 4,12 3,73 3,98 3,89 3,86 3,93 3,89 3,87 

det finns goda möjligheter till 
kompetensutveckling i företaget 4,11 3,88 4,25 3,91 4,02 4,02 3,94 4,13 3,83 4 

företaget är bra på att ge beröm för väl 
utfört arbete 3,45 3,33 3,62 3,34 3,4 3,37 3,41 3,73 3,5 3,3 

det är en trivsam miljö på arbetsplatsen 4,28 3,86 3,88 4 4,12 4,09 3,98 3,87 3,67 4,2 

det är en bra motivationsnivå på 
arbetsplatsen 3,7 3,53 3,25 3,52 3,73 3,58 3,61 3,47 3,33 3,71 

Totalt 3,62 3,37 3,59 3,43 3,52 3,42 3,55 3,62 3,48 3,46 

 

Bilaga 15 (Enkätundersökning) Resultat Grupper - del 4 
 

Kön Ålder Lön År i företaget Min arbetsprestation  
påverkas positivt av… Man Kvinna -30 år 30-49 år +50 år -28 000 +28 000  -5 år 5-10 år +10 år 

en hög lön 4,02 4,02 4,38 4,09 3,91 3,98 4,08 3,87 4,28 3,99 

att det finns goda möjligheter till belöning 
med bonus 3,79 3,83 3,88 3,84 3,75 3,71 3,92 3,4 4,11 3,81 

att det finns goda möjligheter till befordran 3,72 3,69 4 3,64 3,69 3,58 3,84 3,73 3,83 3,66 

att det finns goda möjligheter till att själv 
kunna påverka mitt arbetsutförande 4,43 4,22 4,38 4,24 4,36 4,14 4,49 4,4 4,5 4,26 

att det finns goda möjligheter till 
kompetensutveckling i företaget 4,13 4,12 4,25 4,09 4,13 4,07 4,18 4,2 4,11 4,12 

att jag får beröm för väl utfört arbete 4,3 4,34 4,5 4,29 4,31 4,25 4,42 4,33 4,5 4,27 

en trivsam miljö på arbetsplatsen 4,26 4,51 4,5 4,45 4,34 4,5 4,31 4,36 4,39 4,42 

en bra motivationsnivå på arbetsplatsen 4,3 4,49 4,38 4,47 4,35 4,4 4,41 4,27 4,56 4,41 

Totalt 4,12 4,15 4,28 4,14 4,1 4,08 4,21 4,07 4,28 4,12 
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Bilaga 16 (Enkätundersökning) Resultat Grupper - del 5 
 

 Kön Ålder Lön År i företaget 

En högre arbetsmotivation leder till… Man Kvinna -30 år 30-49 år +50 år -28 000 +28 000  -5 år 5-10 år +10 år 

färre sjukdagar 4,21 4,3 4,12 4,27 4,26 4,11 4,43 4,47 4,5 4,14 

mer utfört arbete under en arbetsdag 4,52 4,42 4,57 4,47 4,43 4,29 4,65 4,64 4,78 4,35 

högre kvalitet på utfört arbete 4,51 4,43 4,12 4,62 4,38 4,27 4,69 4,4 4,89 4,38 

att jag är mer intresserad av hur det går för 
företaget 4,51 4,47 4,25 4,56 4,45 4,39 4,59 4,4 4,67 4,46 

att jag kommer att stanna inom företaget 
under en längre tid 4,51 4,47 4,75 4,51 4,42 4,48 4,49 4,67 4,44 4,47 

Totalt 4,45 4,42 4,36 4,48 4,39 4,31 4,57 4,52 4,66 4,36 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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