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Sammanfattning 
 

 

Uppsatsens titel: Får det lov att vara en fika? – En studie om hur anställda motiveras i 

tjänsteföretag  

 

Författare: Emelie Stejdahl & Jessica Mårtensson 

 

Handledare: Petter Boye 

 

Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur anställda i tjänsteföretag motiveras till 

att skapa kundvärde. 

 

Metod: För att besvara frågeställningen och skapa ett tillfredställande resultat har vi använt 

oss av både den kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoden genom personliga intervjuer 

och enkätundersökning. Vi inledde vår undersökning med att studera relevanta teorier om 

motivation, belöningar och kommunikation.  

 

Slutsats: Om personalen fick välja skulle de vilja ha monetär belöning för att motiveras. Att 

få uppskattning från chefer och medarbetare och längre semester ansåg vara de mest 

motiverande icke-monetära belöningarna. Det som personalen motiverades minst av var 

karriärmöjligheter och fler sociala aktiviteter 

 

Nyckelord: Motivation, belöning, kommunikation, kundvärde, ledning och styrning 
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1. Inledning 
 

 

I detta kapitel kommer vi att presenter bakgrunden till vår problemformulering. Det kommer 

även att finnas en problemdiskussion för att belysa det problem vi vill undersöka. Vidare 

kommer vi även att presentera syftet med vår undersökning och eventuella avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
 

 

”Och 2009 års missnöjespris går till...hantverkarna” Linda Svensson, Kollega 2010-02-01 

 

Så inleds en artikel i tidningen Kollega den 1 februari 2010. Detta efter att konsumentverket 

gjort en sammanställning över antalet klagomål från missnöjda kunder där ungefär 20 procent 

av alla klagomål var riktade till hantverkare. Problemet mellan kunder och hantverkare syns 

idag överallt. Det är tv-program som Arga snickaren och fuskbyggarna och forum som Nita 

en hantverkare, platser där kunder får ventilera om sina dåliga upplevelser med hantverkare.  

 

Konkurrensen bland tjänsteföretag ökar ständigt vilket har lett till att kunder idag kräver 

betydligt mer av företagen och dess service än de tidigare gjort. Denna ökning kan bero på en 

mängd olika faktorer som till exempel att marknader tenderar att ha större tillgång än 

efterfrågan. Detta innebär att det blir svårare för företagen att hitta nya samt behålla 

nuvarande kunder. Om kunderna inte är nöjda med kvalitén på företagets service och värde så 

riskerar företaget att förlora kunderna. En annan faktor kan vara den teknologiska 

utvecklingen som gjort att kunderna själva kan gå in på Internet och jämföra företagen med 

varandra. Det kan också bero på att de tjänster som företagen erbjuder ofta är väldigt lika 

varandra och kunderna kräver då något annat än de lägsta priserna och de bästa tjänsterna, 

nämligen kvalitén på servicen. Vad som är bra service kvalitet och vad som ger värde är 

väldigt individuellt och skiljer sig från kund till kund. Som regel brukar man säga att 

kundernas förväntningar måste överträffas. Om förväntningarna överträffas kan bero på 

faktorer som personalens engagemang och attityd samt att problem och missnöje hanteras på 

ett tillfredsställande sätt.   

 



För att skapa kundvärde och erbjuda tjänster med bra kvalité så krävs det att företagen har 

personal som kan och är villiga att utföra dessa arbeten. Tiden då företagen strävade efter att 

göra de anställda till lätt utbytbara kuggar i ett maskineri är enligt Nilsson (2003) förbi. ”Nu 

är det istället människan och hennes samlade förmåga att lära, lösa problem, utveckla, 

samverka skapa kontakter, skapa nytt, engagera och kombinera, som efterfrågas” (Nilsson, 

2003). Den ökade efterfrågan på tjänster har enligt Adams (2007) inneburit att företagen fått 

ta sitt personalarbete till en helt ny nivå för att kunna fortsätta vara innovativa och lönsamma. 

Ledarna i företagen behöver ta tillvara på de anställdas fulla potential och försöka styra dem i 

önskvärd riktning. Styrverktyg som ledningen kan använda sig av när de ska styra och leda de 

anställda är bland annat att belöna. Belöning som i sin tur ska skapa motivation. För att den 

anställde ska kunna utföra ett arbete som ger värde åt kunden så krävs det att denne känner sig 

motiverad till det.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

 

Att ha en motiverad och engagerad personal är en förutsättning för ett företags framgång och 

konkurrensförmåga. I dagens läge är konkurrensen stenhård och personalen kan därför vara 

den avgörande faktorn för att kunden ska välja just ditt företag. Hur företagen väljer att belöna 

och kommunicerar med sin personal kan därför ha stor påverkan på företagets framtida 

lönsamhet. Adams (2007) förklarar hur dagens moderna ledare alltför ofta fokuserar på det 

administrativa på bekostnad av ett bra ledarskap. Att vara chef eller ledare handlar i grund och 

botten om att ha förmågan att motivera andra att arbeta tillsammans för att producera 

någonting. Anställda som är motiverade att arbeta, arbetar och utför ett arbete som är mer 

konsekvent, mer kreativt och med högre kvalité, än en omotiverad anställd. Om den anställde 

är omotiverad att utföra ett arbete så kommer detta garanterat leda till en missnöjd kund. En 

missnöjd kund kan vara en förlorad kund, något tjänsteföretagen inte har råd med idag.  

 

En fungerande kommunikation mellan chefer och arbetare är en viktig del i arbetet med att 

motivera de anställda. Det gäller att arbetarna förstår vad som är belöning och vad det är dem 

belönas för. Förstår den anställde inte vad det är han eller hon belönas för, så är belöningen 

meningslös. Den anställde behöver även förstå vad det är som skapar kundvärde och hur han 

eller hon ska bete sig i förhållande till kunden. Detta är något som måste kommuniceras fram 



av ledningen. Kommunikationen är, i många organisationer, ofta både ineffektiv och 

förvirrande och ibland till och med motsägelsefull (Adams 2007). I dessa fall är det lätt att det 

uppstår kommunikationsproblem. Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver att kritiken från 

anställda ofta handlar om att kommunikation mellan ledning och anställda är dålig och att 

ledningen inte lyssnar på de anställda eller informerar dem om vad som händer i 

organisationen. Problem i kommunikationen kan även uppstå bland anställda då de ofta är 

dåligt insatta i varandras arbete. Andra kommunikationsproblem som kan uppstå är att chefen 

tror att han motiverar den anställde genom att belöna honom eller henne på ett visst sätt, men 

att den anställde inte alls uppfattar belöningen som motiverande. 

 

Maltén (2009) förklara hur den individuella arbetsinsatsen har minskat i betydelse och att det 

på arbetsplatser idag handlar mer om lagarbete och teamwork. Det är därför viktigt att en 

ledare eller chef kan hantera kommunikationen mellan både tjänstemännen och arbetarna, 

men också arbetarna emellan. Annars är det lätt hänt att det blir missförstånd, anklagelser och 

missnöje. Jacobsen och Thorsvik (2002) förklarar att många hävdar att en väl fungerande 

kommunikation är något av en framgångsfaktor.  

 

Belöningar och belöningssystem är både ett hett diskuterat och känsligt ämne som tas upp 

frekvent i tidningarna. Det är banker som tar ut för hög bonus, chefer som får för höga 

fallskärmar och så vidare. Enligt Paul och Alm (1991) så har Sverige gått mot att betrakta 

arbetskraften mer som individer med särskilda motiv och behov, snarare än ett kollektiv. De 

menar att de viktigaste målen inte enbart är lönen och levnadsstandarden utan oftare handlar 

det om personlig utveckling, krav på ökat arbetsinnehåll och mer fritid. Svensson (1989) 

förklarar att belöningssystem är något som finns i alla organisationer men att dessa kan vara 

medvetna eller omedvetna. Problemet med belöningar är att det dels kan uppfattas fel samt 

skapa osämja bland de anställda. Det kan hända att personalen blir avundsjuka på varandra 

eller att de belönas på ett sätt som strider mot deras individuella åsikt. Det är dock det mest 

effektiva medlet för att kunna påverka och motivera de anställda att utföra sina uppgifter 

bättre så att företaget stärks.  

 

Det är extra viktigt att ha motiverad personal i tjänsteföretag eftersom det är mer än bara en 

produkt som kunden köper. Vid köp av en tjänst är det hela upplevelsen som är viktig. Det 

handlar om vad kunden får ut av tjänsten, hur väl den genomförts samt var och i vilken miljö 

tjänsten levererats. För ledaren i ett tjänsteföretag kan det vara viktigt att veta att ens personal 



är motiverad för att kunna tillfredsställa kunden och ge denna en bra helhetsupplevelse. 

Belöning och kommunikation spelar båda en stor roll för att skapa motivation. Den anställde 

behöver belönas när denne har presterat. Varför och hur belöningen sker och vilket beteende 

som skapar kundvärde måste kommuniceras fram till personalen på ett tydligt sätt. (Olve & 

Samuelsson 2008) 

1.3 Forskningsfrågor 

 

 

Utifrån bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion har vi formulerat frågeställningen enligt 

följande: 

 

Hur motiveras personalen i hantverksbranschen till att skapa kundvärde? 

 

 Vilken roll har kommunikation och belöningar för att skapa motivation? 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur små till medelstora tjänsteföretag arbetar med 

belöningar och kommunikation för att motivera sin personal.  

1.5 Avgränsningar 
 

 

Avgränsningar har gjorts för att vi ska kunna utföra detta arbete inom den angivna tidsramen. 

Vi har valt att avgränsa vår studie till små eller medelstora tjänsteföretag. Tjänsteföretagen 

ska vara i hantverksbranschen. Teoretiska avgränsningar har gjorts då fokus har lagts på 

belöningar och kommunikation som motivationsfaktorer då ämnet motivation är väldigt brett.   

 
 



 

2. Metod 
 

 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka forskningsmetoder vi har valt att använda oss 

av samt vårt tillvägagångssätt för att ta fram det teoretiska och empiriska materialet. Vi 

kommer sedan att beskriva valet av verksamheter och respondenter. I kapitlets sista del 

kommer vi att diskutera uppsatsens trovärdighet och validitet.

 

2.1 Förförståelse 
 

 

Förförståelse handlar enligt Gummesson (2000) om hur mycket kunskap och erfarenhet 

forskarna har om det valda området innan de genomför undersökningen. Han förklarar att de 

faktorer som kan bidra till förförståelse är dels personliga erfarenheten, både privat och i 

arbetet, dels andras erfarenheter. Gummesson (2000) anser att forskare inte tar tillräckligt med 

hänsyn till betydelsen av förförståelse. Om forskaren inte har någon förförståelse alls så 

kommer han eller hon få lägga ner väldigt mycket tid på att hitta information. Även Patel och 

Davidsson (2003) diskuterar ämnet och de påstår att alla forskare har lite förförståelse om sitt 

valda ämne. De anser att det är väldigt ovanligt att man väljer att undersöka ett ämne som 

man inte har någon som helst insyn i.  

  

Precis som Gummesson (2000) och Patel och Davidsson (2003) skriver så hade även vi en del 

förförståelse i vårt valde ämne. Denna förförståelse har fåtts främst genom vår utbildning då 

vi har läst olika kurser i bland annat organisation och verksamhetsstyrning samt andra 

företagsekonomiska kurser. Vi har även läst kurser i arbetsmiljö, ledarskap och Human 

Resource Management vilket har bidragit till att vi kunnat gå djupare in på ämnet, något som 

varit till nytta i denna undersökning. Vår företagsekonomiska bakgrund ledde till att 

uppsatsen skrevs utifrån ett ekonomi- och styrningsperspektiv. Våra egna erfarenheter från 

arbete i tjänsteföretag kommer också att spegla in. 

 



Vår förförståelse har hjälpt oss i vårt arbete då vi redan innan har haft lite kunskap om ämnet. 

Denna förförståelse kan ha förblindat oss lite då vi såklart blivit påverkade av det vi lärt oss 

tidigare. Men vi anser själva att vi haft ett öppet sinne och försökt att inte låta våra tidigare 

erfarenheter påverka oss.   

2.2 Val av metod 
 

 

Bryman och Bell (2005) beskriver två olika metoder som används inom forskning, nämligen 

kvantitativ och kvalitativ metod. Valet av metod beror enligt Patel och Davidsson (2003) på 

syftet med undersökningen och hur man väljer att bearbeta och analysera den information 

man samlat in.  

 

Bryman och Bell (2005) menar att den kvantitativa forskningsmetoden syftar till att göra 

mätningar vid datainsamlingen och innebär att man främst utgår från siffror, antal och mängd 

för att bearbeta och kvantifiera statistiskt. Denna metod handlar om att pröva redan befintliga 

teorier med hjälp av numerisk data insamling. Enligt Patel och Davidsson (2003) så ska 

forskningsresultaten som framträder vara så generella som möjligt, det vill säga att de resultat 

som fås fram från en grupp människor ska kunna generalisera resultaten till andra människor 

som betraktas som jämförbara med den undersökta gruppen. Ungefär som att ta ett stickprov 

för att sedan generalisera resultatet till populationen. Nackdelar med den kvantitativa metoden 

är att man inte har så mycket kontakt med intervjuobjektet. Man kan inte förklara eller ställa 

följdfrågor, vilket kan innebär att det bli tolkningsfel. Den som intervjuar kan inte heller se 

hur den tillfrågade reagerar vid vissa frågor vilket kan vara till stor hjälp vi analysen.  

 

I den kvalitativa metoden fokuseras datainsamlingen på kvalitativa intervjuer och tolkande 

analyser. Den består av text, ord, symboler och handlingar och där helheten och 

sammanhanget är av större vikt än de enskilda delarna. Syftet med kvalitativa undersökningar 

är att få en djupare förståelse än den som fås när den kvantitativa metoden används eftersom 

de bakomliggande orsakerna undersöks. Forskaren har frihet att analysera och tolka det 

insamlade materialet för att fatta egna slutsatser. Nackdelar med den kvalitativa metoden är 

att den är resurskrävande. Intervjuer tar ofta lång tid och har man begränsat med tid får man 

nöja sig med ett fåtal intervjuobjekt. En annan nackdel är att informationen som tas in kan 

vara svåra att tolka och ostrukturerad, med andra ord väldigt komplex. (Patel & Davidson 

2003) 



 

För att få en djupare och rikare förståelse i vårt valda forskningsproblem så användes både en 

kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden gav oss en djupare insyn i 

företagets arbete med motivation då det fanns möjlighet att agera och ställa följdfrågor allt 

eftersom intervjun fortgick. Intervjuerna genomfördes med chefer eller personalansvariga i 

företagen.  

 

Den kvantitativa metoden användes för att få en inblick i hur personalen såg på motivation. 

Eftersom det inte fanns tid till att genomföra intervjuer med ett 20-tal arbetare så ansåg vi att 

enkäter var ett bra andra alternativ. Vi ville undersöka hur personalen uppfattade att de 

motiverades till att göra ett bra arbete samt vad de ansåg om kommunikationen i företaget. 

Denna metod tillämpar sig bra i undersökningen då vi ville få en generell bild av hur 

personalen uppfattar motivationen i företaget. Vid enkätundersökningen fanns det dock ingen 

möjlighet att ställa följdfrågor eller att se hur respondenten reagerar vilket är en nackdel med 

den kvantitativa metoden.  

2.3 Forskningsansats 
 

 

Som forskare utgår man från data och information från verkligheten för att kunna bygga nya 

teorier. Underlaget som vi använder brukar kallas för empiri och arbetet med undersökningen 

är att relatera teori och verklighet till varandra. Det finns tre olika sätt för att relatera teori och 

empiri, nämligen genom deduktion, induktion och abduktion. (Patel & Davidson 2003) 

 

Det deduktiva arbetssättet utgår ifrån allmänna principer och befintliga teorier för att dra 

slutsatser om enskilda företeelser. Ur den befintliga teorin skapas hypoteser som kan prövas 

empiriskt i det aktuella fallet.  Forskaren samlar in data om studieområdet för att bilda sig en 

uppfattning om hypotesen ska förkastas eller bekräftas. Den deduktiva ansatsen passar bästa 

till den kvantitativa metoden då syftet med forskningen är att bekräfta eller förkasta befintliga 

teorier. (ibid) 

 

Den induktiva ansatsen är motsatsen till den deduktiva då forskaren utgår från enskilda fall 

för att kunna skapa nya teorier och generalisera sin slutsats. Enligt denna ansats arbetar 

forskaren helt förutsättningslöst då man inte utgår från en tidigare teori, utan de är empirin 

som ligger till grund för att dra slutsatser och skapa nya teorier. (ibid)  



 

Adbuktion innebär en kombination av induktion och deduktion. I första steget formuleras en 

hypotes som kan förklara det enskilda fallet, vilket kan kännetecknas som induktivt. I nästa 

steg arbetar forskaren deduktivt då hypotesen prövas på nya fall. Den ursprungliga hypotesen 

kan du utvecklas för att bli mer generell. Det abduktiva arbetssättet har fördel i att det inte 

låser forskaren i att arbeta strikt enligt det deduktiva eller induktiva arbetssättet. Nackdelen är 

dock att forskaren är färgade av sina tidigare erfarenheter vilket innebär att ingen forskning 

startar förutsättningslöst. Risken är då att forskaren väljer studieobjekt utifrån tidigare 

erfarenhet och formulerar en hypotetisk teori som uteslutet alternativa tolkningar. (ibid 

 

Vi valde att arbeta enligt en abduktiv ansats då denna sågs som mest lämplig för att uppfylla 

syftet med arbetet samt kunna besvara vår studies frågeställning. Under studiens gång har vi 

utgått från olika teorier för att utöka kunskaperna inom vårat område. Detta har även givit oss 

en bred förförståelse inför våra intervjuer. Omedvetet bidrog detta till att en del av teorierna 

fanns i vår baktanke under intervjuerna. Insamlingen av informationen skedde utan några 

förväntningar och vår utgångspunkt var att vi skulle vara öppna och mottagliga för 

information under intervjuerna. Viktig information från respondenterna skulle kunna gå 

förlorade om vi hade arbetat utifrån den deduktiva ansatsen eftersom vi då hade utgått från 

förutbestämda hypoteser. Undersökningen började med att relevanta teorier studerades vilket 

gjorde det omöjligt att behandla empirin förutsättningslöst och då forskar vi inte enligt den 

induktiva ansatsen. Därav är studien av en abduktiv karaktär, då den tillåter oss att koppla 

ihop empirin med den teoretiska referensramen. 

2.4 Urval 
 

2.4.1 Val av studieobjekt 

 

 

Valet av studieobjekt berodde först och främst på att vi ville ha tjänsteföretag som var 

verksamma i hantverkarbranschen. Vi ville även att det att de skulle vara små till medelstora 

företag då dessa sällan har en utvecklad personalavdelning. Kontakt togs med en mängd olika 

företag som var inom den ramen vi satt för vår undersökning. De företag som kunde tänka sig 

att delta i undersökningen var PSB Byggservice AB och El och informationsteknik AB. Den 

avgörande faktorn till att det blev ju dessa två företag berodde alltså helt på tillgängligheten. 



Att det bara blev två företag beror, som nämns i avsnittet om access, på att vi skriver om ett 

känsligt ämne som gjorde att många företag tackade nej till intervju. 

2.4.2 Val av respondenter 

 
 

Vi valde att intervjua personer med chefs- eller personalansvar i två olika tjänsteföretag. De 

utvalda personerna anser vi har störst kunskap om hur företaget motiverar de anställda, 

företagets arbete med kommunikation samt belöningar då de arbetar med detta dagligen. Vi 

valde även att göra en enkätundersökning med de anställda i dessa två företag för att få deras 

syn på motivation, kommunikation och belöningar. Respondenterna till 

enkätundersökningarna var helt slumpmässigt utvalda då alla som vara tillgängliga fick fylla i 

enkäten.  

2.4.3 Val av teorier 

 

 

Vi har använt oss av teorier som är de mest grundläggande för motivation, såsom Mazlows 

behovstrappa, eftersom vi tycker att hans idéer bidrar till att förklara människors olika behov 

och vilka behov som måste vara uppfyllda innan man kan bli motiverad av nästa nivå. Teorier 

som exempelvis Hertzbergs tvåfaktorsteori och Vrooms förväntansteori passar till vår 

undersökning då de behandlar motivation på arbetet samtidigt som de tar upp icke-monetära 

motivationsfaktorer. Parkers motivationsmodeller, FRO och RBSE är nytänkande och mer 

moderna modeller som ser till människans inre motivation och visar hur arbetet med 

motivation borde se ut idag, vilket bidrar till att vår undersökning blir mer relevant. Benabou 

och Tirole har också uppmärksammats med en ekonomisk modell över intern och extern 

motivation vilket ger oss en bra grund till den monetära och icke-monetära motivationen.  

 

I vår undersökning användes en del äldre teorier, men då dessa teorier fortfarande ses som 

aktuella så ansåg vi inte detta vara ett problem. De äldre teorierna kompletterades även med 

modernare och nyare teorier.     

 

 



 

2.5 Datainsamlingsmetod 
 

 

Det finns olika sätt att samla in data till en undersökning, dessa brukar grupperas in i primär- 

och sekundärdata. I vår undersökning användes både primär- och sekundärdata 

2.5.1 Primär data 

 

Primärdata är data som samlas in för första gången, till exempel genom ögonvittnesskildringar 

och förstahandsrapporteringar via olika observationer, intervjuer och enkätundersökningar. En 

fördel med att samla in primärdata är att forskaren har kontrollen över trovärdigheten i 

informationen. (Patel & Davidsson, 2003)  

 

Vår undersökning byggde på personliga intervjuer och enkätundersökningar, vilket utgjorde 

vår primärdata. Första kontakten med företagen togs på telefon och båda var positivt inställda 

till att ställa upp på en intervju. Intervjun med PSB genomfördes på deras kontor i Trekanten 

där vi även gav ut enkäter till personalen och 10 enkäter besvarades. På Elit genomfördes 

intervjun på kontoret i Ronneby och samtidigt samlades 13 enkäter in som de anställda fyllt i.  

2.5.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata beskriver Bryman & Bell (2003) som data som andra forskare har samlat in. Att 

samla in all data som behövs vid en analys kan vara både tidskrävande och kostsamt. Fördelen 

med att använda sekundärdata är att den redan är bearbetad vilket innebär att forskaren sparar 

tid. Nackdelen är att forskaren inte har lika stor kontroll över datan jämfört med primärdata 

där forskaren själv bearbetar insamlad data och får se bakgrunden till den (Bryman & Bell, 

2005). 

 

För att höja kvalitén på vår studie användes även relevant litteratur och elektroniska källor. 

Denna sekundärdata fann vi på bibliotek i Kalmar och på Internet. Vi använde oss av 

sekundärdata i inledningsfasen av studien eftersom vi vill få en djupare förståelse inom vårt 

studieområde. Sekundärdata har även utgjort en stor betydelse för vårt teorikapitel som har 

använts för att kunna analysera vårt empiriska kapitel. 



2.6 Intervju metod  
 

 

Enligt Bryman och Bell (2003) så är intervjuer den mest använda metoden vid insamling av 

information vid kvalitativ forskning. Intervjuer är oftast flexibla eftersom frågorna ställs med 

en låg grad av standardisering och det är därför lätt för forskaren att ändra riktningen på 

intervjun genom att ställa olika följdfrågor. Genom att göra en intervju får forskaren mer djup 

i undersökningen än om enkätundersökning skulle användas, eftersom respondentens åsikter 

tydliggörs genom kroppsspråk, tonläge och andra attribut. Intervjuer kan göras per telefon, 

mail eller vid ett personligt möte. Enkätundersökningar är vanliga vid kvantitativa 

undersökningar. Patel och Davidsson (2003) menar att det går att göra intervjuer på tre olika 

sätt, nämligen strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad intervju. Bryman och Bell 

(2003) förklarar dock att man vanligtvis använder sig av ostrukturerade eller semi-

strukturerade intervjuer vid en kvalitativ undersökning.  

 

Ostrukturerade intervjuer innebär att den som intervjuar inte har särskilt mycket förberett, 

endast några få anteckningar och teman som hjälp under intervjun. Den ostrukturerade 

intervjun ger intervjuobjektet möjligheten att tala helt fritt om ämnet i fråga och liknar mer ett 

vanligt samtal än en intervju (Bryman & Bell 2003).  

 

Bryman och Bell (2003) nämner även semi-strukturerade intervjuer. Forskaren brukar här ha 

lite mer förberett, både genom några särskilda fastställda frågor men också genom särskilda 

teman som man vill intervjun ska beröra. Den intervjuade personen har då möjligheten att 

forma svaren på sitt eget sätt medan intervjuaren kan ställa ytterligare frågor i form av 

uppföljningsfrågor, om det skulle kännas nödvändigt.  

 

Patel och Davidsson (2003) förklarar att graden av strukturering kan ses som ett mått på hur 

mycket svarsutrymme intervjuobjektet får. Medan helt strukturerade intervjuer ger väldigt lite 

svarsutrymme för egna tankar och svar så ger den ostrukturerade maximalt utrymme. De 

skriver också att om man använder sig av helt fasta svarsalternativ så är dessa frågor helt 

strukturerade.  

 

Valet att göra semi-strukturerade intervjuer vid de personliga mötena med cheferna berodde 

dels på att den är relevant vid kvalitativa undersökningar dels för att den är flexibel fastän 



man får ha en del förberedda frågor. Denna relativt ostrukturerade framställning var bra för att 

få igång en diskussion med intervjupersonen. Diskussionen kunde i sin tur ge oss relevant 

information som vi inte fått fram om vi använt oss av en strukturerad intervju. Innan 

genomförandet av intervjuerna förbereddes en lista med övergripande frågor som vi ville ha 

besvarade av våra intervjupersoner. Frågorna ställdes med en låg grad av standardisering för 

att ge intervjupersonen utrymme att svara med egna ord samtidigt som vi hade möjlighet att få 

igång en diskussion.  

2.7 Access 
 

 

Enligt Gummesson (2000) så ger de traditionella forskningsmetoderna som används inom 

företagsekonomi inte tillfredsställande tillgång till information. Access eller tillgång handlar 

alltså om i vilken utsträckning forskaren har möjlighet att få tillgång till empirisk data och 

information. Detta är det största problemet en forskare stöter på då tillgången till 

informationen är avgörande för att forskaren ska kunna genomföra den aktuella studien samt 

att denna information ligger till grund för analysen och de egna slutsatserna (Gummesson 

2000).   

 

Vårt valda forskningsproblem är för många företag ett väldigt känsligt ämne. Det har därför 

varit svårt att få tag på företag som varit villiga att dela med sig av information om motivation. 

Detta har varit ett hinder i vår undersökning eftersom vi vid inledningsfasen av 

undersökningen hade räknat med att kunna använda oss av fler studieobjekt än vi haft tillgång 

till. Intervjuerna kompletterades därför med enkäter som har gjort att vi har fått en rikare 

undersökning än om enbart intervjuer hade gjorts.   

 

Patel och Davidsson (2003) skriver om anonymitet och konfidentialitet. Skillnaden mellan de 

båda är att vid anonymitet finns det ingen som helst identifiering av vem det är som har svarat. 

Vid konfidentialitet så vet forskaren vem det är som har svarat men det är endast vi som har 

tillgång till dessa uppgifter. Att erbjuda de intervjuade att få vara helt anonyma kan avgöra 

hur ärligt personen ifråga svarar.  

 

I enkätundersökning med de anställda valde vi, på grund av vad som nämnts ovan, att ha 

dessa helt anonyma. Detta för att den anställde skulle känna sig så fri som möjligt att våga 



svara på frågorna utan att behöva känna att de kan bli utpekade senare. Vi erbjöd även detta 

till cheferna vid intervjuerna men det var ingen som visade intresse. Detta har hjälpt oss att få 

tillgång till den information vi varit ute efter, även om vi inte kan garantera att vi fått helt 

ärliga svar.  

 

2.8 Studiens validitet och reliabilitet 
 

 
För att mäta en studies kvalité och tillförlitlighet används ofta begreppen validitet och reliabilitet. 

Bryman (2011) förklarar att även om de båda termerna verkar betyda samma sak så har de väldigt 

olika innebörder när det kommer till bedömning av mått på olika begrepp. Validitet handlar om att 

bedöma om de slutsatser som generats från en undersökning hänger ihop eller ej. En stark validitet 

kännetecknas av en god teoriuppbyggnad och noggrannhet vid insamlingen av information. 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

Bryman (2011) förklarar att reliabilitet eller tillförlitlighet handlar om huruvida resultatet på en 

undersökning skulle bli detsamma om undersökningen genomförs på nytt eller om 

undersökningens resultat enbart är slumpmässigt. Detta beror enligt Patel och Davidsson (2003) 

på att det vi undersöker kan innehålla sanna värden med också felvärden. Dessa felvärden kan 

bero på en mängd okontrollerbara faktorer, men som ändå måste tas i beaktning vid en 

undersökning. För att kunna se om en undersökning har reliabilitet eller inte så kan två faktorer 

användas, dessa är stabilitet och intern reliabilitet. Stabilitet handlar om att undersökningen 

(måttet) är så pass stabil över tid att om en undersökning genomförs två gånger, vid två olika 

tillfällen, så ska resultat bli ungefär detsamma. Problem förknippade med denna bedömning är att 

respondenternas svar vid den första undersökningen kan påverka hur svaret blir vid den andra 

undersökningen. Bryman (2011) förklara att det inte finns någon uppenbar lösning på detta 

problem utan man kan endast försöka utforma en så enkel forskningsmodell som möjligt och 

lägga stor vikt vid frågan om reliabilitet. Intern reliabilitet tar upp de indikatorer som utgör ett 

index eller en skala och om dessa är pålitliga.  

 

Validitet och reliabilitet kan, i analytisk bemärkelse, skiljas åt men är också relaterade till 

varandra genom att validitet förutsätter reliabilitet. Det är alltså omöjligt att säga att en 

undersökning är valid om den inte är reliabel. (Bryman, 2011) 

 



Yin (2003) förespråkar att använda sig av triangulering, alltså att använda sig av ett flertal 

olika källor för att bevisa dess trovärdighet. Han menar att den största styrkan i att göra en 

studie med insamlad data, är möjligheten att kunna använda sig av många olika 

informationskällor. Genom att använda sig av triangulering, blir undersökningen mer 

övertygande och ger mer korrekt information om den baseras på flera olika källor.  

 

Vi valde att tillämpa triangulering för att öka validiteten genom att belysa 

problemformuleringen ur olika synvinklar i det teoretiska och empiriska arbetet. 

Informationen som använts kommer från flera olika källor, både intervjurespondenter, 

enkätrespondenter, litteratur, vetenskapliga artiklar samt Internetkällor vilket har ökat 

tillförlitligheten i undersökningen. På intervjuerna använde vi oss av öppna intervjufrågor för 

att uppnå en hög tillförlitlighet och ge respondenterna utrymme att fundera och tänka kring 

ämnet. Intervjuerna spelades in och samtidigt som anteckningar fördes. Det inspelade 

materialet överfördes sedan direkt till text för att minimera risken för missförstånd. 

Tillförlitligheten i undersökningen kan ha påverkats av den så kallade intervjuareffekten, 

vilket handlar om olika aspekter i intervjuarens beteende som kan påverka respondenten och 

dennes svar.  Vi har dock strävat efter att minimera förekomsten av denna effekt genom att 

låta respondenterna prata fritt så länge det var inom ramen för studiens ämne. Våra 

respondenter hade inga önskemål om att vara anonyma, vilket ökar validiteten i studien.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Teoretisk referensram 

 

I det här kapitlet kommer relevanta teorier som ska ligga till grund för vår undersökning tas 

upp. I första avsnittet kommer teorier om ledning och styrning samt kundvärde tas upp. Detta 

följs av området motivation som diskuteras med hjälp av en mängd olika motivationsteorier. 

Efter det kommer belöningar och kommunikation tas upp.   

 

3.1 Ledning och styrning 

 

Tufvesson (2008) förklarar hur det tidigare har varit helt okej för chefer att bedriva ledarskap 

genom att säga vad som ska göras och hur det ska göras, ett idag uråldrigt och ofta helt 

oacceptabelt sätt att leda. Idag vill människor arbeta under sådana förhållanden att de kan 

påverka sin arbetssituation samtidigt som de får utvecklas och vara delaktiga. Hon menar 

också att detta ledarskap ofta leder till att de anställda inte tar några egna initiativ, hjälper 

varandra eller bidrar till någon utveckling över huvudtaget. 

 

”Man får de medarbetare man förtjänar.” Anna Tufvesson 

 

Att skapa en vilja att arbeta mot gemensamma mål, skapa meningsfullhet samtidigt som man 

måste vara tydlig och skapa delaktighet är vad det moderna ledarskapet handlar om. 

(Tufvesson, 2008) Nilsson (2003) förklarar dock att det är viktigt att skilja på begreppen 

ledning och styrning. Ledning handlar om att anpassa arbetet mot omvärlden, vilket man gör 

främst genom att driva på förändringar och dagligen få saker gjorda genom andra människor.  

 

Verksamhetsstyrning innebär att leda, styra och utveckla verksamheten så att den blir effektiv 

och konkurrenskraftig. Styrningen utgörs av modeller och metoder som organisationen 

använder för att bedriva en effektiv verksamhet. Dessa metoder och styrverktyg finns det ett 

brett utbud av och hjälper till att hantera verksamhetsstryrningens funktioner. Styrning 

innebär att påverka individer då det är individer som får saker och ting gjorda i en 



organisation. Att styra innebär att säkerställa att enskilda medarbetare gör det som är bäst för 

företaget så att företagets mål uppnås. Alltså att företagets olika enheter och personalen 

arbetar mot gemensamma överordnade mål när de genomför sina specifika arbetsuppgifter. 

(Bruzelius & Skärvad, 2000) 

  

Elleström och Kock (2009) förklara att det genomförts mycket forskning om vad som 

utmärker framgångsrika chefer och ledare. Denna forskning har alltid haft olika inriktningar. 

Från början fokuserade forskarna på ledarens egenskaper och förmågor och det är först under 

senare tid som man kommit fram till ledarskapets komplexitet. Nedan visas ett diagram över 

hur ledarskapsforskningen utvecklats sen 50-talet både gällande ledarskapsutövande och 

önskvärda egenskaper och kvalifikationer.   

 

Trender och utveckling av ledarskapsideal 

1950-talet  1960-talet  1980-talet        1990-talet   

 

Auktoritärt  Demokratiskt Auktoritativt         Strategiskt   

 Ledarskap  Ledarskap  Ledarskap          Ledarskap 

 

Positionell  Ledare-ledda- Social kompetens-  Att vara både  

Makt  förhållande  att leda med-           chef & ledare 

    Arbetarna   

Duktig tekniker  Kunna ta folk Utveckla mänsk-     Förmåga att få  

    liga resurser             andra att prestera 

    (Elleström & Kock, 2009) 

          

Enligt Elleström och Kock (2009) görs en rad påstående av både forskare och samhället kring 

hur dagens och morgondagens ledare ska hantera de nya organisationerna som växer fram. De 

menar att det ställs helt nya krav på ledarens kompetens samt även själva ledarskapet. Den 

nya riktningen kräver ett ledarskap som är utvecklingsinriktat men med fokus på att stödja 

och skapa förutsättningar för de anställdas möjlighet till lärande.    

 

 



3.2 Kundvärde 

 

En tjänst eller service resulterar i en nöjd eller en missnöjd kund. Om man ser till sig själv så 

har man oftast förväntningar på en tjänst innan den konsumeras och dessa förväntningar 

behöver uppfyllas eller överträffas för att man ska känna sig nöjd med tjänsten. Att 

tillfredsställa och göra en kund nöjd är inte alltid det lättaste. Alla kunder är olika och alla har 

olika behov vilket innebär att alla kunder blir tillfredsställda och nöjda på olika sätt. Att ha 

nöjda kunder är alltid fördelaktigt för alla företag. Dels för att de kan vinna tillbaka dem för 

framtida affärer samtidigt som man undviker att kunden sprider sitt missnöje vidare till andra.  

 

Grönroos (2000) definierar kundvärde som “den totala fördel över tid kunden upplever sig få 

av en given lösning, vara eller tjänst eller kombination av sådana, i relation till den totala 

uppoffringen över tid för denna lösning, pris och övriga kostnader, som kunden blir tvungen 

att göra”. Han menar att kunden har ett grundvärde på tjänstens tekniska kvalité och lösning 

och att servicen utöver detta grundvärde ska tillföra något positivt. En god service inger ett 

högre värde för kunden om priset inte stiger i samma proportion, ett tilläggsvärde eller 

mervärde till själva tjänsten. En kund kan få både positiva och negativa mervärden beroende 

på hur bra servicen är. Vad Grönroos (2000) vill säga är att dålig service och låg kvalité är 

väldigt kostsamt för både kunden och företaget. Att förbättra kvalitén på servicen är något 

både företagen och kunderna vinner på. Är kvalitén på servicen väldigt bra kan företaget ta 

mer betalt samtidigt som den totala kostnaden för kunden minskar. Kunden å andra sidan 

behöver inte spendera onödig tid eller andra resurser på samarbetet med företaget.     

3.3 Motivation 

 

I början av 1900-talet var motivationsteorier ännu inte utvecklade. Istället fokuserade ledare 

på att ”motivera” sina anställda genom olika ledarskapsmetoder. Framställare av dessa 

metoder var bland andra Fredrick Taylor med sin Scientific management där han diskuterade 

hur man som företagsledare bättre kunde utnyttja sina medarbetares kompetens och 

arbetsförmåga. Ett exempel på detta var att göra lönen prestationsbaserad, alltså ju hårdare de 

arbetade desto mer lön fick dem. 

 



Motivationsteorierna kom sedan som ett arv av human relation skolan som kom fram av 

Hawthornestudierna som utfördes på Western Electric Company i Hawthorne i USA av 

psykologen Elton Mayo. Studierna inleddes 1926 där man utförde flera olika experiment, i 

den fysiska arbetsmiljön för att studera psykologiska faktorer som påverkade företagens 

produktivitet. Studierna utfördes för att vidare analysera orsaker till frånvaro, låg produktivitet, 

trötthet, konflikter med mera. Här fokuserades mycket på de externa faktorerna som till 

exempel den fysiska miljön och chefens påverkan. (Eriksson-Zetterquist 2006) 

3.3.1 Maslows behovstrappa 

 

 

En viktig tänkare i motivationsutvecklingen var Abraham Maslow som är mest känd för sin 

behovsmodell A theory of human motivation (Larson 2005) som kom 1943. Modellen grundar 

sig i att det finns en hierarki av behov som förbinds av ett antal trappor. Han hävdade att alla 

vi människor har fem grundläggande behov som är medfödda och instinktliknande och när ett 

behov har tillfredsställts, så dyker nya behov upp.  

 

Behov av självförverkligande (kunskaper, erfarenheter) 

 

 Behov av erkännande (självförtroende, prestige och status) 

                  

                 Sociala behov (vänskap, gemenskap och kollegor) 

 

              Trygghetsbehov (säkerhet, trygghet) 

 

      Fysiska behov (mat, sömn och sex) 

 

 

Modellens första steg och den mest grundläggande handlar om en människas fysiska behov av 

mat och sömn. Ingen människa kan vare sig älska eller förverkliga sig själva om de är 

hungriga.  Det andra steget handlar om behovet att känna sig trygg och säker.  Det tredje 

trappsteget tar upp de sociala behoven som tillhörighet, kollegor och vänskap. De flesta 

människor har en längtan efter vänner och familj och hungrar efter tillgivenhet, kärlek och att 

tillhöra någon form av grupp. Det fjärde och femte steget handlar i stort om behovet av 



erkännande och självförverkligande vilket handlar om människans behov av att bli sedd och 

att ha en egen identitet samt behovet av att utvecklas och förbättras. (Bakka et.al 2007) 

3.3.2 Hertzbergs motivationsfaktorer och hygienfaktorer 

 

 

I Maslows fotspår kom Frederick Hertzberg som under 1960-talet presenterade sin 

tvåfaktorsteori som handlar om motivation och tillfredställelse. Denna teori utvecklades i 

syfte att förklara arbetsmotivation och vad anställda vill få ut av sina arbeten. Han skiljer på 

två faktorer, motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer menade Hertzberg 

var prestation, ansvarstagande, karriärmöjligheter och erkännande, gemensamt för dessa är att 

de skapar arbetstillfredsställelse. Enligt honom ledde dessa faktorer till en ökad motivation 

som ledde till bättre prestationer. Hygienfaktorer kallade han faktorer som har med 

arbetsmiljön att göra, exempelvis lön, arbetsförhållanden, säkerhet och företagspolicys. 

Hygienfaktorerna anses inte vara tillräckligt motiverande för en anställd då en godtagbar lön 

inte leder till tillfredställelse och en otillräcklig lön leder till missnöje. Den största skillnaden 

mellan dessa två faktorer är att motivationsfaktorer leder till psykologisk utveckling medan 

hygienfaktorerna leder till undvikande av psykisk och fysisk smärta. (Eriksson-Zetterqvist, 

Kalling & Styhre 2006) 

 

Vilka motivationsfaktorer som är viktigast skiljer sig från individ till individ men Hetzberg anser 

att någon av motivationsfaktorerna krävs för att motivera (Eriksson-Zetterqvist, Kalling & Styhre 

2006).  

 



 

3.3.3 Vrooms förväntansteori 

 

Victor Vroom framställde 1964 en teori om mänsklig beslutsfattande som skulle vara ett stöd 

för chefer som ville förstå hur de underställda medarbetarna förhåller sig till de visioner, mål, 

strategier och organisationsmodeller som väljs i ett företag. Hans förväntansteori försöker 

finna ett svar på vad det är som gör att individer och arbetslag engagerar sig i sina 

arbetsuppgifter. Vrooom menar att genom att betrakta tre olika aspekter, valens, förväntan 

och instrumentaliteten så kan man förstå och påverkar människors motivation. 

(psykologiguiden.se) 

 

Hur motiverade människor blir beror på vilka förväntningar de har på framtida resultat och 

det förväntade värdet av det resultatet. Enligt teorin antas en hög prestation uppstå när en 

person ser att det är möjligt att uppnå något som den har önskat sig väldigt starkt, alltså 

behöver belöningen vara något som man vill ha och att en ökad insats leder till ett önskat 

resultat. Den andra aspekten, valens används för att beskriva styrkan i en persons önskan om 

eller värdesättning av ett visst mål eller resultat. Alla anställda är inte lika angelägna om att 

göra ett bra arbete och det är då inte lika lätt att motivera till ökade insatser som en anställd 

som hög valens för att göra ett bra arbete. Enligt den tredje aspekten, instrumentaliteten, 

måste personen tro att uppnå ett visst resultat faktiskt leder till den önskade belöningen. Vill 

företaget förbättra de anställdas prestationer så måste belöningssystemet utformas så att 

resultat med högre valens och höga prestationer kopplas till varandra och de anställda måste 

förstå sambandet. Förväntansteorin bygger på en enkel motivationsformel där valens, 

förväntan och instrumentalitet står i ett multiplikativt förhållande till varandra. Det innebär 

alltså om förväntan på ett resultat är noll eller valensen är noll så blir också motivationen noll. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002)  

 

 

 



3.3.4 Flexible role orientation and role breadth self-efficacy 

 

 

Parker (2000) förklarar i sin artikel “From passive to proactive motivation” att det idag krävs 

mer av de anställda än de tidigare gjort och att företagen kan skapa sig konkurrensfördelar 

genom att ha en motiverad personal. Hon menar att för att kunna konkurrerar på den globala 

marknaden idag krävs det att företagen har anställda som är flexibla och breda i sina 

kunskaper om olika delar av företaget, tar egna initiativ, har social kompetens och bra 

samarbetsförmåga. Behovet av denna typ av personal kan lösas genom att rekrytera ny 

personal som har de rätta kunskaperna, attityderna, möjligheterna och personligheterna. 

Parker (2000) förklarar dock att det är väldigt ovanligt att företagen har möjligheterna att 

noggrant välja ut sina anställda och menar därför att ett annat alternativ kan vara att arbeta 

med den nuvarande personalen. För att uppmuntra dessa kvalitéer har Parker (2000) föreslagit 

två motivationsmodeller, FRO (flebible role orientation) och RBSE (role-breadth self-

efficacy). Den första, FRO, handlar om att istället för att ha strikta arbetsuppgifter så blir den 

anställde uppmuntrad att använda sitt eget omdöme och initiativ för att bidra till utveckling i 

både företaget och arbetsgruppen. Den andra, RBSE, handlar om att bygga upp den anställdes 

självförtroende i att ta tag i arbetsuppgifter som ligger utanför dennes arbetsområde. Parker 

(2000) menar att genom att uppmuntra en person att testa sina gränser och lära sig nya 

färdigheter, så kommer denne sannolikt att ha lättare för att ta på sig nya roller och inte 

påverkas lika mycket psykiskt och fysiskt av det nya ansvaret och den nya miljön. Parker 

(2000) menar alltså att en anställd som har självförtroende att ta på sig mer ansvar och nya 

roller arbetare bättre och är också mer nöjda med sitt jobb än vad anställda med mindre 

självförtroende är.  

3.3.5 Inre och yttre motivation  

 

 

Andra förespråkare för icke-monetära motivationsfaktorer är Benabou och Tirole (2003) som 

enligt Adams (2007) kom med en ekonomisk modell över intern och extern motivation för att 

uppmärksamma den brist på ekonomiskt bidrag till ett område som annars är så dominerat av 

psykologisk och sociologisk forskning. Deras forskning visade att när den monetära 

belöningen ökar så kan den icke-monetära belöningen få lida. Med detta menar de att även om 

den externa motivationen är bra på kort sikt, så kan den på lång sikt bidra till att den inre 

motivationen minskar eftersom belöningen tillslut kommer vara den enda anledningen till att 



den anställde vill arbeta. Detta ersätter den inre motivationen och önskan att delta och arbeta 

med ett projekt. Modellen visade också att det mest framgångsrika sättet att öka inre 

motivation hos en anställde är att öka dennes självbestämmande på jobbet. Genom att öka den 

anställdes bestämmande över till exempel hur och när denne ska jobba.    

3.4 Kommunikation 
 

 

Latinets ”communicare” som betyder att något ska bli gemensamt, till exempel tankar och 

avsikter, är vad ordet kommunikation kommer ifrån och handlar om. Kommunikation är ett 

ord som används som benämning på allt från järnvägar, tidningar och tv samt samspelet 

mellan människor. Varför kommunikation ska studeras är på grund av att vi människor 

ständigt måste kommunicera och samspela med andra människor. Vilka vi än lever med, vad 

vi än gör och vilka arbeten vi än har så måste man kommunicera med andra. (Nilsson & 

Waldemarson 2007) 

 

Enligt Nilsson och Waldemarson (2007) så äger kommunikationen rum vid mängd olika 

sammanhang och kontexter: 

 

 Fysiska – rör sådant som handlar om plats, tid och yttre händelser 

 Psykologiska – rör sådant som handlar om tankar, känslor, erfarenheter, stress, behov, 

förväntningar och fördomar 

 Sociala – rör sådant som handlar om identitet, makt, relationer, roller och eventuella 

konflikter. 

 Kulturella – rör sådant som handlar om de attityder, värderingar, världsbild samt språk 

 

Detta innebär att för att kunna analysera en kommunikation, så måste man se till 

sammanhanget. ”Ett ‘förlåt att jag stör’ betyder en sak när vi knackar på dörren till 

arbetsrummet, en helt annan om vi hittar vår partner flirtande med någon annan” (Nilsson & 

Waldemarsson, 2007). 

 

Nilsson och Waldemarson (2007) nämner tre olika modeller inom kommunikation. Dessa är 

Hammarmodellen, Barriärmodellen och sändar-mottagarmodellen. Hammarmodellen 

förklaras som en vardagsmodell och är något som vi människor ofta använder oss av. Här 

handlar kommunikationen oftast om att tala tillräckligt högt eller upprepa ett budskap 



tillräckligt många gånger så tror man att budskapet ska fastna. Sådan här kommunikation är 

vanlig att se mellan nära och kära, till exempel mellan förälder och barn. Saker som redan 

sagts, upprepas med samma ord fast i högre och högre tonläge. (Nilsson och Waldemarson 

2007). 

 

Barriärmodellen handlar om att det hela tiden finns hinder eller barriärer som förhindrar direkt 

kontakt eller direkt överföring, till exempel på grund av kultur, attityd eller språk. Alla dessa 

faktorer påverkar kommunikationen och bidrar till hur det som sägs och hörs tolkas. (ibid). 

 

Sändar-mottagarmodellen är en modell som formulerats av Carl Hovland på 1950-talet och 

handlar i stort sett om: vem som är sändare, hur budskapet kommer fram, vad budskapet är, 

vem mottagaren är och vad effekten blir  

 ”Sändaren” – handlar om att vi människor pratar och beter oss olika beroende på vilka 

människor vi pratar med. Relationer och situationer är vad som styr vad ordvalet blir 

och vad ordet innebär. Att förutsätta att vi vet vad en person menar bara för att vi 

känner denne eller har tidigare erfarenheter av personen, är inte att rekommendera.  

 ”Hur” – handlar om hur budskapet når mottagaren. Kan ske exempelvis genom ord, 

gester, beröring, brev eller liknande. 

 ”Budskapet” – vad budskapet är handlar om innehållet i kommunikationen och anses i 

många fall vara den viktigaste delen i samspelet, vilket innebär att situationen och 

sammanhanget i många fall glöms bort. 

 ”Mottagaren” – innebär att beroende på vem mottagaren är så måste budskapet och 

kanalen anpassas efter de förväntningar, värderingar och kunskaper som mottagen har 

samt efter den relation sändaren har till mottagaren. Detta för att möjliggöra att 

mottagaren uppfattare budskapet så som sändaren vill.  

 ”Effekten” – handlar om vad resultatet eller påverkan blir genom kommunikationen.  

 

3.4.1 Kommunikativt ledarskap 

 

 

I de organisationer där inget förändras och alla vet vad de ska göra krävs det inte så mycket 

kommunikation. En sådan organisation är dock extremt ovanlig då förändringar har blivit en 

del av vardagen. För att hantera dessa förändringar så krävs det både horisontell och vertikal 



kommunikation. Det pratas även om att man ska styra de anställde med hjälp av visioner, 

värderingar och mål istället för med order, regler eller detaljer. Att skapa en vilja att arbeta 

mot gemensamma mål, skapa meningsfullhet samtidigt som man måste vara tydlig och skapa 

delaktighet är vad det moderna ledarskapet handlar om. För att kunna vara denna moderna 

och kommunikativa ledare så krävs de att man har förmågan att: 

 

 Kunna ändra åsikt i en fråga samt aktivt efterfråga andras åsikter och vara en aktiv 

lyssnare 

 Våga gå in i och hantera konflikter 

 Vara generös med feedback, positiv som konstruktiv 

 Delta i småpratet  

 Dela med sig av information och kunskap samt skapa delaktighet vad gäller visioner, 

mål, värderingar och resultat.  

(Tufvesson, 2008) 

 

Tufvesson (2008) skriver, precis som Jacobsen och Thorsvik (2002), om kritiken från de 

anställda angående bristen på information. Hon förklarar också att även cheferna blir 

frustrerade över att de anställda inte gör det som de kommit överens om. Varför detta inte tas 

upp och diskuteras tror hon kan bero på konflikträdsla eller ovilja men kan också bero på 

andra brister i organisationen.  

 

Ledarskap kräver också bra medarbetskap. Detta innebär att den anställde också har krav på 

sig att exempelvis kunna ge och ta emot feedback av chefer och medarbetare, aktivt söka 

information, kunna samarbeta med andra, ta ansvar för sitt arbete samt respektera och lyssna 

på andra (Tufvesson 2008).  

 

”Jobbet får aldrig bara vara en födkrok!” Ingvar Kamprad, grundare av IKEA 

 

En födkrok är just vad arbetet är för många, även om de flesta troligtvist inte vill hade det så. 

Tufvesson (2008) förklarar det som att hänga av sig sitt huvud i omklädningsrummet när man 

kommer till jobbet. Detta kan enligt Tufvesson (2008) lösas genom att ställa krav på de 

anställda angående vad det är de förväntas göra, ge dem lov till att genomföra det och försöka 

skapa viljan att göra det. 



 

3.4.2 Feedback 

 

London (1997) förklarar att många människor har uppfattningen om att feedback är något bra, 

men att många undviker att använda sig av det. Människor är ofta obekväma med att ge andra 

positiv feedback och ännu mer obekväma i att ge negativ feedback. Detta är ett problem då 

feedback är den information anställda kan få om deras prestationer och beteenden och ifall 

dessa är bra eller dåliga. Detta möjliggör utveckling och en chans för de anställda att hela 

tiden utvecklas och växa.  

Enligt König (2007) så är feedback en effektiv motivationsmetod då det är ett bra sätt att 

använda sig av för att få fram det bästa ur medarbetarna i organisationen. Hon menar att 

medarbetarna blir motiverade när de bli sedda. Även Øiestad (2005) ser den positiva 

feedbacken som en motivationsfaktor eftersom den kan stimulerar den anställdes 

självförtroende och ett bra självförtroende är grundstenen för motivation. Feedbacken kan 

leda till att chefen får en bättre insyn och kunskap om sina medarbetares 

utvecklingsmöjligheter, deras synsätt, trivsel och kännedom om produkterna och företaget. 

Det kan även ledda till att stämningen i företaget blir bättre och effektiviteten och drivkraften 

ökar. Det gäller att kunna handskas med och ge feedback både när medarbetarna gör 

någonting bra men även i dåliga situationer. Det är en balansgång då det vid för mycket 

positiv feedback kan minska trovärdigheten i det som sägs och om det ges för mycket negativ 

feedback så är risken stor att medarbetaren tillslut blir arg och besviken och feedbacken ger 

ett dåligt resultat.  

 

”Människor som känner sig sedda, som får hjälp till att utvecklas och som får bidra till en 

verksamhetsutveckling skapar resultat.” Stephanie könig 

 

Enligt König (2007) kan det ges allmän feedback antingen till gruppen eller till individen. 

Hon menar att även om feedback ges till en grupp så tar varje individ till sig feedbacken som 

om den vore riktad direkt till denne. Om feedback ska ges till en anställd inför en hel grupp så 

måste denna vara positiv. Ett tillrättavisande ska alltid ske individuellt och aldrig inför andra. 



 

Feedback som kommunikation handlar om att man som chef ser de anställda och både vill och 

vågar säga konkreta saker. En önskan om förändring eller uppmuntran kan vara feedback som 

chefen ger. König (2007) förklarar att det är viktigt att poängtera vad den anställde gör bra 

och vad denne kan göra bättre, istället för att enbart fokusera på positivt och negativt. Maltén 

(2009) ser feedback som ett sätt att återkoppla, att det budskap som gavs uppfattades på rätt 

sätt.  

3.5 Belöning 
 

 

Belöningar är ett medel för verksamhetsstyrning i organisationer. Företag har blivit allt mer 

beroende av sina anställda för att kunna drivas effektivt och överleva på lång sikt och därför 

är det avgörande att de anställda arbetar på ett sånt sätt att de ligger i linje med företagets mål. 

Belöningar är till för att premiera personalens beteende och prestationer. Det finns belöningar 

och belöningssystem i alla organisationer, medvetet eller omedvetet. Lönen kan ibland ses 

som en del av belöningssystemet men uppfattas oftast som en självklarhet och är ett uttryck 

för arbetsgivarens värdering av den anställdes arbete. (Svensson & Wilhelmsson 1989) 

Belöningssystem används i många företag som ett styr- och ledningsinstrument. 

Möjligheterna att arbeta med belöningar påverkas av traditionerna på arbetsmarknaden och 

olika samhälleliga förutsättningar. Även den relativt låga arbetslösheten, den lagstadgade 

anställningstryggheten och det omfattande sociala skyddsnätet som vi har i Sverige påverkar 

belöningarna i Svenskt näringsliv. (Paul & Alm, 1991) 

 

Det ligger en utmaning i att arbeta med belöningar eftersom ledningen inte ensam definierar 

vad som är en belöning utan även mottagaren har åsikter. Det krävs ingivelse och förmåga till 

känslomässigt engagemang för att arbeta med belöningsfrågor. Det finns behov i att utveckla 

metoder för att öka tjänstesektorns produktivitet genom att långsiktigt satsa på att utveckla 

och stimulera enskilda individers intresse och engagemang i arbetet. Detta kan lyckas genom 

att belöningar kan utvecklas till att bli effektiva hjälpmedel för att åstadkomma och bibehålla, 

starka och effektiva företag. (Paul & Alm, 1991) 

 



 

3.5.1 Definition av belöningar 

 

 

Belöningar är ett materiellt eller immateriellt bevis på uppskattning för att man har gjort ett 

bra arbete. Detta kan ges individuellt eller kollektivt. Belöning ses oftast som en förlängning 

av lönen, men även som en positiv konsekvens som inträffar till följd av ett väl utfört arbete. 

Belöningssystem kan ha ett eller flera syften, exempelvis att skapa vi-känsla, tillvarata de 

anställdas kompetens och resurser samt belöna goda prestationer. (Svensson & Wilhelmsson, 

1989) 

 

Till skillnad från förmåner kan belöningar inte förhandlas fram av facket eller individen utan 

det är arbetsgivaren som bestämmer dessa. Belöningen ska användas av ledningen och chefer 

för att uppmuntra prestationer som på ett tydligt sätt är till nytta för företaget (Paul & Alm, 

1991). Att medvetet använda sig av belöningar för att stimulera de rätta handlingarna ökar 

både företagets effektivitet och de enskilda medarbetarnas motivation och tillfredställelse 

(Svensson & Wilhelmsson 1989). Emellanåt kan det vara svårt att särskilja belöningar från 

förmåner, det som är karaktäristiskt för belöningar är att: 

 

 Den ska inte vara bestämd i förväg 

 Den ska inte vara kontinuerlig utan direkt knuten till en viss arbetsprestation 

 Den ska utdelas i anknytning till en prestation 

 Den ska avse enskilda individer eller mindre grupper  

 Den ska inte vara avtalsbunden eller föremål för förhandlingar   

 

Detta kan tyckas självklart men är bra att tänka på när man utformar belöningssystem utifrån 

verksamhets och personalidéer. (Paul & Alm, 1991) 

3.5.2 Utformning av belöningssystem 

 

 

Det är ett strategiskt beslut att införa ett belöningssystem och att införa rätt belöningssystem 

har stor betydelse för hur företaget styrs mot sina mål. Det påverkar den långsiktiga relationen 

mellan företaget och de anställda. Avsikten men belöningssystem är att påverka de som 

belönas och skapa motivation bland de anställda för att utföra sina uppgifter bättre så att 



företaget stärks och blir mer effektivt. Belöningssystemet måste utformas effektivt så att 

prestationerna kopplas till företagets mål. För om de anställdas engagemang inte påverkas har 

inte belöningssystemet inte fungerat och företagets kostnader ökar utan att de anställda har 

presterat bättre. Därför är införandet av ett belöningssystem ett omfattande 

kommunikationsuppgift som kräver analys och planering, ett kraftfullt genomförande och 

engagerad uppföljning. (Smitt et al, 2002) 

De flesta företag har inget belöningssystem som används proaktivt för att stimulera önskvärda 

prestationer utan istället finns det ett så kallat reaktivt ersättningssystem, då man får ersättning 

för arbetet som en självklar rättighet för det arbete. Det ger därför ingen extra stimulans och 

uppfattas inte heller som en belöning. Det är viktigt att man skapar ett belöningssystem där 

man medvetet belönar handlingar som leder till företagets nödvändiga resultat. (ibid) 

 

Det är viktigt att företaget har genomtänkta motiv för att belöningssystemet ska vara hållbart 

över tiden. Innan införandet borde företaget tänka igenom svaren på de frågor som kommer 

att ställas så att belöningssystemet inte bara finns för att alla andra i branschen infört det och 

man gör det för att behålla sina anställda och rekrytera nya. Det är också viktigt att tänka 

igenom om belöningssystemet klarar av olika konjunkturer. (Paul & Alm, 1991) 

En viktig ställning att ta när det gäller belöningssystem är vilka som ska omfattas av det. Ju 

färre som omfattas av det, desto större krav ställs på budskapet från företaget. Det är vanligt 

att om det är en mindre krets i företaget som omfattas av belöningssystemet så är 

informationen om detta begränsad till de utanför kretsen. Oftast är detta ett misstag eftersom 

det i längden är bättre om företaget är tydliga när det gäller att klargöra motiven för systemet 

och att berätta om vilka prestationer som belönas och varför vissa anställa kommer omfattas 

av det och andra inte. (ibid) 

3.5.3 Monetär och icke-monetär belöning 

 

 

Definitionen för monetär belöning är att den ska ha en tydlig finansiell karaktär för 

mottagaren. Det kan bestå av prestationslön, resultatlön, bonus, vinstutdelning och optioner. 

Företaget kopplar då till exempel arbetsinsatsen till företagets resultat, att personalen får ta del 

av vinsten i företaget eller att resultatbaserade mål har uppfyllts. Belöningar behöver inte 

alltid vara monetära utan nöjda kunder och ett bra arbetsklimat kan också uppfattas som 

belöningar. En bra arbetsmiljö är naturligtvis också betydelsefull för att höja motivationen och 



engagemang. Lars-Erik Oskarsson, personalstrateg inom omsorgsnämnden i Stockholm, har 

sammanställt vissa idéer om hur arbetet i sig kan vara belönande. Paul & Alm (1991) tar upp 

exempel på detta: 

  

 Att ha ett bra arbete som man trivs med och har kompetensen för.  

 Att få möjligheten att arbeta i en utvecklingsinriktad organisation 

 Att ha bra kontakt med sin chef  

 Att få feedback och konstruktiv kritik på arbetet  

 Att få information om vad som händer i företaget 

 Att få delta i utvecklingsprojekt där man utvecklar ny kunskap och hittar lösningar på 

problem 

 Personlig och yrkesmässig utveckling i arbetet.  

 

Om statusen på arbetet är låg, betonar man pengarna som den viktigaste belöningen. På de 

lägre nivåerna är det ytligare komponenter som lön och fysisk trygghet som anses viktigare. 

Däremot värderar högre yrkesnivåer djupare liggande komponenter i arbetet som att kunna ge 

uttryck för sin personlighet och att ha intressanta arbetsuppgifter. Skillnaden emellan de olika 

nivåerna kan förklaras med hjälp av Maslows behovstrappa då individer på lägre yrkesnivåer 

sannolikt styrs av behov längre ner på trappan. (Wilson, 1999) 

3.5.4 Individuell belöning 

 

 

I DI:s artikel från 2009 belyser författaren att konsekventa belöningar för att uppmärksamma 

medarbetare vid lämpliga tillfällen inte alls är ett bra och rättvist sätt att utrycka sin 

uppskattning och öka motivationen på arbetsplatsen. Enligt Elias Porters ”Relationsship 

Awareness Theory” så har vi ett grundläggande motivationssystem redan från födseln som vi 

bär med oss hela livet. Han menar även att människor kan delas in i tre olika kategorier. Vissa 

anställda tillhör gruppen ”resultatorienterade och styrande” vilka vill bli sedda som vinnare 

och får energi av tävling, risk och uppmärksamhet. Den bästa belöningen för dessa anställda 

är exempelvis bonus, en befordran eller en egen parkeringsplats. (di.se) 

 

Det finns även en kategori för de ”självständiga och analytiska” som trivs bäst när de slipper 

arbeta för nära och vara för beroende av andra. De gläds genom att ha ett eget rum, prylar som 



hjälper dem att organisera bättre eller lågmält erkännande för ett bra utfört arbete genom 

enskilda möten eller brev. (ibid)  

 

Anställda som vill känna sig behövda och uppskattade placeras i gruppen ”osjälvständiga och 

vårdande” som belöna genom handskrivna tackkort, kramar, möjligheten att få ingå i en 

festkommitté eller en gåva som de kan ge bort till något välgörande ändamål.  Eftersom det 

inte gå att ändra på de anställda bör företag som vill nå bättre resultat lägga kraft på att 

anpassa belöningar efter vilken kategori den anställde tillhör. (ibid) 

3.6 Sammankoppling av teori 
 

 

Som nämnts tidigare i undersökningen så krävs det mycket av chefer och ledare för att skapa 

ett värde för kunden. Ledningen måste kunna styra och motivera de anställda att utföra ett bra 

jobb som tillgodoser de krav och önskemål som kunden kan ha. Styrning och motivationen 

kräver i sin tur kommunikation. Den anställde måste veta vad som ger kundvärde och vad han 

eller hon kan göra för att skapa detta. De anställda behöver också veta vad dem själva tjänar 

på att ge värde till kunden, vilket leder oss till belöningar. Den anställde behöver belönas när 

denne har gjort en bra prestation. Belöningen behöver, som vi lärt oss i belöningsavsnittet, 

vara av monetär karaktär. Det kan räcka med att säga till den anställde att han eller hon har 

gjort ett jätte bra jobb eller anordna gemensamma fester för att fira ett väl utfört arbete. 

Huvudsaken är att den anställde känner att han eller hon blir sedd och uppskattad vilket ofta 

leder till att den anställde känner sig som en viktig del i företaget. Om företaget lyckas 

genomföra alla de nedanstående stegen så kommer detta att leda till långsiktig lönsamhet för 

företaget.  
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4. Empiri 

 

I detta kapitel redovisar vi den empiriska information vi fått fram av intervjuerna och 

enkätundersökningen på de två olika företagen. Vi inleder med att redovisa resultatet av de 

genomförda intervjuerna för att sedan redovisa resultatet av enkätundersökningen. 

 

4.1 PSB Byggservice 

 

 

Den första intervjun genomfördes med PSB Byggservice AB som ägs och drivs av 

koncernchef Pelle Lundgren. Företaget ligger i Trekanten som ligger ett par kilometer utanför 

Kalmar. Företaget startades av Pelle år 2002 och har idag ett 20-tal anställda och är 

verksamma i större delen av Kalmar län. De arbetar med allt från utbyggnationer, 

nyproduktioner och badrum till balkonger och uterum. Företagets mål och vision är att alltid 

ha nöjda kunder.  

 

Intervjun genomfördes med Sabina Johansson som har arbetat på företaget i 1,5 år och är 

ekonomi- och löneansvarig på företaget. Med på intervjun var även Conny Vinblad som har 

daglig kontakt med de anställda. Vi frågade vad de trodde motiverade de anställda och om 

företaget hade några strategier angående detta. Sabina svarade då att man växer genom ansvar 

och att detta är något de försöker arbeta med. Conny förklarade att det är kalkylerare och 

projektledare som i första hand gör en lista över vad som ska göras på ett visst arbete. Detta 

ska dock inte innebära att de anställda inte har någonting att säga till om utan det ska alltid 

vara en öppen dialog där de anställda kan komma med förslag och idéer på andra lösningar. 

De anställda får också ha ansvar för olika projekt och byggen vilket innebär eget ansvar som 

ger möjligheter att utvecklas. De arbetar också mycket med att de anställda får vara delaktiga 

i ett projekt från början till slut. Sabina förklarar att detta är något hon har lagt märke till är att 

de anställda uppskattar istället för att skickas runt mellan olika byggen. De erbjuder också 

kurser och utbildningar till de anställda. Detta är något som kan komma som förslag både från 

ledningen eller från en anställd som vill gå en särskild kurs.  



 

”Man växer genom ansvar.” Sabina Johansson 

 

Sabina berättar att de arbetar med något som kallas månadens anställd. Detta innebär att de 

utser en anställd varje månad som har utmärkt sig särskilt genom att ha åstadkommit något 

särskilt eller gjort något extra bra. Den anställde kan då bli belönad med biobiljetter eller 

annan enklare form av belöning. Vem som ska bli månadens anställd diskuteras mellan de 

som sitter inne på kontoret. Sabina berättar att det ibland händer att de anställda kommer in 

och vill att någon medarbetare ska bli nominerad för ett väl utfört arbete. De försöker också 

har uppemot fyra personalfester per år, beroende på hur mycket som hinns med.  

 

Vad som motiverar de anställda att stanna kvar i just deras företag tror Sabina beror på att det 

först och främst är ett ganska litet företag. Detta innebär att de anställda får större variation i 

sitt arbete på grund av att de, till skillnad från i större företag, får göra allt från att vara på 

stora byggen till att byta dörr hos ”tant Svea”. De anställda får på grund av detta också ett mer 

kund- och serviceinriktat jobb med nära relationer till kunderna. Conny, som har egen 

erfarenhet inom byggarbete, förklarar att det i större företag är vanligt att de anställda inte har 

någon kontakt alls med kunderna. Han förklarar också att det finns de människor som föredrar 

att ha det så, att bara komma till jobbet och sätta på sig sina öronskydd och göra det dem 

blivit tillsagda att göra, men att de flesta på deras firma föredrar personlig kontakt med 

kunderna. Conny förklarar också hur de är noga med att sätta ihop de anställda som oftast 

jobbar två och två. Är det vissa som inte arbetar bra ihop eller inte trivs med varandra så 

brukar de se till att dessa inte behöver arbete med varandra hela tiden.   

 

När vi frågade om de arbetade med någon form av belöning så sa Sabina att de inte alls 

arbetade med monetära belöningar. Däremot så kunde det förekomma att hon åkte ut till de 

anställda som sitter ute i bodar på byggena med lite fika, vilket är väldigt uppskattat. De vill 

hellre att de anställda ska trivas och göra ett bra jobb och detta kan då belönas av Pelle genom 

att han erbjuder de anställda högre löner än vad kollektivavtalet säger. Conny anser att det är 

viktigt att de anställda känner att de inte bara går till jobbet för att tjäna pengar utan man ska 

trivas också. Så mycket tid som spenderas på arbetet så krävs det att man tycker det är roligt 

att gå till jobbet.  

 



Både Sabina och Conny anser dock att det är bra med belöningar då detta ger en känsla av att 

man verkligen har presterat någonting. Det berättar dock att det kan förekomma avundsjuka 

vid till exempel valet av månadens anställd. Vid denna diskussion ramlar vi in på ämnet 

feedback. Conny förklarar nämligen hur viktigt det är för dem att hela tiden ha en öppen 

dialog med de anställda och berätta vad de gör bra och vad de gör mindre bra. Han berättar 

också att negativ feedback ges när det behövs och att den positiva feedbacken ska ges nästan 

dagligen. Han menar att det är så lite som behövs för att göra någon glad, till exempel att säga 

att den anställde har gjort ett bra jobb.  

 

Vid frågan om de arbetar med kommunikationen så svarar Sabina att det är något de arbetar 

mycket med. Dels för att de anställda efterfrågar enormt mycket information och dels för att 

det kan skapa oro mellan de anställda om de inte får veta vad som pågår. Conny har 

introducerat det som kallas för ”Nyhetsbrevet”. Nyhetsbrevet kan komma veckovis eller 

månadsvis eller när det har hänt något nytt. Denna information delas ut till de anställda genom 

deras personliga fack inne på kontoret. Men då de flesta anställda arbetar ute på byggen så är 

det inte alltid att de kommer in till kontoret. Därför tar den materialansvariga som dagligen 

kör ut med material till personalen också med sig informationen som ligger i facken. De har 

tidigare haft personalmöten men då detta är en enormt stor kostnad för företaget så har de valt 

att enbart köra på brevet. Conny tillägger att det är väldigt svårt att tillfredsställa alla till 100%, 

det är alltid någon som inte är tillfredställd. Han har själv fått kritik för Nyhetsbrevet från de 

anställda som föredragit personalmötena.  

 

Sabina berättar också att de har ett klotterplank där de anställda gör sina tidsrapporteringar. 

Där kommer det också upp information om vad som händer och om det är någon nyanställd 

eller liknande.  

 

I slutet på intervjun när vi pratar lite allmänt om motivation och belöningar så berättar Sabina 

att de själva försökt genomföra en undersökning över hur de anställda uppfattar företaget. 

Detta gjorde de genom att skicka ut enkäter till de anställda som de fick svara på anonymt och 

som sedan skulle skickas in till företaget igen. Enkäten tog upp frågor som vad de tyckte om 

ledningen, om de kände sig trygga, motiverade och andra allmänna praktiska saker. Hon 

förklarade att det tyvärr inte gav så mycket då de endast fick svar från fyra stycken.  



4.1.1 Anställda 

 

De anställda på PSB ansåg sig bli belönade vid väl utfört arbete, endast 20 % av personalen 

ansåg att de inte blev belönade. På frågan om de helst ville ha monetär eller icke-monetär 

belöning skulle de flesta vilja få monetär belöning.  

 

När de fick rangordna vilka belöningar som skulle motivera dem mest så valde majoriteten av 

dem anställda uppskattning från chefer och medarbetare. Andra faktorer de anser motiverade 

är flexibla arbetstider och större ansvar och befogenheter. Det som inte motiverade de 

anställda var längre semester, fler sociala aktiviteter och karriärmöjligheter.  
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Nästan 80 % av de tillfrågade anställda på PSB ansåg att kommunikationen i företaget 

fungerade bra. Endast två personer ansåg att den inte fungerade. En tyckte att 

kommunikationen mellan personalen och cheferna behövde bli bättre samt att företaget skulle 

dela med sig av mer information.  

4.2 El & Informationsteknik AB 
 

 

Vår andra intervju genomfördes med El & informationsteknik AB i Blekinge. Företaget 

startades 2002 utav Thomas Johansson och fyra andra delägare. Huvudkontoret ligger i 

Ronneby och det var också där intervjun genomfördes. Företaget har även filialer i Karlskrona, 

Växjö och Malmö. De inriktar sig på allt från elinstallationer till larm och tele. Företaget har 

uppemot 100 anställda men endast 15 av dessa är anställda och verksamma i Ronneby.  

 

 

På Elit har de personalmöten för alla anställda två gånger per år där de får en muntlig 

sammanfattning om företagets projekt och hur det går för företaget. De försöker även ha 

möten med alla projektledare ungefär tio gånger om året och med ledningsguppen har de 

informationsmöte varje månad. I ledningsgruppen ingår alla platschefer.   

 

Thomas tror att det som motiverar de anställda mest är att de känner att de kan göra en 

personlig karriär i företaget. Han tror alltså inte att de blir så mycket mer motiverade av 

monetära medel utan att det är möjligheten till personlig utveckling som ger störst motivation. 

Att både utvecklas som människa samtidigt som man kan styras mot de mål som företaget har 

gör att människor blir motiverade. Detta tror Thomas kräver en öppenhet i företaget med ett 

”högt i taket klimat” och att de anställda har rätt att göra fel eftersom man lär av sina fel. Han 

menar att det är viktigare att den anställde provar att göra saker än att denne sitter inne med 

massa kunskap men är för osäker för att prova. Man måste våga för att lära.  

 

”Om företaget mår bra, mår också personalen bra” Thomas Johansson 

 

Elit brukar använda sig av olika aktiviteter för teambuilding, det kan vara restaurangbesök, 

bowling eller produktvisning. Vissa gånger är det en hel ort som gör något tillsammans för att 

skapa gemenskap och ibland är det hela företaget som träffas. De satsar även på att ha en 

sommarfest och en julfest eller jullunch, vad som står på agendan beror på hur företaget mår. 



De anställda erbjuds då och då att gå på mässor och utställningar av leverantörer där det även 

anordnas middagar, musik och underhållning.  

 

Thomas förklarar att diskussioner om vad som motiverar förekommer hela tiden i företaget. 

Allt från rätt arbetsförhållanden, arbete på service eller på stora byggen, bra arbetskamrater, 

långa resor mellan olika arbeten och såklart pengar. Det som han tror motiverar minst är när 

man köper motivation, alltså en generell lönehöjning som är ganska låg och inte ändrar 

levnadsstandarden för den anställde. Detta anser han är en kortsiktig motivation då den 

anställde oftast glömt den redan efter några månader. Han tycker hellre att man kan bjuda de 

anställda på en konsert eller annan upplevelse eftersom det både är billigare och mer 

långsiktig motivation. Det är viktigt för företaget att sätta upp mål framåt i tiden. Eftersom det 

är projektledarna ute på arbetena som träffar de anställda mest är det också de som belönar de 

anställda, vilket vissa gör bättre än andra.   

 

En enorm trohet i branschen tror Thomas gör att de anställda stannar kvar i företaget eftersom 

de känner trygghet i sin anställning. Det finns anställda som har prövat sina vingar i andra 

företag men som kommit tillbaka till Elit då ”gräset var lika brunt, om inte brunare, på den 

andra sidan”.  

 

På Elit använder de sig av ett ackordssystem där de anställda som har gjort ett bra jobb får en 

tillfällig lönehöjning. De anställda får även ta del av förmånliga rabatter som förhandlats fram 

av företaget. Exempel på detta är att de har rabatt på tv-abonnemang, golfkort och förmånlig 

sjukvårdsförsäkring vid eventuella förslitningsskador. Tekniker på företaget styr själva sin 

arbetsdag och arbetar mycket självständigt med service. Denna frihet är något som Thomas 

ser som en sorts belöning. Han tror dock att för att kunna belöna och uppskatta de anställda 

mer så krävs det mer återkoppling av projekten och med kunderna. De jobbar på att kunna få 

fram fakta om vad som gick bra i olika projekt för att kunna uppmuntra dessa konkreta 

handlingar istället för att de bara bygger på känslor av vad det var som gick bra.  

 

”Den bästa belöningen är att berätta för den anställde att den har gjort ett väldigt bra 

arbete” Thomas Johansson 

 

Thomas tycker att belöningar alltid är bra. Att visa personlig uppskattning är något som inte 

kostar något och det är viktigt att de anställda blir sedda, det ”lilla” skapar ett bra tillstånd på 



företaget.  Peka med hela handen är något Thomas inte rekommenderar utan att se det som att 

de anställda istället hjälper till anser han är bra ledarskap. Han vill att de anställda ska känna 

att det som är bra för Elit är bra för alla.  

 

Förutom personalmötena de har på företaget så sänds det även ut ett månadsbrev till alla 

anställda för att få ut information om företaget och de olika projekten. Annars är det mest 

platscheferna som för ut informationen till de anställda. Information är det svåraste som finns 

tycker Thomas eftersom de anställda alltid tycker att de får för lite information. Han tror att de 

anställda oftast bara lyssnar på det som är intressant för dem och gör sen sina egna tolkningar. 

Alla ledare kommer alltid att få kritik för att de får för lite information.  

 

För att försöka lösa detta problem håller de nu på att implementera ett intranät där de anställda 

själva kan söka efter information och få hjälp av exempelvis mallar som ska underlätta deras 

arbete. Han tror att de hjälpmedel som finns där kommer att göra de anställda lyckligare då 

det blir mer tidsbesparande i deras arbete. Där ska finnas uppdateringar om vad som händer i 

företaget, detta gör att informationen blir mer tillgänglig med filmer och mer grafiskt roligt, 

vilket han tror kommer göra att de anställda kommer bli mer intresserade att söka information.  

 

Han tycker även det är svårt med information då det finns information som man inte kan eller 

får dela med sig av på grund av lagbestämmelser. Han jobbar dock efter att alltid försöka ge 

korrekt information, men att inte ge för mycket information då det kan skada bolaget.  

4.2.1 Anställda 

 

 

Sammanställningen av enkäterna visar att de anställda på Elit inte anser sig bli belönade när 

de har gjort ett bra arbete. Av de tillfrågade så var det endast 8% av de anställda som ansåg 

sig bli belönade. 

 



 

Om de fick välja så skulle de flesta vilja få monetära belöningar istället för icke-monetära. 

När de fick rangordna vilka belöningar som skulle motivera dem mest så valde majoriteten av 

de anställda att få längre semester. Även uppskattning från chefer och medarbetare och 

möjligheter till vidareutbildning ansågs motiverande. Det som var minst motiverande var 

karriärmöjligheter och flera sociala aktiviteter. På frågan om de anställda ansåg att de hade en 

fungerande kommunikationen i företaget så var det hela 78% av de tillfrågade som ansåg att 

de inte hade det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anser du att ni har en fungerande kommunikation i företaget?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

JA NEJ

Anser du att du blir belönad när du har gjort ett bra jobb?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

JA NEJ



 

 

På frågan om vad de anställda ansåg skulle kunna förbättra kommunikationen gavs följande 

förslag. En föreslog att det skulle vara en större öppenhet om företagsrelaterad information. 

En annan ville att ledningen skulle lyssna mer på undercheferna som senare informerade till 

montörerna, samt att det skulle fullfölja de planer som ställts upp. En annan vill ha mer 

information genom en fungerande och uppdaterad hemsida samt att färska nyheter ska skrivas 

upp på en whiteboard alternativt en tv-skärm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Analys 

 

I detta kapitel kommer vi att analysera uppsatsens empiriska material löpande utifrån de 

teorier vi redogjorde för i kapitel tre. I analysen kommer vi använda samma uppdelning som i 

den teoretiska referensramen för att göra kapitlet lättare att överskåda.   

 

 

5.1 Ledning & styrning 

 

Båda cheferna uppfattas ha ett modernt ledarskap då de anställda ges självständighet, ansvar 

och utveckling. Något Thomas påvisade när han förklarade att det viktigt att inte peka med 

hela handen utan ge personalen möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. Vi tror dock att 

ledarrollerna på de två företagen är väldigt olika. Chefen på PSB arbetar nära sina anställda 

vilket leder till att gapet mellan chef och anställda inte är så stort. På ELIT däremot har chefen 

inte så mycket kontakt med de anställda och gapet mellan chef och personal blir då väldigt 

stort. När gapet är så pass stort så krävs det att man som ledare kan delegera uppgifter till 

underchefer så att information kommer ut och belöningar framgår så att de anställda 

motiveras till att skapa kundvärde. 

 

Den största motivationen enligt Thomas är både att utvecklas som människa och samtidigt 

styras mot de mål som företaget har. Detta tror Thomas kräver en öppenhet i företaget med ett 

”högt i taket klimat” och att de anställda har rätt att göra fel eftersom man lär av sina misstag. 

Han menar att det är viktigare att den anställde provar att göra saker än att denne sitter inne 

med massa kunskap men är för osäker för att prova. Detta är i linje med vad Nilsson säger, då 

det är viktigt för chefen att skapa en vilja bland de anställda att arbeta mot gemensamma mål. 

Något även Tufvesson diskuterar, att man måste ställa krav på de anställda angående vad de 

förväntas göra samtidigt som ledningen måste försöka skapa en vilja att göra det.  

 



 

5.2 Kundvärde 
 

 

Att skapa ett värde för kunden är enormt viktigt för tjänsteföretag då det, som vi nämnt 

tidigare, kan leda till att kunden kommer tillbaka. Det kan också leda till att kunderna sprider 

ett gott rykte vidare vilket innebär nya kunder för företaget. Kundvärde och information om 

vad som skapar kundvärde och hur personalen ska bete sig för att kunden ska bli nöjd var inte 

något som var uttalat i företagen. För företagens framtida långsiktiga lönsamhet, är detta 

något de behöver se över och arbete mer med.  

  

Återkoppling till kunden för att utvärdera arbeten är en viktig del i att kunna ge rätt feedback 

eftersom man då kan uppmuntra de anställda genom konkreta handlingar av det som gick bra. 

ELIT har en utvärderingsblankett som kunderna uppmuntras att fylla i efter ett projekt eller 

arbete där de får ange vad som var bra och vad som var mindre bra. Vi anser att företaget kan 

utveckla detta ännu mer till exempel genom att skicka med en utvärderingsblankett vid den 

sista betalningen. Det är svårt att få kunder att fylla i utvärderingsblanketter och det är därför 

viktigt att företagen anstränger sig lite mer.  

 

Att få reda på vad kunden tycker och tänker om det utförde arbetet är väldigt vikigt för att 

företaget och de anställda ska kunna utvecklas och bli bättre. Information från 

utvärderingsblanketterna leder till att företagen dels får reda på hur den anställde skött sig 

men också hur kunden skulle vilja att arbetet hade utförts annorlunda.     

5.3 Motivation 
 

 

Om vi börjar med att titta på Maslows behovstrappa så anser vi att alla stegen är applicerbara 

på alla människor. Om vi ser till våra företag så ansåg Thomas att en av anledningarna till att 

de anställda stannar kvar i företaget är för att de känner sig trygga i sin anställning då 

branschen är väldigt konjunkturberoende. Detta säger oss dock ingenting om den anställde 

trivs på arbetet eller inte. Båda företagen nämnde erkännande som en väldigt viktig 

motivationsfaktor. Att den anställde blir sedd och uppmärksammad för sitt arbete. Vilket vi 

kan koppla till Maslows fjärde steg. Utbildning var också något de båda företagen pratade om. 

Sabina förklarade till exempel att de anställda erbjuds att gå vissa utbildningar. De anställda 



kunde även själva komma med förslag på utbildningar de ville delta i. Hur viktigt de är att den 

anställde får möjlighet att utvecklas och utbilda sig inom företaget, något vi kan koppla till 

Maslows femte och sista trappsteg. Att gemenskapen och kollegorna är viktiga vet vi alla. 

Detta är något de båda företagen försöker uppnå genom firmafester, tävlingar och 

teambuildning.  

 

Hertzberg nämner bland annat ansvar och karriärmöjligheter som motivationsfaktorer som 

skapar arbetstillfredsställelse. Sabina anser att man växer genom ansvar. De försöker införa 

detta genom att låta de anställda få ta ansvar för olika projekt. Thomas tror att 

karriärmöjligheter inom företaget är en stark bidragande faktor till motivation, men han 

poängterar att det är viktigt att se till varje individ. Vad som motiverar är, precis som 

Hertzberg förklarar, väldigt individuellt och skiljer sig från individ till individ. Vissa 

motiveras av att utvecklas och utbildas medan vissa, som Conny förklara, är nöjda med att 

göra samma sak som de alltid har gjort. Utbildning leder oftast till mer ansvar, en faktor som 

inte efterfrågas av alla. Vissa är nöjda med att bara komma till jobbet och göra det som de 

blivit tillsagda att göra, vilket Tufvesson skriver är som att hänga av sitt huvud i 

omklädningsrummet när man kommer till jobbet, medan andra vill utvecklas och få mer 

ansvar i företaget. Detta tror vi, som Tufvesson förklarar, kan ändras genom att cheferna 

ställer krav och har förväntningar på det som de anställda gör, alltså försöka skapa en vilja att 

göra det. Även Vrooms förväntansteori tar upp att inte alla anställda är lika angelägna att göra 

ett bra arbete och att det då inte är lätt att motivera dem till ökat arbete. Vi själva ser 

utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som en stark motivationsfaktor då det ger ökat ansvar. 

 

Parkers båda motivationsteorier talar om att ha fria arbetstuppgifter där den anställde får ta 

egna initiativ och att bygga den anställdes självförtroende genom att uppmuntra denne att 

testa sina gränser. Thomas anser att de anställda har rätt att göra fel då man lär av sina misstag. 

Att man måste våga för att lära. Om detta är uttalat i företaget så tror vi att de anställda vågar 

ta för sig mer och visa sina kunskaper och komma med egna idéer. Conny förklarar att de vid 

olika projekt har en öppen dialog med de anställda då de kan komma med egna förslag och 

idéer på lösningar. Även Benabou och Tirole nämner att ökat självbestämmande på jobbet, 

som att den anställde kan bestämma hur och när denne ska jobba, är enligt dem det mest 

framgångsrika sättet att öka den inre motivationen. Thomas förklara hur teknikerna har 

väldigt mycket frihet att bestämma hur deras dag ska se ut. En frihet han tror är mycket 

uppskattad.    



 

Precis som Tufvesson citerar Ingvar Kamprad att jobbet aldrig får vara enbart en födkrok är i 

linje med vad Conny förklarade om att man måste trivas på jobbet. Människan lägger så 

mycket tid på sitt arbete att det måste vara roligt och stimulerande.   

 

 

Enkäterna med de anställda visade att om de fick välja så skulle de flesta vilja bli belönade 

med monetära medel, vilket vi inte alls trodde. Om vi sammanställer de faktorer som de 

anställda fick rangordna efter vad som motiverade dem mest så är det uppskattning från 

medarbetare och chefer samt längre semester som motiverar mest. En allmän åsikt verkar vara 

att karriärmöjligheter inte har någon stor påverkan på motivationen.  

5. 4 Kommunikation 
 

 

De båda företagen använder sig av månadsbrev eller veckobrev för att delge dem anställda 

information om vad som händer i företaget. Thomas förklarar att han har personalmöte med 

alla anställda två gånger per år, informationsmöte med projektledarna tio gånger per år och 

möte med ledningsgruppen en gång i månaden. Det är sen upp till projektledarna och 

platscheferna att informera de anställda om vad som sägs. På PSB så har man förut haft 

personalmöten men detta blev för kostsamt för företaget och de använder sig därför enbart av 

nyhetsbrev. De har också en kille som kör ut med material på byggena dagligen vilket ger de 

anställde kontinuerlig information.  

 

Tufvesson menar att den anställde också har krav på sig att vara en bra medarbetare. Den 

anställde ska till exempel kunna ge och ta emot feedback av chefer och medarbetare samt 

aktivt leta efter information. Thomas upplyser oss om att de håller på att ta fram ett intranät 

där de anställda själva ska kunna söka efter information. Han tror det är viktigt att få de 

anställda att själva vilja söka efter information.  

 

Precis som Tufvesson och Jacobsen och Thorsvik så tycker Thomas att information är något 

av det svåraste som finns. De anställda tycker alltid att de får för lite information och han tror 

att detta är något ledare alltid kommer få kritik för. Vi tror dock att det är väldigt viktigt att 

fortsätta försöka utveckla informationsfördelningen för att minimera kritiken så mycket som 

möjligt.  



 

Köning menar att feedback handlar om att man ser de anställda samtidigt som man vågar säga 

konkreta saker. Thomas menar att feedback kan vara den bästa belöningen man kan ge till de 

anställda och att det ofta är det lilla som uppskattas mest. Conny förklarade även han hur 

viktigt det är för dem att hela tiden ha en öppen dialog med de anställda och berätta vad de 

gör bra och vad de gör mindre bra. Han berättar också att negativ feedback ges när det behövs 

och att den positiva feedbacken ska ges nästan dagligen. Han menar att det är så lite som 

behövs för att göra någon glad, till exempel att säga att den anställde har gjort ett bra jobb.  

  

Att ha en fungerande kommunikation är viktigt då personalen kan ha ovärderlig kunskap som 

kanske inte kommer till användning om cheferna inte lyssnar på sina anställda, ett slöseri med 

kunskap. Oftast vet personalen bäst hur man ska gå tillväga eftersom det är dem som arbetar i 

praktiken med det.  

 

De flesta anställda på PSB tyckte att de hade en väl fungerande kommunikation i företaget. 

Detta tror vi beror på att de faktiskt får mycket information dels genom nyhetsbrev men också 

genom den dagliga informationen via personen som delade ut material. På ELIT ansåg hela 78 

% av arbetarna att de inte hade någon fungerande kommunikation. De efterfrågade en större 

öppenhet om företagsrelaterad information. Något Thomas också trodde att de anställda skulle 

säga men som de försöker utveckla och förbättra genom bland annat intranätet. Precis som 

Tufvesson skriver så ställs det även krav på den anställde att denne själv aktivt ska söka efter 

information. Kommunikation handlar faktiskt om att ge och ta. Thomas förklarade också att 

han försöker ge korrekt information då han inte vill eller kan dela med sig av alla information. 

Att dela med sig av viss information kan till och med vara skadligt för företaget. Detta tror vi 

är en bra ståndpunkt eftersom vi också anser att information kan hamna i fel händer. Att detta 

framgår till de anställda, varför informationen inte kommit fram, tror vi är viktigt därför att de 

ger de anställda en känsla av att de är informerade. 

 

 5.5 Belöningar 

 

 

Båda företagen förklarar, precis som vi anade, att de inte arbetar med monetära belöningar i 

någon större utsträckning. Thomas nämner dock att de arbetar efter ett ackordsystem som gör 

att den anställde kan få en tillfällig löneförhöjning om han/hon har arbetat på bra. Men han 



förklarar att han inte tror att pengar ger långsiktig motivation eftersom en summa pengar 

glöms bort efter två månader. Däremot så kan utbildningar eller gemensamma events ge en 

mer långsiktig motivation och är också billigare för företaget. Kostnaden som blir för 

företaget är något vi själva inte tänkt särskilt mycket på. Vår tanke när vi gick in i den här 

undersökningen var att de icke-monetära belöningarna var mindre kostsamma för företaget än 

de monetära. Men vi har nu, efter undersökningen, förstått att det handlar om ganska mycket 

pengar vid till exempel utbildningar och personalaktiviteter. Thomas nämner att det är ”hur 

företaget mår” som avgör hur mycket pengar som kan avsättas till belöningar. Inget av våra 

intervjuföretag har ett särskilt utvecklat belöningssystem. Men att det, precis som Svensson 

och Wilhelmsson säger, finns någon form av belöningar eller belöningssystem i företaget, 

medvetet eller omedvetet. För att arbetet med belöningar ska fungera så är det viktigt att de 

kommer fortlöpande när de anställda gjort en bra prestation. Till exempel så kan ledningen 

tillsammans med arbetarna gå ut och äta för att fira ett färdigt projekt. 

 

Som vi nämnde i motivationskapitlet så skiljer sig vad som motiverar mellan individer, något 

som också tas upp av Porter. Han delar upp människan i tre olika kategorier beroende hur de 

är och hur de arbetar. Eftersom det inte går att ändra på de anställda så bör företagen lägga 

kraft på att anpassa belöningar efter vilken kategori den anställde tillhör. Detta berör den 

individuella belöningen och är därför viktig när det kommer till icke-monetära belöningar. 

Vad som motiverar en anställd kanske inte motiverar en annan. Det är inte bra om företaget 

tror att de motiverar sina anställda när de inte gör det. 

 

De anställda på PSB ansåg sig bli belönade vid ett väl utfört arbete. Detta tyder på att 

företaget faktiskt arbetar med att belöna de anställda. Precis som Sabina sa så brukar de köra 

ut med fika till de anställda, belöna månadens anställd samt ge dem anställda feedback, 

faktorer som de anställda uppfattar som belöningar. Till skillnad från PSB så har de anställda 

på ELIT en helt annan uppfattning. Endast 8 % av de anställda ansåg sig bli belönad vid väl 

utfört arbete. Detta tror vi kan bero på en mängd olika saker. Dels så har företaget en större 

hierarkisk uppbyggnad då det finns en mängd olika chefsnivåer. Detta bidrar till att det är 

svårt för VD:n att få fram sitt budskap när det ska gå igenom flera olika personer. En annan 

anledning kan vara att ledningen inte tagit reda på vad de anställda vill ha eller ser som 

belöning. Thomas trodde att de anställda i företaget motiverades av uppskattning från 

medarbetare och chefer, men sammanställningen från våra enkäter visade att denna faktor inte 



alls ansågs särskilt viktig. Vi anser att ELIT närmar sig den storlek på organisationen där det 

krävs att någon eller några är ansvariga för personalfrågor.  

 

 

PSB däremot är fortfarande ett relativt litet företag, något vi tror underlättar arbetet med 

motivation. Ledningen arbetar närmare de anställda och vi fick uppfattningen av att de var ett 

mer platt organisatoriskt landskap.  

 

 

De anställda på båda företagen föredrog monetär belöning framför icke-monetär. Något som 

förvånade oss då vi var ganska säkra på att de skulle föredra icke-monetära belöningar. En 

anledning till att de anställda föredrar monetära belöningar kan vara på grund av det som 

Wilson skriver om statusen på yrket är lågt, så ser man pengar som den viktigaste belöningen. 

Vi själva ser inte arbetet som ett yrke med låg status men tror att det kan vara en känsla 

arbetarna har. I allmänhet så har hantverkarna inte någon dålig lön och därför blir vi lite 

fundersamma varför de flesta skulle föredra en monetär belöning.        
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6. Slutsats 
 

 

Efter att vi har sammanställt samtliga intervjuer, samt analyserat vårt empiriska material, 

har vi nu kunnat besvara vår uppsats frågeställning och syfte. Därifrån har vi kunnat dra 

vissa  slutsatser som kommer att presenteras i det här kapitlet.  

 

 
Syftet med denna studie var att undersöka hur personalen i hantverksbranschen motiveras för 

att leverera en tjänst som i sin tur skapar ett värde för kunden. Vi har sett att båda våra företag 

arbetar med motivation men att det finns handlingar som kan motivera personalen ännu mer.  

 

 En slutsats som kan dras är att vad som motiverar skiljer sig mellan individer. Detta 

eftersom individer är olika i deras sätt att arbete, en del vill bli sedda medan andra vill 

arbeta mer självständigt och inte synas så mycket. Det är därför viktigt att företagen 

lära känna sin personal och utgå ifrån vem de är som person för att kunna hitta rätt 

motivationsfaktor.  

 

 De anställda på ELIT anser sig inte vara motiverade då de inte känner att de blir 

belönade när det gjort ett bra jobb. Detta tror vi beror på att cheferna tror sig veta vad 

som motiverar de anställda, vilket visade sig tydligt i enkäterna att de inte gjorde.  

  

 Slutsatser vi kan dra från det insamlade materialet är att de anställda i de utvalda 

tjänsteföretagen ser sig mest motiverad av monetära belöningar.  

 

 Om de däremot fick välja vilka icke-monetära medel som skulle motivera dem mest så 

föredrog de anställda på ELIT faktorer som längre semester och möjligheter till 

vidareutbildning, medan de anställda på PSB föredrog faktorer som uppskattning från 

chefer och medarbetare, flexibla arbetstider och större ansvar och befogenheter. Detta 

är något som stärker den uppfattning vi fått om att vad som motiverar skiljer sig 

mellan individer.      

 



 De anställda på ELIT saknar en fungerande kommunikation, vilket vi tror kan bero på 

att det är ett större företag med en mer hierarkiskt uppbyggd organisationen. På PSB 

anser de anställda sig som välinformerade vilket till största delen kan beror på att de är 

ett litet företag med närhet till chefen samt en daglig information från kontoret till dem 

som arbetar ute på byggen genom den materialansvariga.  

  

 

 Uppfattningen av de båda företagen är att det inte finns ett bra system för återkoppling 

till kunden. Det är viktigt att utvärdera projekten för att se vad som har varit bra och 

dålig för att kunna uppmuntra och motivera efter de konkreta handlingar som 

personalen har gjort. På Elit fanns en enkät för kunderna att fylla i på deras hemsida, 

om de istället hade skickat ut ett formulär efter slutfört projekt till alla kunder hade 

man antagligen fått tag på mer information om vad som skapar värde för kunden.. 

 

 

Våra slutsatser visar att motivation är ett viktigt ämne som är värt att lyfta fram, särskilt i små 

till medelstora tjänsteföretag där ämnet inte prioriteras. Det är viktigt för företagen att ta reda 

på vad som motiverar individen, inte gruppen, för att få ut så mycket som möjligt från sin 

personal och på så sätt kunna skapa ett värde för kunden. En annan slutsats vi fått fram är hur 

viktigt det är med belöningar och kommunikation när det kommer till arbetet med motivation. 

Brister det i någon av dessa faktorer så kan det innebära att den anställde känner sig 

omotiverad i sitt arbete.  

 

De slutsatser som vi fått fram är särskilt viktiga för chefer och personalansvariga i 

tjänsteföretagen som deltagit i vår studie. Vi tror även att andra tjänsteföretag i 

hantverksbranschen kan ha nytta av en del av den information som tagits fram.  
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8. Bilagor 
 

6.1 Intervjufrågor 

 

Vi vill undersöka hur människor motiveras och belönas i sitt arbete. Med belöningar menar vi 

inte bara pengar utan även andra typer av belöningar såsom trygghet, status, ansvar, 

uppskattning från arbetskollegor eller arbetsgivare, extra semester och större självständighet 

på arbetet.  

 

Vem är du och hur länge har du arbetet på företaget? 

 

Hur många anställda finns det i företaget?  

 

Hur ser företagets strategi/mål/vision ut & hur får de anställda information om detta?  

 

Motivation 
  

Vad tror du motiverar de anställda och vad har företaget för strategier när det gäller att motivera de 

anställda?  

 

Vilka personalaktiviteter (t.ex. personalfester, tävlingar etc.) har ni på företaget och vad anser du är 

syften bakom dessa?  

 

Förekommer det diskussioner om motivation i företaget och hur ofta tas dessa upp?  

 

Vad tror du motiverar dina anställda att stanna kvar i organisationen? 

 

Belöning 
 

Vilka belöningar finns det inom företaget och hur är de utformade?  

Kollektiva, individuella, monetära (pengar i form av t.ex. bonus & provision), icke monetära (t.ex. 

trygghet, status & uppskattning)?  

 

Hur är dina tankar om belöningar, fördelar och nackdelar?  

 

Använder ni er av belöningar för goda prestationer i ert företag och i så fall vilka prestationer tycker 

du skall belönas?  

 

Hur tror du att medarbetarna uppfattar era belöningar och hur uppfattar du det själv?  

 

Vad vill du uppnå med belöningarna? Vad är syftet med dessa, är det tex att belöna, locka, 

behålla och/eller motivera kompetenta medarbetare?  

 

Kommunikation 
 

Hur kommunicerar du med dina anställda? (t.ex. månadsbrev, feedback eller 

informationsmöten) 

Tror du att det du vill förmedla till dina anställda kommer fram, eller tror du att det finns 

brister i kommunikationen? 

Hur ofta arbetar ni med uppföljning och utvärdering av personalens prestationer? 



 

 

6.2 Enkät till de anställda 

 
Vi vill undersöka hur människor motiveras och belönas i sitt arbete. Med belöning menar vi 

inte bara pengar utan även andra typer av belöningar såsom trygghet, status, ansvar, 

uppskattning från arbetskollegor eller arbetsgivare, extra semester och större självständighet 

på arbetet. Vi undrar också hur ni upplever kommunikationen mellan chefer och anställda på 

företaget.   

 

Ålder? 

Kön? 

 

Känner du till företagets mål, visioner och strategier? 

 

JA  NEJ 

  

Anser du att du blir belönande när du har gjort ett bra arbete? 

 

JA  NEJ 

 

Vilken typ av belöning skulle du helst vilja få: 

- Monetära (pengar i form av t.ex bonus & provision) 

- Icke monetära belöningar (t.ex. uppmuntran, personlig och yrkesmässig utveckling & ansvar) 

  

Vilken belöning eller förmån motiveras du mest utav de 8 nedanstående alternativen? Rangordna från 

1 – 7 där 1 är bäst: 

 

• Större ansvar eller befogenheter?  

• Flexibel arbetstid?  

• Möjligheter till vidareutbildning?  

• Uppskattning från chefer och medarbetare?  

• Karriärmöjligheter?  

• Fler sociala aktiviteter? Personalfester, resor, evenemang, restaurangbesök etc?  

• Längre semester? 

 

Anser du att ni har en fungerande kommunikation i företaget? 

 

JA   NEJ 

 

Om Nej, vad skulle kunna göra den bättre? 

 

-  

 

Får ni kontinuerligt reda på hur det går för företaget och information om nya projekt? 

  

JA  NEJ 
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