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Abstract 

This essay treats Motivation factors relevance for the employees at Sörmlands sparbank 

Vingåker.  Further it endeavour to reach an understanding concerning what motivation factors 

that are relevant and if it differs according to the age of the employee. 

The essay has a deductive approach as it is based on earlier motivation- and need theories. 

The theoretical framework includes the following theories; Herzbergs dualfactor theory, 

Maslows need theory, McClellands need theory and Peter Warrs factors.  

To answer this studies research questions a case study at Sörmlands sparbank Vingåker was 

done.  The research was done through qualitative interviews with ten employees at Sörmlands 

sparbank Vingåker. 

The research has resulted in knowledge according to what motivation factors that appear to 

motivate the employees at Sörmlands sparbank Vingåker and how its relevance vary 

according to the employees age.  
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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar motivationsfaktorers relevans för medarbetarna på Sörmlands 

sparbank Vingåker. Vidare strävas det efter att nå en förståelse angående vilka 

motivationsfaktorer som är relevanta samt om dessa skiljer sig åt beroende av medarbetarens 

ålder.  

Uppsatsen har en deduktiv ansats då den grundar sig i tidigare motivations- och behovsteorier. 

Den teoretiska referensramen innehåller följande teorier; Herzbergs tvåfaktorsteori, Maslows 

behovsteori, McClellands behovsteori samt Peter Warrs faktorer. 

För att få svar på studiens forskningsfrågor genomfördes en fallstudie på Sörmlands sparbank 

Vingåker. Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer med tio medarbetare på 

Sörmlands sparbank Vingåker.  

Undersökningen har resulterat i kännedom angående vilka motivationsfaktorer som verkar 

motiverande för medarbetarna på Sörmlands sparbank Vingåker samt hur dess relevans 

varierar beroende av medarbetarens ålder.   
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Förord 

Denna C-uppsats har skrivits under 10 veckor höstterminen 2010 på Örebro Universitet inom 

ämnet Organisation och ledarskap. Inriktningen på uppsatsen har varit motivationsfaktorers 

relevans för medarbetare samt hur dessa varierar beroende av aspekten ålder. En 

undersökning har genomförts på Sörmlands sparbank Vingåker. Vi vill härmed tacka alla som 

hjälpt oss under arbetets gång.  

Ett stort tack till Sörmlands sparbank Vingåkers platschef Cecilia Fredriksson som bidragit 

med information och hjälp att finna respondenter. Ett stort tack även till respondenterna som 

deltog i undersökningen.  

Vi vill även tacka vår handledare Owe L. Johansson och bisittande handledare Kerstin 

Nilsson som bidragit med synpunkter och förslag för uppsatsens upplägg.  

Ett sista tack riktas till seminariedeltagarna som kommit med tips och råd som hjälpt oss med 

vår uppsats.   
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1. Inledning 
 

I detta kapitel kommer en bakgrundsbeskrivning till problemområdet och därefter följer en 

presentation av undersökningens problemdiskussion, problemformulering, syfte, avgränsning 

och bidrag. 

 

Denna uppsats behandlar motivationsfaktorers relevans för medarbetarna på Sörmlands 

sparbank Vingåker. Vidare strävas det efter att nå en förståelse angående vilka 

motivationsfaktorer som är relevanta samt om dessa skiljer sig åt beroende av medarbetarens 

ålder.  

1.1 Problembakgrund  

 

I dagens samhälle börjar de tayloristiska organisationerna att försvinna och humanistiska 

organisationer tar över allt mer. De tayloristiska organisationerna har som huvuduppgift att 

kontrollera medarbetaren.
1
 Den tayloristiska synen bygger nämligen på att organisationen har 

utformat klart definierade lagar, regler och principer för att få medarbetaren att utföra sin 

arbetsuppgift. Arbetsuppgifterna ska vidare inte kräva tankeverksamhet, 

problemlösningsförmåga eller beslutsförmåga av medarbetarna, vilket leder till att 

arbetsuppgifterna blir enformiga och tröttsamma.
2
 

Som nämndes ovan så har det blivit vanligare med humanistiska organisationer där man har 

insett att medarbetarens hjärna ligger utanför organisationens kontroll, vilket skapar en 

förståelse för att medarbetarna har en egen vilja och ett val i vilken utsträckning de vill 

engagera sig och ta del av organisationens visioner och mål.
 3

 Detta innebär att organisationen 

måste sträva efter att motivera medarbetarna för att de skall engagera sig, vilket har blivit än 

viktigare på senare tid då organisationen blivit mer beroende av medarbetarens kompetens.
4
 

Vissa forskare menar på att mänskliga resurser är det viktigaste av alla resurser en 

organisation har att tillgå.
5
  

Därmed kan vi notera att organisationer ständigt behöver sträva efter att ha motiverade 

medarbetare. Individen kan vara självmotiverad och agera för organisationens bästa, men 

enligt Wilson är det även vanligt att arbetet förlorar sin mening för individen vilket 

missgynnar organisationen då en sämre arbetsprestation utförs. Vidare menar Wilson att om 

organisationen då kan motivera individen så blir det en ersättning för sökandet efter mening i 

                                                             
1
Ahrenfelt, Bo (2001), Förändring som tillstånd. Studentlitteratur: Lund. s. 9 

2
Wilson, Fiona (2004), Organisation, arbete och ledning. Liber AB: Malmö. s. 31 & s. 37 

3
 Ahrenfelt s. 9 

4
 Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2008), Hur moderna organisationer fungerar. Studentlitteratur AB: 

Lund. s. 254 
5
Qaiser Danish, Rizwan (2010), Impact of Reward and Recognition on Job Satisfaction and Motivation: An 

Empirical Study from Pakistan. International Journal of Business and Management, vol. 5, no. 2. s. 1 
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arbetet.
6
 För att organisationer ska nå tillväxt och bli gynnsamma är det viktigt att 

medarbetaren är motiverad att utmana och uppnå samma mål som organisationen, samt sträva 

efter personlig utveckling
7
. Men vad som motiverar medarbetare kan skilja sig åt beroende av 

vilken personlighet, ålder, kön, maktställning och fas i livet som medarbetaren befinner sig i. 

Det som är motiverande för en ung och nyanställd är förmodligen inte detsamma som för en 

medarbetare som har arbetat i flertalet år och börjar närma sig pension.  

Finansdepartementet har i en bilaga till långtidsutredning 1999/2000 undersökt den 

demografiska utvecklingen samt arbetsmarknadsbeteendet i Sverige och försökt urskilja vilka 

konsekvenser det har för arbetsutvecklingen och ekonomin i Sverige.
8
 Begreppet demografi 

beskrivs enligt Nationalencyklopedin som befolkningslära och behandlar studier angående en 

befolknings storlek, sammansättning samt geografiska fördelning. Dessa kan sedan 

exempelvis delas in i variabler som ålder, kön, civilstånd och boenderegion.
9
 I 

Finansdepartementets strukturenhets undersökning behandlades variabeln ålder. 

 Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär enligt studien att Sveriges befolkning blir 

allt äldre, bara under 1900-talet har medellivslängden ökat med 20 år för män och 25 år för 

kvinnor. Det är enbart Japan som – när undersökningen genomfördes – hade en högre 

medellivslängd för både kvinnor och män än Sverige.
10

 

 En konsekvens av detta – visar undersökningen – är att 75 % av arbetskraftsutbudet i Sverige 

år 2030 kommer bestå av individer som är över 30 år.
11

 I USA projekteras att 

arbetskraftsutbudet 2015 till 20% kommer bestå av individer över 55 år.
12

 Arbetskraftsutbudet 

påverkas av två faktorer, nämligen arbetsmarknadsbeteendet och som tidigare nämnts 

demografi. Med begreppet arbetsmarknadsbeteende menas individernas perspektiv på arbete. 

Exempelvis huruvida kvinnor skall arbeta eller hur många timmar som skall spenderas med 

arbete per dag. Ändras till exempel perspektivet på arbetsmarknadsbeteendet till att kvinnor 

skall arbeta så ökar arbetskraftsutbudet, något som kunde observeras i Sverige under perioden 

1970 till 1990 då arbetskraftutbudet ökade mer än befolkningstillväxten, på grund av att 

antalet kvinnor på arbetsmarknaden ökade.
13

 

En ändring av arbetsmarknadsbeteendet för individerna i åldrarna 50-64 år kan komma att ske 

då de kommer få ett större försörjningsansvar enligt undersökningen. Försörjningsansvaret 

blir större då medellivslängden ökar, en anledning till detta kan vara att individer i åldrarna 

50-64 år då får större försörjningsansvar för exempelvis sina föräldrar som lever längre.
14

 

                                                             
6
 Wilson s. 156 

7
Senge, Peter M (2006), The Fifth Discipline: The art & practice of the learning organization. Doubleday: USA. 

s. 129f 
8
 Finansdepartementet Långtidsutredningen (2000), En åldrande befolkning – Konsekvenser för svensk ekonomi. 

Statens offentliga utredningar  
9
 www.ne.se/lang/demografi. Hämtad 2010-11-10. 

10
 Finansdepartementet Långtidsutredningen s. 8 

11
 Finansdepartementet Långtidsutredningen s. 30ff 

12
Streb, Christoph K & Voelpel, Sven C. & Leibold, Marius (2008), Managing the aging workforce: Status quo 

and implications for the advancement of theory and practice. European Management Journal. s. 2 
13

 Finansdepartementet Långtidsutredningen s. 30ff 
14

 Finansdepartementet Långtidsutredningen s. 49 
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Vidare har moderns medelålder vid första barnets födelse stigit de senaste åren,
15

 vilket 

resulterar i att när barnen flyttar hemifrån är föräldrarna äldre vilket ökar försörjningsansvaret 

för individer i ovanstående ålderskategori
16

. 

Ovanstående perspektiv kan resultera i ett ökat äldre arbetskraftsutbud då individer väljer att 

arbeta till en högre ålder. Även det nya pensionssystemet kan ha en sådan effekt. Det nya 

pensionssystemet grundar sig i att det lönar sig att arbeta några år längre. Vidare används 

striktare beviljningsgrunder vid förtidspensionering vilket resulterat i ett ökat äldre 

arbetskraftsutbud. Andelen män över 54 år i Sverige som arbetar är redan hög i jämförelse 

med andra länder,
17

 med tanke på tidigare nämnda utveckling i demografin och en eventuell 

förändring av arbetsmarknadsbeteendet kan arbetskraftsutbudet för äldre individer komma att 

stiga ytterligare. 

1.2 Problemdiskussion 

 

Enligt tidigare forskning finns inga bevis för att äldre arbetskraft är mindre produktiv än 

yngre arbetskraft, men det finns inga motivationsfaktorer som är anpassade för att hantera den 

åldrande arbetskraften. Faktorer som hälsovård, ergonomi, rekrytering, träning, jobbrotation 

och mentorskap har funnits i organisationer i årtionden, men har inte anpassats till nutidens 

demografiska förändringar.
18

 Även Wilson tar upp att det är vanligt med ett generellt 

incitamentsystem och att samma motivationsfaktorer används i hela organisationen. Hon 

nämner vidare att begreppet åldersdiskriminering är ett fenomen som drabbar individer över 

50 år. Äldre kan nämligen diskrimineras på så sätt att de begränsas i möjlighet att klättra i 

karriären samt att löneutvecklingen kan vara sämre än för deras yngre kolleger.
19

 Därmed 

finns det en möjlighet att individer över 50 år blir uteslutna från delar av de 

motivationsfaktorer som motiverar dem.  

Det finns lite forskning angående äldres arbetsmotivation, men Peter Warr tar upp att 

motivationsfaktorernas betydelse förändras med ålder.
20

 Författarna till denna uppsats anser 

därför att motivationsfaktorers relevans med aspekten åldrande arbetskraft är intressant att 

undersöka.  

Denna uppsats kommer därmed att undersöka vilka motivationsfaktorer som är relevanta för 

individer i Sörmlands Sparbank Vingåker samt om det finns några skillnader i 

motivationsfaktorernas relevans beroende av individens ålder. Arbetskraftsutbudet för män 

över 54 år tenderar – vilket tidigare nämnts - att stiga ytterligare och bör därmed vara en 

relevant kategori att lyckas motivera. Med motivationsfaktorer menas i denna undersökning 

de verktyg organisationen kan använda sig av för att lyckas motivera medarbetarna.  

                                                             
15

 Finansdepartementet Långtidsutredningen s. 10 
16

 Finansdepartementet Långtidsutredningen s. 49 
17

 Finansdepartementet Långtidsutredningen s. 32f 
18

 K. Streb m.fl. s. 8 
19

 Wilson s. 22 
20

 Warr, Peter & Miles, Anthony & Platts, Conal (2001), Age and personality in the British population between 

16 and 64 years. Journal of Occupational & Organizational Psychology. vol. 74, no.2. s.165-199 
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1.3 Problemformulering 

 

Då medelåldern på arbetskraften kommer att öka de närmaste 40 åren finner författarna det 

relevant att undersöka vilka motivationsfaktorer som motiverar medarbetarna i Sörmlands 

Sparbank Vingåker samt om de skiljer sig åt beroende av aspekten ålder. Den frågeställning 

som undersökningen kommer utgå ifrån är: 

- Vilka motivationsfaktorer är relevanta för att motivera medarbetarna i Sörmlands 

Sparbank i Vingåker?  

- Hur skiljer sig motivationsfaktorernas relevans åt beroende av aspekten ålder?  

1.4 Avgränsning 

 

En avgränsning har gjorts i denna undersökning till att ta reda på vilka motivationsfaktorer 

som motiverar medarbetarna i Sörmlands sparbank Vingåker och om det finns någon skillnad 

beroende av aspekten ålder. En medvetenhet finns om att fler demografiska faktorer kan 

påverka vad som motiverar medarbetarna. Detta är dock en avgränsning som författarna 

medvetet gjort för att öka kvaliteten på undersökningen. Vidare har en avgränsning av 

ålderskategorier skett för att kunna se eventuella skillnader beroende av aspekten ålder. 

Ålderskategorierna är 18 – 40 år och 50 – 67 år. En medvetenhet finns att ålderskategorierna 

kan utformas olika beroende av vilka perspektiv undersökningen har, men författarna anser att 

denna indelning passar undersökningen.  

1.5 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka motivationsfaktorer som motiverar 

medarbetarna på Sörmlands sparbank Vingåker, samt att undersöka om skillnader finns 

angående motivationsfaktorernas relevans beroende av aspekten ålder.  

 

1.6 Bidrag 

 

Författarna tror att undersökningen kan komma att bidra till en ökad förståelse för vilka 

motivationsfaktorer som är motiverande för medarbetare i Sörmlands sparbank Vingåker. 

Vidare kommer motivationsfaktorers skillnad beroende av aspekten ålder att studeras. Om 

undersökningen visar på skillnader i motivationsfaktorernas relevans beroende av aspekten 

ålder, kan en förståelse för skillnaderna ge organisationen fördelar. Används rätt 

motivationsfaktorer kan motivationen höjas och med den produktiviteten vilket kan resultera i 

förstärkta vinster i organisationen
21

. Det skulle även kunna öka engagemanget och trivseln 

hos medarbetarna då en känsla av uppskattning ökar.  

 

                                                             
21

 Finansdepartementet Långtidsutredningen (2004), Kan vi räkna med de äldre?. Statens offentliga utredningar. 

s. 92f 
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2. Metod 
 

I följande kapitel presenteras de tillvägagångssätt och förhållningssätt som används i 

undersökningen. Vidare behandlar detta kapitel intervjuernas utformning, kritik som kan 

riktas till studien samt en kort sammanfattning om Sörmlands sparbank. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

 

Vid genomförandet av en undersökning finns det olika tillvägagångssätt att tillgå, de två mest 

framträdande är deduktivt och induktivt. Dessa tillvägagångssätt belyser hur teorin och 

datainsamlandet kommer behandlas i undersökningen.  Det vanligaste tillvägagångssättet vid 

undersökningar av samhällsvetenskaplig art är att använda sig av en deduktiv studie, vilket 

innebär att utgångspunkten finns i befintlig teori som sedan styr datainsamlingsprocessen i 

undersökningen.
22

 Denna undersökning har använt sig av det deduktiva tillvägagångssätt då 

det passade undersökningens utformning som nämligen utgår från befintliga teorier på 

forskningsområdet. Att utgå från befintliga teorier menar Saunders med flera är en av 

grundstenarna i den deduktiva ansatsen
23

. Det är med hjälp av tidigare motivations- och 

behovsteorier som frågeställningen för undersökningen har tagits fram och författarna till 

denna uppsats har hela tiden utgått från en teoretisk referensram bestående av tidigare 

forskning för att styra datainsamlingen till undersökningen. Det är i och med detta som denna 

undersökning har använt sig av en deduktiv ansats. 

2.2 Kvalitativ kontra kvantitativ forskning 

 

Innan undersökningen genomförs är det av vikt att bestämma sig för vilken forskningsstrategi 

som skall utgöra undersökningens inriktning, kvantitativ eller kvalitativ forskning. En 

kvalitativ undersökning användes för att utreda frågeställningen i denna uppsats. Kvalitativ 

forskning lägger stor vikt på ord vid insamling och analys av data till skillnad från kvantitativ 

forskning där fokus ligger på kvantifiering och att helt enkelt räkna och jämföra kvantifierbart 

material.
24

 En kvalitativ undersökning har vidare vanligen som syfte att förstå en social 

verklighet ur respondenternas subjektiva syn av denna verklighet.
25

  

 

När en kvalitativ undersökning skall genomföras finns det ett flertal tillvägagångssätt. 

Författarna till denna uppsats har använt sig av så kallade kvalitativa intervjuer.
26

 Kvalitativa 

intervjuer innebär kortfattat att de som genomför undersökningen intervjuar respondenter som 

passar undersökningens syfte, i detta fall är det tio personer på Sörmlands sparbank där fem 

personer är mellan 18-40 år och fem personer är mellan 50-67 år. Denna metod vid 

                                                             
22

Bryman, Alan & Bell, Emma (2003), Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber Ekonomi: Malmö. s. 23 
23

 Saunders, Mark & Lewis Philip & Thornhill Adrian (2009), Research methods for business students. Pearson 

Education Limited: United Kingdom. s. 41 
24

 Bryman & Bell s. 40 
25

 Bryman & Bell s. 298 
26

 Bryman & Bell s. 299 
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datainsamlande passar undersökningens syfte då problemformuleringen kräver att åtskillnad 

kan göras beroende av individens ålder. Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer kan 

respondenterna delas in i ålderskategorier och därmed kan lika många respondenter från de 

båda ålderskategorierna intervjuas. Att besvara undersökningens frågeställning med hjälp av 

andra kvalitativa metoder ansåg författarna problematiskt. Till exempel skulle troligtvis inte 

svar på frågorna framkomma vid enbart en deltagande observation och att använda 

fokusgrupper vid genomförandet skulle kunna fungera, men en misstanke finns att det vid 

sådana intervjuer är ett fåtal starka individer som tar över diskussionerna och att samtliga 

respondenter inte håller med men ändå undviker att yttra sin åsikt. Författarna anser därav att 

kvalitativa intervjuer är det som bäst passade undersökningens syfte. 

 

2.3 Undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen kan beskrivas som en ram för insamling och analys av data till 

undersökningen. Det finns ett antal olika undersökningsdesigner och valet av 

undersökningsdesign beror av flera aspekter, bland annat undersökningens inriktning på 

forskningsprocessen. Olika undersökningsdesign krävs till exempel om undersökningen 

strävar efter att finna kausala samband eller strävar efter att finna en djupare förståelse av 

individers beteende i en viss kontext.
27

 Den typ av undersökningsdesign som författarna av 

denna uppsats valt är fallstudie vilket innebär att undersökningen har studerat ett fall detaljerat 

och ingående. I detta fall är det Sörmlands sparbank Vingåker. Det är vanligt att använda 

kvalitativa undersökningar vid fallstudier,
28

 vilket tidigare påpekat är fallet i denna 

undersökning. Författarna strävade vidare mot att belysa problemformuleringen mot just 

Sörmlands sparbank Vingåker och sökte inga generaliseringar.  

2.4 Informationssökning 

 

Det är vid undersökningar viktigt att skapa sig kunskap om undersökningens område genom 

att studera tidigare forskning på området. Detta kan hjälpa forskare att utforma och ytterligare 

förfina problemformuleringen.
29

  

Vid undersökningens början sökte författarna vetenskapliga artiklar på området via sökmotorn 

ELIN och fann då att väldigt många undersökningar har gjorts angående individers motivation 

på arbetsplatsen. Det fanns även undersökningar som behandlade äldre arbetskraft. Vid 

sökningen fann man dock ingen forskning som specifikt behandlade om äldre arbetskraft 

motiverades av andra motivationsfaktorer än yngre arbetskraft. Därmed fann författarna det 

intressant att undersöka denna aspekt. 

2.4.1 Datainsamling 

 

Insamling av data kan delas in i sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är tidigare 
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insamlad data som använts i tidigare eller andra syften, det kan bestå av rådata och 

publicerade sammanfattningar. Primärdata är data som forskarna samlar in till sin studies 

syfte genom undersökningen. Datainsamlingen kan exempelvis ske via intervjuer, 

observationer eller enkätundersökningar.
30

  

 

I denna uppsats har teorier använts för att bygga en teoretisk referensram. Sökningar efter 

teorier har som nämndes skett via sökmotorn ELIN och sökorden som användes var 

Motivation, Organisation, Age, Herzberg, Maslow, Qualitative, Warr och Older. Även 

litteratur inom området har studerats för att skapa en djupare teoretisk kunskap. Primärdata 

samlades in via tio kvalitativa intervjuer som genomfördes för att samla in data till studiens 

syfte.  

2.4.2 Urval 

 

Urval i denna studie har gjorts utifrån problemformuleringen. Då författarna i undersökningen 

ämnade undersöka om äldre arbetskraft motiverades av andra motivationsfaktorer än yngre 

arbetskraft innebar det att ett företag med individer i äldre och yngre åldrar var ett måste för 

att genomföra undersökningen. Därmed passade Sörmlands sparbank Vingåker bra in i 

undersökningen då variationen i medarbetarnas ålder är stor. Vetskap om denna 

åldersfördelning fanns då en av författarna jobbat på Sörmlands sparbank Vingåker. Vidare 

tar Bryman & Bell upp att bekvämlighetsurval är väldigt vanligt inom ekonomi och 

managment undersökningar, även i denna undersökning har ett bekvämlighetsurval använts. 

Ett bekvämlighetsurval innebär som namnet antyder att de respondenter som finns tillgängliga 

intervjuas.
31

  

Bekvämlighetsurval används även ofta då olika restriktioner påverkar vilka respondenter som 

finns tillgängliga. Restriktionerna kan dels komma från organisationen där undersökningen 

utspelar sig samt från forskarna.
32

 I denna undersökning har författarnas restriktioner 

angående aspekten ålder påverkat urvalet då de använt två olika ålderskategorier som nedan 

kommer beskrivas. Urvalet har även påverkats av Sörmlands sparbank Vingåkers platschef 

Cecilia Fredriksson som efter författarnas restriktioner varit den som valt ut tillgängliga 

respondenter.  

Sörmlands sparbank har 206 stycken anställda totalt varav 13 arbetar på Sörmlands sparbank 

Vingåker.
33

 Två av dessa ansvarar för bankens företagskunder och ingår inte i 

undersökningen, vilket inte heller platschefen Cecilia Fredriksson gör då de inte har samma 

arbetsuppgifter likt övriga anställda. Av resterande tio respondenter, vilka hade ansvar för 

privatkunder så ställde åtta stycken upp på undersökningen, varav fem var mellan 18-40 år 

samt tre mellan 50-67 år. För att nå fem respondenter från respektive ålderskategorier fick 

författarna ta hjälp av Sörmlands sparbank Katrineholm som hade två anställda i 

ålderskategorin 50-67 år vilka även jobbade deltid på Sörmlands sparbank Vingåker och som 
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var villiga att ställa upp. Alla respondenter hade liknande arbetsuppgifter och befattade sig 

med uppgifter som bolån, övriga lån, kassan och rådgivning.  

2.4.3  Ålderskategorier 

 

De Lange - som studerar ålderns betydelse för arbetsmotivation – tar upp att det finns fem 

olika definieringar av en individs ålder inom en organisation, nämligen kronologisk ålder, 

fysisk ålder, psykosocial ålder, organisationsålder och livsstadieålder. I denna undersökning 

definieras ålder som kronologisk ålder. Med kronologisk ålder menas individens 

kalenderålder vilken innebär individens ålder i år, månader och dagar och så vidare.
34

  

Respondenterna har i undersökningen kategoriserats in i två grupper för att möjliggöra en 

analys. Den äldre ålderskategorin innehåller individer i åldrarna 50 – 67 år. De Lange nämner 

att tidigare forskning har kategoriserat äldre medarbetare från 40 – 75 år men att 

kategoriseringen varierar beroende av studiens syfte. Det vanligaste är att medarbetare börjar 

räknas som äldre när de når åldrarna 50 till 55 år.
35

 I denna undersökning är den lägre gränsen 

för äldre medarbetare 50 år då detta passar undersökningen. Denna distinktion sker då 

finansdepartementets studier visar på att arbetskraftsutbudet för individer över 50 år kommer 

att öka.
36

 Den övre gränsen för äldre medarbetare har satts vid åldern 67 år. Det är nämligen 

då de flesta individerna tagit ut sin ålderspension enligt regeringens budgetproposition för år 

2010.
37

    

Definitionen av yngre medarbetare i denna undersökning innebär individer i åldrarna 18 till 

40 år. Att den undre gränsen är satt vid 18 år är för att en individ då är myndig och skall 

räknas som vuxen. Det är också den ålder då de flesta går ut gymnasiet och går ut i 

arbetslivet. Den övre gränsen för yngre medarbetare är satt vid 40 år då författarna finner det 

nödvändigt att distansera de två ålderskategorierna åt.  

2.4.4 Intervjumetod 

 

De kvalitativa intervjuerna i denna undersökning har genomförts enskilt med respondenter 

och inte i grupp. Det finns enligt Bryman & Bell två varianter av kvalitativa intervjuer, dessa 

är ostrukturerade intervjuer samt semistrukturerade intervjuer.
38

 Författarna till denna uppsats 

har i undersökningen valt att använda semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att en 

intervjuguide har utformats med teman som intervjuerna utgick ifrån. Respondenterna har i 

sin tur fått stor frihet att utforma sina svar och författarna har haft möjlighet att ställa 

följdfrågor och frågor som inte står i intervjuguiden. Frågorna har vidare inte kommit i den 

ordning som de står i intervjuguiden vilket gett mer frihet för författarna att utforma 

intervjuerna.
39

  

                                                             
34
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Intervjuerna har vidare spelats in och transkriberats i den mån detta var möjligt. Anledningen 

till att denna teknik används är för att det möjliggör för författarna att lägga fokus på vad 

respondenterna svarar och på så sätt ställa relevanta följdfrågor samt fokusera på att 

intervjufrågorna besvaras. En medvetenhet finns om att inte alla individer är positiva till att 

spelas in vid intervjuer.
40

 Därför har samtliga respondenter innan intervjun tillfrågats om det 

är godkänt från dennes sida att intervjun spelas in. Skulle en situation ha uppstått där en 

respondent ej ville bli inspelad under intervjun eller att andra tekniska problem skulle ha 

uppstått skulle intervjun ha skett ändå. I detta fall skulle anteckningar ha förts, för att inte 

missa viktig information som dessa individer möjligen besitter. 

 

2.4.5 Intervjuerna 

 

Primärdatan samlades i denna fallstudie in via tio intervjuer på Sörmlands sparbank Vingåker. 

Av dessa bestod fem av intervjuer med medarbetare som var mellan 18 – 40 år och fem med 

medarbetare som var mellan 50 – 67 år. Anledningen till detta var för att kunna besvara 

uppsatsens undersökningsfråga som behandlar vilka motivationsfaktorer som verkar 

motiverande för medarbetarna på Sörmlands sparbank Vingåker samt om de skiljer sig åt 

beroende av aspekten ålder.  

Intervjuerna med medarbetarna skedde den tredje, sjätte samt sjunde december 2010 i 

konferensrummet på Sörmlands sparbanks kontor i Vingåker. Konferensrummet ligger 

beläget på den nedre våningen av kontoret vilket var fördelaktigt då inga störningsmoment 

förekom där. Författarna medtog fikabröd som bjöds till respondenterna för att försöka skapa 

en trevlig och avslappnad atmosfär under intervjuerna.  

Intervjuerna började med att författarna och respondenter presenterade sig för varandra samt 

en förfrågan om det var okej för respondenten att intervjuerna spelades in med diktafon, samt 

att det inspelade materialet endast var för att underlätta för författarna och det skulle inte 

spelas upp för någon på Sörmlands sparbank Vingåker. Anledningen till att informera 

respondenterna om detta var för att de inte skulle oroa sig för att det de sade skulle kunna 

komma att bli till dennes nackdel.  

 Innan inspelningen började presenterades det även kortfattat för respondenterna hur 

intervjuerna var uppbyggda. Varje intervju tog cirka en halvtimme i anspråk. Anledningen till 

att intervjuerna skedde under tre olika dagar var för att medarbetarna endast var tillgängliga 

för intervjuer innan banken öppnade för kunder.  

2.5 Trovärdigheten 

 

Det är i vetenskapliga undersökningar viktigt att stärka trovärdigheten i undersökningarna, 

forskare brukar använda sig av reliabilitet, validitet och objektivitet för detta ändamål. 
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Reliabilitet och validitets betydelse för kvalitativ forskning har forskare tagit olika 

ståndpunkter i enligt Bryman & Bell. Vissa forskare menar på att validitet endast behandlar 

mätning vilket inte ryms i kvalitativa undersökningar utan endast i kvantitativa 

undersökningar. Därmed har forskare inom kvalitativa fältet ändrat termerna och gett dem en 

något annorlunda innebörd. Dessa nya termer har använts i denna undersökning, nämligen 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och bekräfta. 
41

 

 

Det första kriteriet som använts i undersökningen är pålitlighet. Genom att beskriva processen 

som undersökningen genomgår så ökar undersökningens pålitlighet.
42

 I denna uppsats 

beskrivs alla dess steg som tas, genom att exempelvis beskriva problemformuleringen, 

urvalsprocessen och datainsamlingen. 

 

Det andra kriteriet som använts i undersökningen är tillförlitlighet. Tillförlitlighet innebär att 

beskrivningar av den sociala verkligheten som forskarna befinner sig i ska vara så nära 

respondenternas syn på verkligheten som möjligt.
43

 Därmed kommer författarna efter 

genomförda intervjuer och transkriberingar att rapportera tolkningarna av respondenternas 

svar tillbaka till Sörmlands sparbank Vingåker för att ge respondenterna en möjlighet att 

bekräfta författarnas syn på verkligheten. 

 

Det tredje kriteriet överförbarhet behandlar hur pass överförbara resultaten är till en annan 

miljö. För att öka möjligheterna för överförbarheten kommer fylliga redogörelser av 

Sörmlands sparbank Vingåker att ske. Därigenom kommer information att finnas tillgänglig 

för utomstående personer. Författarna strävar inte efter att nå generaliserbarhet men 

grundläggande information kommer finnas för ökad överförbarhet.
44

 

 

Det sista kriteriet är möjlighet att styrka och bekräfta. Vilket innebär att forskarna skall 

undvika subjektivitet i största möjliga mån. I samhällelig forskning är det dock viktigt att ha 

insikten att det är omöjligt att vara fullständigt objektiv. Forskarnas roll blir att försöka 

säkerställa att de agerat i god tro.
45

 Ett sätt att försöka öka möjligheten att styrka och bekräfta 

undersökningen är att använda sig av inspelningsutrustning vid intervjuerna. Därmed minskar 

risken för att intervju materialet feltolkas eller snedvrids. Som nämndes ovan har även 

respondenterna fått möjlighet att godkänna texten som frambringas efter transkriberingen.  

 

2.6 Val av referensram 

 

Det finns sedan tidigare en mängd teorier som behandlar ämnet motivation. De flesta teorier 

bortser från demografiska skillnader och om dessa påverkar vilka motivationsfaktorer som är 

motiverande. Då denna undersökning har fokuserat på skillnader i motivationsfaktorernas 
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relevans beroende av aspekten ålder så har kopplingar mellan olika teorier genomförts för att 

nå en bra teoretisk grund. För att skapa en sammanhängande referensram har teorier som 

berör motivationsfaktorer kopplats samman med behovsteorier. Individer styrs mot att 

tillfredställa sina behov vilket innebär att motivationsfaktorerna då kan användas av 

organisationen och motivera individen mot olika mål
46

.  

2.7 Kritik 

 

Det finns en mängd olika motivationsteorier, det har därför varit nödvändigt att göra en 

teoretisk avgränsning. Det har genererat att alla tillgängliga teorier på området inte har 

bearbetats vilket kan påverka studiens resultat. Ändå anser författarna att en tillräckligt stor 

mängd teorier har bearbetats för att få en relevant och pålitlig referensram som passar studiens 

syfte. De teorier som bygger referensramen kommer från litteratur och till viss del 

vetenskapliga artiklar. Referensramen består av Maslows behovsteori, Herzbergs två-faktors 

teori, McClellands behovsteori samt Peter Warrs faktorer. Ytterligare teorier har studerats och 

bearbetats men kommer inte vara del av den teoretiska referensramen.   

Intervjuerna som genomfördes var – som tidigare nämnts – semi-strukturerade vilket ställer 

höga krav på författarna. Det kan vara svårt att inte ställa ledande frågor som på så sätt styr 

respondentens svar. Författarna har försökt undvika denna problematik genom att uppmana 

respondenterna att besvara frågorna utifrån deras subjektiva uppfattningar angående ämnet. 

Då denna studie syftar till att se om skillnader i motivationsfaktorer förekommer beroende av 

aspekten ålder så har det krävts att författarna delar in medarbetarna i ålderskategorier. Som 

tidigare nämnts är de två ålderskategorierna 18–40 år samt 50-67 år. Författarna har kommit 

fram till denna distinktion med hjälp av tidigare teorier som behandlar motivation och ålder 

samt att författarna fann det nödvändigt att ha ett par års mellanrum mellan 

ålderskategorierna. Anledningen till detta är att det är problematiskt att avgöra direkta år när 

individer ska gå från den yngre ålderskategorin till den äldre. Författarna har vetskap om att 

medarbetare mellan 40-50 år kan besitta viktig information men anser ändå att det krävdes 

åtskillnad mellan de två ålderskategorierna.  

 

Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat undersökningens utfall är valet av arbetsplats där 

intervjuerna utfördes. Undersökningen genomfördes på Sörmlands sparbanks kontor i 

Vingåker. Vingåker är en liten kommun med ungefär 9000 invånare
47

. Bankkontoret är även 

det litet och det är därav få personer som arbetar där. Kunderna som kommer in på kontoret 

kan tänkas ha en mer personlig kontakt med de som arbetar där och det är många som känner 

bankpersonalen även privat. Detta tror författarna kan påverka respondenternas inställning till 

de olika motivationsfaktorerna. Undersökningen skulle kunna få ett annat utfall om 

undersökningen exempelvis genomfördes på ett kontor i en storstad eller i ett annat land. Vid 

undersökningen genomfördes vidare inga intervjuer med individer i chefspositioner. Detta 

                                                             
46

 Jacobsen s. 263 
47 www.vingaker.se/Startsida/om-kommunen/Statistik/. Hämtad 2011-01-03 



 
 

12 
 

eftersom undersökningen ämnade studera medarbetarnas inställning till 

motivationsfaktorerna.  

 

2.8 Sörmlands sparbank 

 

Sörmlands sparbank grundar sig i en fusion av två sparbanker. 1991 slogs nämligen 

Nyköpings sparbank ihop med Oppunda sparbank och bildade Sparbanken Sörmland. 1998 

förvärvar Sparbanken Sörmland  de fem föreningsbankskontoren som var belägna i 

sparbankens verksamhetsområde –Sörmland - och Sörmlands Sparbank antar sin nuvarande 

form. År 2004 antogs det nuvarande namnet Sörmlands sparbank.
48

 

Sörmlands sparbanks utgångspunkt är en verksamhet som bygger på lokal närvaro. De har 

hela sin verksamhet i Sörmland och har därför samtliga resurser, alla människor och all 

kompetens nära sina kunder. De anser att det är av stor vikt att de har en fast förankring och 

god kunskap om Sörmland.
49

 

Sörmlands sparbank är nu en bank med åtta kontor belägna runt om i Sörmland. De åtta 

kontoren finns i Katrineholm, Vingåker, Flen, Oxelösund, Nyköping samt Malmköping.
50

 

Denna undersökning ägde rum på kontoret i Vingåker. I Vingåker kommun bor det ungefär 

9000 invånare
51

 och det finns två bankkontor, Sörmlands sparbank Vingåker och SEB 

Vingåker. Sörmlands sparbank Vingåker har 13 anställda plus tre deltidsanställda.  
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3. Teori 

 

I kommande kapitel behandlas de teorier som ligger till grund för denna uppsats teoretiska 

referensram.  Beskrivningarna och modellerna i den teoretiska referensramen ligger vidare 

till grund för den empiriska datainsamlingen samt analysen i undersökningen. 

 

I teoridelen kommer först en beskrivning av hur motivation och motivationsfaktorer betraktas 

i denna uppsats. Därefter följer en genomgång av olika teorier som används i den teoretiska 

referensramen. De teorier som används är Maslows behovsteori, Herzbergs tvåfaktors teori, 

McClellands behovsteori samt Peter Warrs faktorer. Dessa teorier kopplas sedan samman i en 

modell och utgör undersökningens utgångspunkt. 

Då organisationers beroende av individens kompetens har ökat så har också behovet av att 

motivera organisationens medarbetare ökat. Värdet på humankapital har på senare tid 

värderats högre än värdet på det fysiska kapitalet såsom pengar och maskiner. Därmed har ett 

större behov av individernas kompetens skapats, vilket resulterat i att det blivit viktigare för 

organisationen att motivera individerna att utveckla dess kompetens för att lyckas förverkliga 

organisationens mål.
52

  

Det finns inte en universellt accepterad definition av begreppet motivation
53

, Pinder tar upp 

att det finns cirka 140 olika definitioner av begreppet. En anledning till att begreppet är 

svårdefinierat är att det finns så många aspekter att ta i beaktande.
54

 Därav kan vi konstatera 

att motivation är ett vitt begrepp. I denna undersökning görs en teoretisk avgränsning till 

arbetsrelaterad motivation, vilket innebär att motivation definieras som att en uppsättning av 

starkt verkande krafter påverkar en individs arbetsrelaterade beteende och dess intensitet, 

riktning, form och varaktighet mot organisationens mål.
55

 De starkt verkande krafterna som 

nämns ovan kommer i undersökningen benämnas motivationsfaktorer. Det går inte att ta för 

givet att en motivationsfaktor motiverar samtliga medarbetare, individer motiveras nämligen 

av olika behov och preferenser. Det ger att individer motiveras att handla när de ser möjlighet 

att tillfredsställa sina behov.
56

 Därmed kommer en koppling i uppsatsen att ske mellan behov 

och motivationsfaktorer. 

3.1 Herzbergs tvåfaktorsteori 

 

För att påverka en individs arbetsrelaterade beteende finns flertalet teorier – vilket nämndes - 

att utgå ifrån vilka behandlar ämnet motivation. Enligt Furnham är få om ens någon av 

motivationsteorierna direkt utformade med arbetsmotivation i åtanke. Nästan alla är generella 
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motivationsteorier som sedan applicerats i arbetsvärlden.
57

  En av de mest framstående 

motivationsteorierna är dock framtagen av Fredrick Herzberg. Herzbergs motivationsteori 

utgår från två av varandra oberoende faktorer som behandlar motivation på arbetsplatsen och 

har fått namnet tvåfaktorsteorin.
58

 Teorin bygger på väsentliga empiriska undersökningar att 

individer är motiverade att arbeta mot vad som frambringar trivsel och från det som skapar 

vantrivsel. De två faktorerna som Herzberg fann var hygienfaktorer, som påverkar en individs 

känsla av vantrivsel och icke vantrivsel, och motivationsfaktorer, som påverkar en individs 

trivsel och icke trivsel.
59

 Dessa är som tidigare nämndes alltså oberoende av varandra. 

 Hygienfaktorer benämner Herzberg som de faktorer vilka snarare berör arbetsmiljön än 

arbetet i sig. Herzberg beskriver vidare att hygienfaktorer kan skapa vantrivsel om de inte är 

tillfredsställande för medarbetarna men de kan vidare inte bidra till trivsel. Är 

hygienfaktorerna tillfredställande för medarbetarna bidrar de endast till icke vantrivsel och de 

kan därmed inte bidra till motivation. 
60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Herzbergs Tvåfaktorsteori 

Källa: Jacobsen, Dag Ingvar m.fl. (2008), Hur moderna organisationer fungerar. s. 268 (egen modifikation) 

Motivationsfaktorerna rör däremot arbetsuppgifternas karaktär och dessa kan bidra till trivsel 

och vara motiverande till skillnad från hygienfaktorerna, menar Herzberg. 

Motivationsfaktorerna kan däremot inte bidra till vantrivsel, utan saknas de så bidrar de till 

icke-trivsel. 
61

  

Tidigare forskning har framfört att det är svårt att särskilja vad som är hygienfaktorer och vad 

som är motivationsfaktorer. Furnham tar upp denna problematik och påpekar att en faktor kan 

påverka både trivsel och vantrivsel hos medarbetare.
62

 Ett exempel på denna problematik är 
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att lön inte kan verka som motivationsfaktor enligt Herzberg. Jacobsen nämner däremot att 

ekonomiska belöningar är ett erkännande för ett väl utfört arbete och att pengar bidrar till 

individens sociala status. Ekonomiska belöningar är vidare den återkoppling individen får för 

utfört arbete. När Herzberg inte ser pengar som en motivationsfaktor menar Jacobsen att han 

bortser från att pengar även är starka symboler vilket skapar ytterligare en dimension till 

lönen och kan därmed inte bara ses som en nödvändighet för överlevnad.
63

  

Detta är enbart ett av flera exempel som visar på svårigheter att göra klara åtskillnader mellan 

vad som skapar trivsel samt vantrivsel. Vidare tar Furnham upp att forskare ifrågasätter 

huruvida tvåfaktorsteorin stämmer på individer oavsett demografiska skillnader.
64

 Därmed 

anser författarna till denna undersökning att Herzbergs tvåfaktorsteori bör kompletteras då en 

relevant aspekt i undersökningen är den demografiska variabeln ålder. Peter Warr styrker 

Furnhams ifrågasättande och tar upp att trygghet blir viktigare med åldern, även faktorer som 

att få använda sin kompetens och högre lön blir motiverande faktorer.
65

 Vilket i sådana fall 

resulterar i att ett antal hygienfaktorer blir motiverande. 

3.2 Maslows Behovsteori 

 

Rubenowitz tar upp att Herzberg med fördel kan kompletteras med Maslows behovsteori.
66

 

Maslow behovsteori går ut på att alla individer har fem grundbehov. Dessa kan relateras till 

Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer, vilket kommer avhandlas senare i uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 Figur 2 Behovshierarki: De fem grundbehoven i Maslows Behovsteori. 

Källa: Jacobsen, Dag Ingvar m.fl. (2008), Hur moderna organisationer fungerar. s. 262 (egen modifikation) 

Fysiologiska behov syftar enligt Maslow till de mest grundläggande biologiska drifterna som 

hunger, törst och sömn med mera. Trygghetsbehovet kretsar kring individens fysiska och 

psykiska känsla av trygget. Individen vill gärna ha strukturordning och begränsningar i 

vardagen för en känsla av trygghet. Med sociala behov menar Maslow att det finns ett behov 

till känslomässiga band till andra individer och sociala grupper. Behov av erkännande är att 

individer önskar en stabil och hög värdering om sig själv genom självrespekt eller gott 
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självförtroende. Det är viktigt att nå en hög status, bli igenkänd, få uppmärksamhet samt ha 

värdighet. Det sista av Maslows grundbehov, behov av självförverkligande, handlar om i 

vilken utsträckning en individ har behov av att lyckas utnyttja sin förmåga och nå sin fulla 

potential.
67

  

Maslow utgår i sin teori från att behoven kräver uppfyllelse i den ordning de är rangordnade. 

Allt eftersom behov på lägre nivå tillgodoses framträder behoven av högre rangordning. 

Exempelvis kan således inte behov av erkännande framträda om inte behoven av trygghet har 

tillfredsställts enligt Maslow.
68

  

Maslows behovsteori har likt Herzbergs teori fått utstå en hel del kritik. Kritikerna har till stor 

del påpekat att de fem grundbehoven är oprecist formulerade vilket medför att det är svårt att 

kategorisera vad de olika behoven innehåller. Andra kritiker till teorin ställer sig frågande till 

huruvida grundbehoven har en inbördes ordning.
69

 Även Maslow tar upp att individens 

behovsordning inte nödvändigtvis följer denna hierarki.
70

 

3.3 McClellands Behovsteori 

 

David McClelland har bidragit med ytterligare tillägg till motivationsteorierna. Medan 

Maslow rangordnade sina behov har McClelland istället skapat en teori där denna 

rangordning inte existerar. McClelland tog fram tre grundläggande behov, nämligen behov av 

makt, behov av samhörighet och behov av prestation som alla påverkar individers handlande. 

Behov av makt syftar på individer som har stort behov av att påverka och ha kontroll över 

andra. Prestige och status är viktigt för personer vars behov av makt är stort. Det andra 

grundläggande behovet enligt McClelland är behov av samhörighet. Enligt McClelland tycks 

samtliga individer ha ett grundläggande behov att träffa andra människor. Det sista 

grundläggande behovet som nämns i teorin är behov av prestation. Detta grundbehov 

återspeglas i en individs beteende på så vis att individen är fokuserade på att prestera på 

arbetet.
71

 

 I McClellands teori till skillnad från Maslows behovsteori finns, som tidigare nämnts, ingen 

rangordning mellan grundbehoven. Detta betyder således att en individ inte måste 

tillfredsställa behov på en viss nivå för att gå vidare till nästa behov i rangordningen. Om 

detta appliceras på Maslows behovsteori kan exempelvis en individs viktigaste 

motivationsbehov vara sociala behov trots att fysiologiska behov inte blivit tillfredsställda.
72

  

3.4 Herzberg, Maslows och McClellands teorier 

 

Herzbergs uppdelning av faktorer i hygien- och motivationsfaktorer har fått en hel del kritik. 

Exempelvis tar Furnham upp att en faktor kan påverka både trivsel och vantrivsel hos 
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medarbetare och kan därmed vara både en hygien- och motivationsfaktor.
73

 Därmed sker en 

modifiering av vilka faktorer som är motiverande i denna undersökning. Hygienfaktorerna 

kommer i undersökningen att behandlas likt motivationsfaktorer, vilket innebär att 

hygienfaktorer kommer att gå in under benämningen motivationsfaktorer. Enligt tidigare 

forskning kan motivationsfaktorernas betydelse ändras med åldern. Därmed blir det viktigt att 

ha en öppen syn i undersökningen för vilka motivationsfaktorer som är motiverande då 

författarna vill undersöka om motivationsfaktorernas betydelse skiljer sig beroende av 

aspekten åldern. En applicering av McClellands perspektiv kommer vidare att ske på Maslows 

fem grundbehov, vilket innebär att den hierarkiska ordningen försvinner. Det innebär till 

exempel att de fysiologiska behoven inte behöver vara tillfredställda för att behov av 

erkännande skall vara motiverande.   

Tidigare i uppsatsen nämndes att Herzbergs teori med fördel kan kompletteras med Maslows 

behovsteori, vilket kommer ske i undersökningen. Herzbergs motivationsfaktorer kommer 

delas in i Maslows fem grundbehov, för att därigenom även kunna urskilja i undersökningen 

om något grundbehov i Sörmlands sparbank Vingåker är mer motiverande samt om det skiljer 

sig åt beroende av aspekten ålder. För att kunna dela in motivationsfaktorerna i grundbehoven 

kommer Donnellys modell att användas
74

. Därmed kan det kategoriseras vad de olika 

grundbehoven innehåller. Kompletteringen sker då motivationsfaktorerna har sin grund i 

individernas behov. En individ strävar efter att tillfredsställa sina behov vilket genererar att en 

motivationsfaktor inte nödvändigtvis motiverar samtliga medarbetare.
75

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Jämförelse av Maslow’s & Herzberg’s teori.  
Källa: Furnham, Adrian (1997), The psychology of behaviour at work: the individual in the organization. s. 303 

(egen modifikation) 

 

Som modellen ovan visar så ingår det flera motivationsfaktorer i varje behov. Därmed 

förväntar sig författarna finna ett mönster i undersökningen angående vilket behov som verkar 
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motiverande även om motivationsfaktorerna skiljer sig åt. Finner exempelvis olika individer 

att motivationsfaktorer som lön, arbetsvillkor och fritid är motiverande så kan en slutsats dras 

att fysiologiska behov är relevanta för medarbetare på Sörmlands sparbank Vingåker, vilket 

genererar att motivationsfaktorer som utgår från fysiologiska behov är relevanta att använda i 

organisationen.  

3.5 Peter Warrs faktorer 

 

Herzberg såväl som Maslow är relativt gamla teorier, för att undvika att dessa teorier är 

obsoleta har författarna studerat modernare teorier. Efter att ha studerat tidigare forskning 

kommer Herzbergs motivationsfaktorer även att kompletteras med hjälp av Peter Warrs 

faktorer i arbetsomgivningen som påverkar medarbetarens välmående.
76

 Här kan en parallell 

dras mellan Warrs begrepp välmående och Herzbergs trivsel, vilket Herzberg menar på skapar 

motivation.  

De faktorer Peter Warr tar upp är eget ansvar som syftar till huruvida medarbetaren har 

handlingsfrihet och beslutsrätt. Faktorn utnyttja sina färdigheter kretsar kring om 

medarbetaren ges utrymme att utnyttja sin fulla potential samt att dem besitter de färdigheter 

som krävs för arbetet. Externa mål spänner över de mål som kommer till medarbetaren 

utifrån. Dessa kan exempelvis komma från organisationen och kan bestå av arbetsmål, 

uppgiftsmål, arbetstryck, kvantitativa eller kvalitativa krav på arbetet. De externa målen kan 

leda till rollkonflikter och konflikter mellan fritid och jobb. Variation behandlar om 

arbetsuppgifterna är repetitiva eller ej. Information kretsar kring information organisationen 

tillhandahåller sina medarbetare om exempelvis önskat beteende, konsekvenser av ett visst 

beteende, feedback på uppgifter och information om framtiden för att minska på 

osäkerheten.
77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Warr, Peters faktorer (egen model)  
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Pengar syftar till inkomstnivå samt finansiella resurser. Faktorn fysisk säkerhet behandlar 

frånvaro av fara, bra arbetsförhållanden, ergonomisk utrustning samt en säker nivå angående 

temperatur och oljud i omgivningen. Ledning handlar om att medarbetarna får stöd från 

chefen samt att chefen visar medarbetaren hänsyn. Personliga relationer syftar till hur god 

relationen är mellan kollegorna samt hur stor plats dessa relationer får ta. Den sista faktorn 

status behandlar hur jobbstatusen påverkar medarbetarens liv inom och utanför 

organisationen, om medarbetaren får självrespekt av jobbet samt finner sin arbetsuppgift 

viktig.
78

 

3.6 Samlad teorimodell 

 

Författarna till denna uppsats finner många likheter mellan Peter Warrs modernare faktorer 

och Herzbergs klassiska motivationsfaktorer. Därmed finner författarna att Herzbergs 

motivationsfaktorer fortfarande har stor relevans i dagens samhälle. Kompletteringen som 

nämndes ovan – att Peter Warrs faktorer kompletterar Fredrick Herzbergs motivationsfaktorer 

– har skett för att öka trovärdigheten för undersökningens teoretiska referensram samt ge en 

ökad förankring i dagens samhälle. Peter Warrs faktorer bidrar förhoppningsvis till ökad 

trovärdighet till den teoretiska referensramen då faktorerna i denna teori på flera punkter 

överensstämmer med Herzbergs motivationsfaktorer samt bidrar med en del nya perspektiv. 

Författarna finner bland annat att Warr tar faktorer som ledarens roll samt mål som inte är 

individens egna i beaktande. Författarna finner att dessa faktorer kan vara av stor vikt för att 

motivera medarbetarna. Dessa faktorer kommer dock inte kategoriseras då författarna finner 

att dessa faktorer – ledarens roll samt externa mål – är viktiga aspekter i samtliga 

motivationsfaktorer. Exempelvis spänner faktorn mål över såväl arbetsuppgiftens karaktär, 

arbetet i sig och individens fritid. Med detta menar författarna att mål kan komma såväl från 

organisationen och behandla hur arbetsuppgiftens karaktär artar sig samt att arbetet i sig får en 

mening med ett väl utformat mål. Men mål kan även komma från individens fritid vilket till 

exempel kan ta sig formen av önskemål från familjen att spendera mer tid hemma. Ledarens 

roll inkluderas i nästan samtliga motivationsfaktorer då de har stor inflytande i dem. 

Exempelvis är ledaren med och påverkar arbetet i sig, att medarbetarna blir erkända och att de 

ges möjlighet till utveckling.  

En faktor som läggs till Herzbergs befintliga motivationsfaktorer i denna undersökning är 

fysisk säkerhet. Den tar Warr upp och författarna finner den relevant då det inom bankvärlden 

- där undersökningen utspelar sig - är en utsatt miljö där rån och hot har förekommit. Därmed 

är den fysiska säkerheten en faktor som kan inge trygghet och med det motivation.  

Warrs övriga faktorer benämns enligt följande i undersökning. Eget ansvar benämns i 

Herzbergs tvåfaktorsteori som ansvar. Variation ses som en del av arbetsuppgifternas karaktär 

i Herzbergs teori, där går även faktorn utnyttja sina färdigheter in. Information går in under 

företagspolicy där information är en viktig aspekt för att företagspolicyn skall nå ut till 

medarbetarna. Pengar motsvaras av lön i Herzbergs teori. Det kan här vara värt att notera att 

pengar har en vidare betydelse än begreppet lön i denna undersökning. Begreppet pengar 
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innefattar även övriga monetära incitament så som bonusar. Personliga relationer har i 

Herzbergs teori benämnts mellanmänskliga relationer och begreppet status finns med i både 

Warr och Herzbergs teorier. 

Nedan kommer denna undersöknings teoretiska utgångspunkt att sammanfattas med hjälp av 

en modell. Modellen har sin utgångspunkt i Maslows, Herzbergs, McClellands och Warrs 

teorier angående motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Egen modell 

 

Modellen som skapats till denna undersöknings teoretiska referensram bygger på delar av de 

teorier som studerats för denna studies syfte. Författarna utgår i modellen från att en individ 

har olika behov som behöver tillfredsställas. De fem behoven i modellen är de samma som 

Maslows fem grundbehov men är inte hierarkiskt ordnade i denna undersökning. Avsaknaden 

av hierarkisk ordning av behoven kopplas till McClellands behovsteori. Medarbetare 

motiveras vidare att handla när de ser möjlighet att tillfredsställa sina behov vilket nämndes 

tidigare. För att medarbetaren skall ha möjlighet att tillfredställa sina behov så kan 

organisationen använda sig av motivationsfaktorer för att skapa motivation hos medarbetaren. 

Därmed har 15 stycken motivationsfaktorer förts in i modellen. Motivationsfaktorerna som 

används har författarna valt efter att ha studerat Herzbergs och Warrs teorier. Finner 
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medarbetarna att motivationsfaktorerna är relevanta kan de bli motiverade vilket modellen 

visar genom den översta rutan vilken symboliserar motivation.   

Författarna kommer använda sig av modellen för att dels kunna kategorisera de olika 

motivationsfaktorerna i behov samt som verktyg för att genomföra analysen efter genomförd 

undersökning. 

3.7 Begrepp i modellen 

 

 Medarbetaren – ses i modellen som en individ som är anställd på Sörmlands Sparbank 

Vingåker. Medarbetarna kommer i undersökningen att delas in i två olika 

ålderskategorier, 18-40 år och 50-67 år vilket förklaras i metoddelen av denna 

undersökning. 

 

 Sociala behov – är i modellen att en individ är i behov av att skapa och upprätthålla 

relationer/känslomässiga band med andra individer 

- Mellanmänskliga relationer – är i modellen en motivationsfaktor som organisationen 

kan använda sig av för att tillfredställa individens sociala behov genom att försöka 

skapa och upprätthålla goda relationer mellan medarbetarna samt låta dessa ta plats. 

Relationerna kan utspela sig mellan överordnade och underordnade samt jämlikar. 
79

 

 

 Behov av erkännande – är att individer önskar att ha en stabil och hög värdering om 

sig själv genom självrespekt eller gott självförtroende. Viktiga aspekter är att nå en 

hög status, bli igenkänd, få uppmärksamhet samt ha värdighet.
80

 

- Erkännande – är i modellen en motivationsfaktor som organisationen kan använda sig 

av genom att ledningen erkänner att medarbetarna har gjort ett bra jobb när de 

exempelvis nått målen.
81

  

- Ansvar – syftar till att organisationen låter medarbetaren ha beslutsrätt samt 

handlingsrätt över sina arbetsuppgifter vilket då kan användas som en 

motivationsfaktor för att medarbetaren skall tillfredställa sitt behov av erkännande.
82

 

- Utveckling – behandlar om organisationen och därmed ledningen tillåter sina 

medarbetare att utvecklas och lära sig nya färdigheter för att nå nya mål.  
83

 

- Status – kan användas av organisationen som motivationsfaktor för att hjälpa 

medarbetarna att skapa självrespekt samt få dem att känna att sin arbetsuppgift är 

viktig. Kan innebära att medarbetaren får tillgång till firmabil, sekreterare eller 

tillträde till en viss avdelning eller dylikt.
84
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 Trygghetsbehov – handlar om att medarbetaren har ett fysiskt och psykiskt behov av 

att undvika osäkerhet, rädsla och kaos. Fokuserar på att skapa strukturordning och 

begränsningar i vardagen för en känsla av trygghet. 

- Företagspolicy – kan organisationen använda för att genom information vägleda 

medarbetarna mot önskade handlingar och verkar motiverande då de uppfyller ett visst 

trygghetsbehov. 
85

 

- Anställningstrygghet – kan verka motiverande om organisationen informerar 

medarbetaren om anställningens förhållanden vilket då kan inge trygghet. 

Förhållandena kan innebära anställningens varaktighet samt företagets stabilitet eller 

instabilitet.
86

 

- Övervakning – innebär att ledningen håller uppsikt över processen och informerar om 

brister eller positiva aspekter i processen. Därmed finns en kontroll över resultatet 

vilket kan inge trygghet och därmed motivation. Övervakningen kan vara smidig och 

effektiv eller kritiserande och tjatig, de olika tillvägagångssätten kan påverka 

motivationen.
87

 

- Fysisk säkerhet – innebär att organisationen ser till att medarbetarna får en frånvaro av 

fara, bra arbetsförhållanden och tillgång till ergonomiskutrustning. 
88

 

 

 Behov av självförverkligande – är i modellen att medarbetaren har ett behov av att 

utnyttja sin förmåga och nå sin fulla potential. 

- Arbetsuppgiftens karaktär – skall tillåta medarbetaren att utnyttja sin fulla potential för 

att vara motiverande. Uppgifterna ska vara utmanande och nåbara. Individen skall 

därmed kunna slutföra jobb, lösa problem, försvara samt se resultatet av sitt arbete. 
89

 

- Arbetet i sig – behandlar om arbetet i sig har en betydelse för medarbetaren. Arbetar 

individen med något som den bryr sig om kan det upplevas som självförverkligande 

och på så sätt motiverande för individen. Arbetet i sig är en källa till en positiv eller 

negativ känsla och påverkas av kreativt eller förslöande arbete och överenkelt eller 

översvårt arbete. 
90

 

- Möjlighet till avancemang – behandlar vilka möjligheter medarbetarna ges till 

avancemang inom organisationen för att därigenom utnyttja sin förmåga och nå sin 

fulla potential. Förflyttas individen utan att statusen ändras men denne få mer ansvar 

räknas det in under kategorin ansvar.
91

 

 

 Fysiologiska behov – är i modellen att medarbetaren har grundläggande behov som 

hunger, törst och sömn.  

- Lön – med motivationsfaktorn lön kan organisationen motivera medarbetaren genom 

att de får möjlighet att tillfredställa sina fysiologiska behov. Lönen kan även vara 

motiverande i andra behov då pengarna kan ses som statussymbol men placeras ändå i 
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denna undersökning som ett fysiologiskt behov. Även monetära incitament går in 

under denna faktor.
92

 

- Arbetsvillkor – kan ledningen utforma i organisationen så de blir motiverande för 

medarbetaren, genom att utforma förhållanden som tillfredställer de grundläggande 

behoven när individen befinner sig i organisationen. Det kan handla om arbetstiden, 

faciliteterna och de fysiska villkoren.
93

 

- Privatliv – medarbetare har i olika grad behov av privatliv, genom att ledningen tar 

hänsyn till detta på bästa möjliga sätt kan organisationen motivera individen. 

Exempelvis om en medarbetare blir förflyttad till en ny ort och behöver pendla så 

påverkas dennes fritid och dess familj om mindre tid för fritid blir över.
94
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4. Empiri 
 

I följande kapitel kommer primärdata som författarna samlade in från de tio intervjuerna på 

Sörmlands sparbank Vingåker att presenteras.   

Empirin som samlats in genom de tio intervjuerna kommer här att sammanställas. Detta 

kommer att ske genom att motivationsfaktorerna presenteras under respektive behov med 

utgångspunkt från figur 5. Under varje behov kommer först information om vad 

respondenterna svarat angående motivationsfaktorerna, vilket sedan följs av citat från 

respondenterna. Tio respondenter intervjuades och gavs beteckningen ip 1 till ip 10 efter varje 

citat för att kunna koppla till de olika respondenterna. I varje behov presenteras de olika 

ålderskategorierna var för sig.  

4.1 Sociala behov 

 

Nedan följer resultatet från den del som behandlade om motivationsfaktorn mellanmänskliga 

relationer är motiverande. Mellanmänskliga relationer fungerar som en motivationsfaktor 

genom att tillfredställa individens behov av sociala relationerna på arbetsplatsen. 

4.1.1 Reflektioner från ålderskategorin 18-40 år 

 

Medarbetarna i ålderskategorin 18 – 40 år har olika syn på vikten av mellanmänskliga 

relationer på arbetsplatsen. Två av medarbetarna i ålderskategorin nämner denna faktor som 

väldigt viktig för att de ska känna sig motiverade på arbetsplatsen. Anledningen till detta är att 

de känner starka sociala behov vilket kan tillfredsställas enligt medarbetarna genom att 

individer på arbetsplatsen pratar med varandra, hjälper varandra och helt enkelt jobbar 

tillsammans som en grupp.  

”… att man kan hjälpa varandra och jobba i team och så. Det tycker jag är viktigt.” (ip 2) 

”… det har ju med hela motivationen med kommunikation och att man trivs i en grupp, då gör 

man ju ett bättre arbete.” (ip 2) 

 

Det förekom även medarbetare i ålderskategorin som inte ansåg att mellanmänskliga 

relationer var en lika framträdande faktor för deras motivation på arbetsplatsen.  

”Behovet finns men jag tycker inte att det är det viktigaste” (ip 5) 

 En femte medarbetare tog upp den sociala aspekten mellan chefer och medarbetare som en 

motiverande faktor. Denna medarbetare nämnde att goda relationer mellan medarbetare är 

relevant men ansåg samtidigt att relationen till chefen är viktigast och den som betyder mest.  
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”… men ser helst att man har ett bra samarbete med chefen, vilket personligen ger mig mest. 

I slutändan är det chefen som rekommenderar och det är då av vikt att ha en bra relation.” 

(ip 4) 

4.1.2 Reflektioner från ålderskategorin 50-67 år 

 

Hos medarbetarna i ålderskategorin 50 – 67 år så är mellanmänskliga relationer en viktig 

motivationsfaktor. Anledningen till detta är att de finner goda relationer skapar ett bra 

arbetsklimat, arbetet utförs bättre, tryggheten ökar och det blir lättare att lösa problem. 

Relationer mellan jämlikar samt medarbetare till chefer sågs som lika relevanta aspekter.  

”Goda mellanmänskliga relationer skapar ett bra arbetsklimat. Det får mig att göra bättre 

och bättre ifrån mig” (ip 9) 

”Det är lika viktigt att ha en bra relation med alla, har man problem någonstans så stör det 

helheten.”(ip 8) 

4.2 Behov av erkännande 

 

Nedan följer resultat från den del som behandlade om erkännande, ansvar, utveckling, utnyttja 

sina färdigheter samt om status är motiverande. Erkännande behandlade om det är 

motiverande om ledningen erkänner att medarbetaren gjort ett bra jobb. Ansvar syftade till om 

det är motiverande för individen att få beslutsrätt samt handlingsrätt i organisationen och 

därmed mer ansvar. Utveckling handlade om huruvida det är motiverande att få utvecklas och 

lära sig nya färdigheter. Motivationsfaktorn status behandlade om det är motiverande att 

skapa självrespekt samt känna att sin arbetsuppgift är viktig.  

 

4.2.1 Reflektioner från ålderskategorin 18-40 år 

 

Medarbetarna i denna ålderskategori finner motivationsfaktorn erkännande som viktig för 

arbetsmotivationen. De finner att det är viktigt att få feedback vid utförda arbeten och få höra 

att man utfört ett bra jobb eller vad som kan förbättras.  

”Absolut, väldigt viktigt. Det är viktigt att få feedback över lag. Har jag gjort något bra vill 

jag veta det och har jag gjort något mindre bra vill jag få veta det lika mycket. Självklart är 

det kul att höra från chefen att man gjort ett bra jobb, det är som sagt de som bestämmer 

saker som din chans att avancera och sådant sen.” (ip 3) 

Motivationsfaktorn ansvar anser samtliga respondenter i denna ålderskategori är viktigt. De 

menar att när de tilldelas mer ansvar så är det ett tecken på tillit från ledningen och genom 

tilliten så menar vissa medarbetare på att de växer som person. Ansvar bidrar med ytterligare 

en positiv aspekt då det kan medföra att arbetet flyter på smidigare och det blir enklare att 

arbeta. 
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”Får man ansvar så visar det ju att chefen litar på en. Man växer ju även lite som person 

liksom”(ip 3) 

Angående motivationsfaktorn utveckling finner samtliga respondenter i den yngre 

ålderskategorin att det är viktigt att möjligheter till utveckling finns inom organisationen. Det 

finns en strävan hos respondenterna att kunna utvecklas och nå nya positioner så att de inte 

står och stampar på samma ställe under för lång tid. De nya positionerna kan innebära att nå 

högre upp i hierarkin men det behöver nödvändigtvis inte förhålla sig så. Det kan även 

innebära ett steg åt sidan och att endast nya arbetsuppgifter nås. 

”Just att man vet att man inte behöver vara på samma ställe och stå och trampa hela tiden, 

att man kan utvecklas, och kunna få den hjälpen av arbetsgivaren. Det är mycket värt tycker 

jag.” (ip 2) 

”man strävar ju ständigt efter att utvecklas och nå vidare.” (ip 3) 

Motivationsfaktorn status är inte särdeles motiverande för medarbetarna i denna 

ålderskategori. Men en viss tveksamhet kan tydas då ett antal respondenter nämner att status 

påverkar en till viss del och att det kan vara viktigt med status i framtiden om nya högre 

positioner nås. Flera av respondenterna påpekar att de strävar mot positioner som innebär en 

högre status men att det inte är den primära anledningen till denna strävan. 

”Jag vet inte om jag motiveras av det men visst strävar jag efter positioner med en högre 

status.” (ip 3) 

 

4.2.2 Reflektioner från ålderskategorin 50-67 år 

 

Medarbetarna i denna ålderskategori finner motivationsfaktorn erkännande som motiverande. 

Med det menar de på att det är viktigt med en accept att de utfört ett bra jobb och att insatsen 

inte försvinner i det stora hela. De lade vidare ingen nämnvärd vikt på om erkännandet 

kommer från chefer eller medarbetare.  

”Har jag gjort någonting bra eller extra så är det jättebra om chefen kommer och säger att 

det där gjorde du jättebra eller om en arbetskamrat kommer och säger att det där fixade du 

jättebra. Detta gör mig mer motiverad.” (ip 7) 

”Det är alltid roligt att någon märker att man gör någonting bra så att säga. Även om man 

gör någonting dåligt så kan det bli motiverande att få reda på hur man ska göra.” (ip 8) 

Motivationsfaktorn ansvar finner medarbetarna som en motiverande aspekt. De finner 

ansvaret som ett förtroende och en tillit från ledningen att de har förmågorna som krävs för att 

bära detta ansvar. En av medarbetarna påpekar även att det är viktigt att hålla en ständig 

diskussion med chefen så att ansvarsområdet inte blir för stort vilket då kan leda till att 

ansvaret kan upplevas som en negativ process av arbetet.  
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”Det är alltid smickrande att få ansvar och känna att de i ledningen ser och litar på en och 

tror på en att det här ska man klara av”(ip 9) 

En av medarbetarna nämnde även att behovet att ha ansvar över områden stagnerat något med 

åldern och att det är viktigt att ge yngre medarbetare chansen. Denne finner det då 

motiverande att få ansvar genom att vägleda de yngre medarbetarna i deras 

utvecklingsprocess. 

”Ja man kanske drar sig tillbaka lite grann då man känner att nu kommer det ju så många 

ungdomar och då tycker man att de ändå ska få chansen.” (ip 10) 

”… är det någon som kommer och frågar då ställer man ju upp och svarar så bra man kan 

för att vägleda, så på det sättet har man ju ett ansvar i alla fall”. (ip 10) 

Motivationsfaktorn utvecklings relevans besvarades tvetydligt bland respondenterna. De 

medarbetare som inom en snar framtid ska gå i pension fann att utvecklingens 

motivationseffekt har stagnerat. En av medarbetarna nämner att utvecklingens behov har 

förändrats under resans gång och är inte längre den primära motivationsfaktorn.  

”Eftersom jag fyller 65 år om tre månader och jobbat på övertid har man ju inte samma 

relation där. Jag har ju gjort min resa.” (ip 9) 

De medarbetare i den äldre ålderskategorin som har flera verksamma år i arbetslivet kvar 

finner att utveckling är väldigt motiverande. En aspekt till att de finner utveckling 

motiverande är för att deras barn är utflugna och de har bara sig själva att tänka på, vilket 

skapar mer tid åt arbetet. Vidare finner de att om ledningen ger möjligheter till utveckling så 

uppstår en känsla av att ledningen tror och satsar på dem, vilket upplevs som väldigt 

motiverande. Utveckling behöver inte leda till förflyttningar uppåt i hierarkin utan kan lika 

gärna innebära ett steg åt sidan där nya arbetsuppgifter nås. 

 ”… med utveckling känns det som att företaget vill satsa på en och att de vill investera i en. 

För mig är utveckling och få chans till utbildning motiverande.”  (ip 8) 

Frågor angående motivationsfaktorn status besvarade respondenterna i ålderskategorin 50 – 

67 år likartat. Samtliga finner att status inte har någon betydelse för deras arbetsmotivation.  

”För mig är inte status så viktigt, men det var säkert mer viktigt när man var yngre och steg. 

Då man kände att man steg och fick fördelar, nu känns det mer viktigt med ett bra jobb och 

bra arbetskamrater.” (ip 8) 

 4.3 Trygghetsbehov 

 
Nedan följer resultaten från den del av intervjuerna som behandlade företagspolicy, 

anställningstrygghet, övervakning och fysisk säkerhet. Företagspolicy behandlar hur 

ledningen använder information för att vägleda medarbetarna att handla mot organisationens 

mål. Anställningstrygghet behandlar faktorer som rör medarbetarens anställning, såsom 

varaktighet samt stabilitet. Faktorn övervakning kretsar kring ledningens uppsikt över 
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processen i arbetet. Det kan till exempel innebära att ledningen kontrollerar måluppfyllelse. 

Fysisk säkerhet innebär att organisationen arbetar för att medarbetarna ej hamnar i fara, att det 

finns bra arbetsförhållanden samt en tillgång till ergonomisk utrustning. 

4.3.1 Reflektioner från ålderskategorin 18-40 år 

 

Medarbetarna tar upp att en känsla av trygghet är viktigt för att kunna lägga fokus på 

arbetsuppgifterna.  Motivationsfaktorn företagspolicy är viktig för medarbetaren och inger en 

trygghet. Företagspolicyn kan verka trygghetsskapande då medarbetarna får beskrivningar 

angående hur organisationen vill att de ska handla i olika situationer. 

”Företagspolicyn är en trygghet och jag får hjälp av den varje dag i mina möten med 

kunder.” (ip 4) 

Motivationsfaktorn anställningstrygghet besvarades tudelat av respondenterna. De 

medarbetare i denna ålderskategori som närmar sig 40 år finner denna motivationsfaktor som 

viktig, och saknas anställningstrygget så skapas det en oro. 

”Vi har ju Camilla här som har gått på vikariat länge och det skapar oro.” (ip 2) 

De respondenter i denna ålderskategori mellan 20 och 30 år ansåg inte att anställningstrygghet 

var särdeles viktig. Istället fann de det motiverande att få visa att de var värda att få vara kvar 

på arbetsplatsen. 

”Det finns ju en slags motivation att göra så gott man kan för att de ska vilja ha en kvar…” 

(ip 1) 

”… som man märker på kollegor med fast anställning så är jag mer motiverad ...” (ip 1)        

Motivationsfaktorn övervakning besvarades enhälligt av respondenterna i denna ålderkategori. 

De anser att det är viktigt med kontroll och att det ter sig motiverande då de får en känsla av 

att chefen bryr sig om deras arbete och att deras arbete är av vikt för organisationen.  

”Bättre med frekventa möten så man känner att chefen bryr sig om en. Att man verkligen är 

en del av själva organisationen, vilket betyder helt enkelt att ens jobb är viktigt.” (ip 4) 

Samtidigt anser de att det är viktigt att övervakningen inte går till överdrift. De kan ibland få 

en känsla av att det är för mycket kontroll och att ledningen har ett begär att lyckas kontrollera 

precis allt vilket leder till en negativ process, vilket inte gynnar motivationen.  

 ”Å ena sidan kan det ju vara positivt för man blir man motiverad för att det verkligen är 

någon som ser efter en. Men sen kan det ju gå till överdrift och man blir helt anti hela 

situationen, jag ska fan inte göra någonting”.  (ip 1) 

Motivationsfaktorn fysisk säkerhet besvarade respondenterna i denna ålderskategori att det är 

bra att det finns fysisk säkerhet och att det inger trygghet. Men det är inget de går runt och 

tänker på i sitt dagliga arbete då de ser det som en självklarhet. 
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4.3.2 Reflektioner från ålderskategorin 50-67 år 

 

Respondenterna i denna ålderskategori fann trygghetsbehovet som en viktig aspekt i arbetet. 

Motivationsfaktorn företagspolicy anser respondenterna inger en trygghet i arbetet, att veta 

hur de ska agera i olika situationer. Sen är alla situationer olika och policyn kanske inte passar 

in alla gånger. De anser att det är bra att organisationen styr deras handlingar men det får inte 

gå till överdrift.  

”De vägleder ju mig och det tycker jag att ett företag ska göra. Sen vägen dit kanske får vara 

lite mer fri,, det måste inte bara bli snävare och snävare” (ip 10) 

Motivationsfaktorn anställningstrygghet finner samliga respondenter i denna ålderskategori 

som en viktig aspekt. De anser att det är viktigt med en säker anställning och att de kan 

ifrågasätta ledningens beslut utan att vara rädda för att få sparken.  

”Ja det är viktigt med en trygg anställning, så att man kan lita på chefen och våga säga ifrån 

utan att få sparken.” (ip 8) 

Motivationsfaktorn övervakning besvarades samstämmigt av respondenterna som ansåg att 

övervakning är nödvändigt till viss del. De ansåg att det är bra att ledningen har kontroll över 

hur resultat och måluppfyllelse fortlöper, men de kan även känna att ledningen har ett för stort 

behov att kontrollera precis varje aspekt av arbetet.  

”Men samtidigt förstår jag att processen måste gå såhär för att motivera och coacha oss mot 

våra mål så vi når budgeten. Men jag kan ibland uppleva att de skall låta mig vara ifred så 

jag kan göra mitt jobb.” (ip 9) 

Motivationsfaktorn fysisk säkerhet är enligt respondenterna viktigt, men det är inte en aspekt 

de tänker på. De tar den fysiska säkerheten som en självklarhet. De ansåg därmed att den inte 

nödvändigtvis medförde ökad motivation men den var däremot viktig för tryggheten.  

 

4.4 Behov av självförverkligande  

 

Nedan följer resultaten av de delar av intervjuerna som berörde arbetsuppgifternas karaktär, 

arbetet i sig samt möjlighet till avancemang. Arbetsuppgifternas karaktär behandlar 

utformningen av arbetsuppgifterna, att de är möjliga att utföra samt slutföra. Arbetet i sig 

handlar om arbetet är en källa för en positiv känsla och att medarbetarna får arbeta med något 

de bryr sig om. Möjlighet till avancemang behandlar medarbetarnas möjligheter att avancera 

inom organisationen och om det är motiverande.  

4.4.1 Reflektioner från ålderskategorin 18 – 40 

 

Motivationsfaktorn arbetsuppgifternas karaktär ansåg respondenterna som en viktig faktor. 

Några av respondenterna tog upp att de var trötta på arbetsuppgifterna de hade just nu och 
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därför har de valt att gå mot en annan yrkesroll eller känner ett behov av att få nya 

arbetsuppgifter. De känner att det är viktigt att utvecklas och nå en position där de kan vara 

nöjda med sig själva. Respondenterna tog vidare upp att det kommer bli viktigare med åldern 

att deras färdigheter utnyttjas på rätt sätt. Nu har de en ödmjuk inställning att om de inte 

utnyttjas på rätt sätt så är det för att de själva saknar den erfarenheten som krävs för att 

organisationen skall utnyttja deras fulla potential. 

”Men i framtiden vill man jobba med det man har utbildat sig till. Det blir allt viktigare ju 

äldre jag blir.” (ip 4) 

”Nej, just nu känner jag att jag kan det jag gör. Jag känner att jag gärna skulle komma 

vidare någonstans.” (ip 1) 

Respondenterna i ålderskategorin svarade enhälligt angående motivationsfaktorn arbetet i sig. 

De ansåg att det var motiverande att komma till arbetet då det var en bra stämning och positiv 

atmosfär på arbetsplatsen vilket de anser vara en viktig aspekt för arbetsmotivationen.  

” … vi har en skön känsla på kontoret och en bra lagkänsla. Det känns bra att gå till jobbet 

och jag tycker det är kul att vara här. Det skulle vara jobbigt om det inte gav en positiv 

känsla att komma till jobbet, jag tror då att arbetet i sig skulle bli lidande.” (ip 3) 

Motivationsfaktorn möjligheter till avancemang svarade alla respondenter utom en att det var 

av stor vikt för deras arbetsmotivation. De som anser att det är viktigt med möjligheter till 

avancemang tar upp att det är en viktig aspekt i val av arbetsplats.  

”Ja, det är viktigt. Det tycker jag är en stor prioritet i val av arbetsplats.” (ip 4) 

4.4.2 Reflektioner från ålderskategorin 50-67 år 

 

Motivationsfaktorn arbetsuppgifternas karaktär besvarades enhälligt bland medarbetarna i 

denna ålderskategori. De ansåg att det är en viktig aspekt för att känna att de är motiverade på 

arbetet. Vidare ansåg medarbetarna att det är viktigt att de själva kan vara med och påverka 

arbetsuppgifternas karaktär. Att organisationen utnyttjar medarbetarens färdigheter är något 

som inger ett förtroende och motivationen ökar menar medarbetarna på. Används 

medarbetarens färdigheter anser en medarbetare att motivationen ökar och kan få som effekt 

att medarbetarna gör mer än det de endast blir tillsagda att utföra.  

”Det är viktigt att kunna påverka arbetsuppgifternas utformning och få förändra dem så att 

de blir effektivare och så att det inte blir slentrian och samma och samma hela tiden.” (ip 8) 

Intervjufrågorna angående motivationsfaktorn arbetet i sig besvarades liknande av samtliga 

respondenter. De ansåg att det var en positiv känsla att få gå till jobbet och tyckte även det var 

av stor vikt att ha denna känsla. 

Motivationsfaktorn möjlighet till avancemang ses inte som en viktig aspekt för 

arbetsmotivation. De anser att det är viktigt att det finns möjligheter till avancemang men att 

det för dem personligen inte är särskilt motiverande. Flera av respondenterna påpekade dock 
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att det var en viktigare aspekt då de var yngre men att denna känsla mattats av ju äldre de 

blivit.  

”De sista fem åren skulle jag vilja påstå att det har känts mindre viktigt för mig att ha 

möjlighet till avancemang.” (ip 10) 

4.5 Fysiologiska behov  

 

Nedan följer resultaten från intervjuerna som berörde lön, arbetsvillkor samt privatliv. Lön 

behandlar om medarbetaren fann att lön samt monetära incitament var motiverande. 

Arbetsvillkor handlar om rätt utformade arbetstider, faciliteter och de fysiska villkoren är 

motiverande. Privatliv kretsar kring medarbetarens känsla av att organisationen tar hänsyn till 

deras liv utanför organisationen och om det ökar drivkraften för att utföra ett bra jobb.  

4.5.1 Reflektioner från ålderskategorin 18 – 40 

 

Samtliga respondenter finner att motivationsfaktorn lön är motiverande. De anser att lönerna 

skall vara marknadsmässiga samt att de strävar efter att nå en högre lön.  

”Ja, det är genom lönen jag får bekräftelse, orden kan jag vara utan.” (ip 5) 

De tar vidare upp att ekonomiska incitament vid uppfyllelse av mål tyder på uppskattning från 

ledningen. Det är vidare viktigt att målen är nåbara.  

”Deras relevans är beroende av hur de är utformade, är de nåbara så är det bra.” (ip 1) 

Arbetsvillkoren uppfattas av samtliga respondenter som bra vilket ger att medarbetarna tar 

denna aspekt som given. Därmed anser de inte denna faktor som särledes viktig. 

” som jag sagt tidigare så trivs jag kanon här och jag tycker det är skön miljö att arbeta i. På 

så sätt är det väl motiverande men det är inte det jag anser är viktigast.” (ip 3) 

Samtliga respondenter finner att det är viktigt att organisationen tar hänsyn till deras privatliv.  

”Hänsyn till mitt privatliv är viktigt till viss del, det är lite ömsesidigt ta och ge.” (ip 5) 

4.5.2 Reflektioner från ålderskategorin 50-67 år 

 

Respondenterna i ålderskategorin finner i olika grad motivationsfaktorn lön som motiverande. 

Flera av respondenterna nämnde att det är motiverande men att det finns andra 

motivationsfaktorer som påverkar deras motivation i högre grad.  

”Lönen är inte det viktigaste, inte det som styr allt. Jag har hellre ett kul jobb med lägre lön 

än ett jävligt träligt jobb med hög lön.” (ip 7) 

Gällande ekonomiska incitament finner alla respondenter utom en det motiverande. De anser 

att det är motiverande att försöka nå målen. Det gäller då enligt respondenterna att målen är 

tydliga.  
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”En bonus skall man kunna påverka själv, gör jag ett bättre jobb skall en bonus falla ut. Inte 

räknas ihop i slutet av året, då är det inte motiverande.” (ip 8) 

Motivationsfaktorn arbetsvillkor finner samtliga som tillfredsställande. Likt de yngre 

medarbetarna ser de detta som en given faktor vilket medför att det inte är så motiverande.  

När det gäller faktorn privatliv finner respondenterna att det är viktigt att organisationen har 

koll på övertid och arbetsbelastningen. Det är vidare viktigt att medarbetarna får ledigt när de 

är i behov av det. 

”Banken kan se till så jag får drägliga arbetsvillkor så jag inte behöver sitta här varje kväll 

och jobba över” (ip 7) 
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5. Analys 
 

I detta kapitel kommer insamlad empirisk data att granskas med hjälp av den teoretiska 

referensramen för att se vilka motivationsfaktorer som är relevanta. De båda 

ålderskategorierna kommer löpande att analyseras huruvida motivationsfaktorerna skapar 

motivation beroende av aspekten ålder. 

 

5.1 Sociala behov 

 

Denna del behandlar analysen av motivationsfaktorn mellanmänskliga relationer. 

Mellanmänskliga relationer kan fungera som en motivationsfaktor genom att tillfredställa det 

sociala behovet. Ledningen kan nå detta genom att försöka skapa och upprätthålla goda 

sociala relationer på arbetsplatsen. 

Medarbetarna på Sörmlands sparbank Vingåker finner att mellanmänskliga relationer är 

motiverande i varierande grad. Vissa medarbetare påpekade vikten av att ha goda relationer 

på arbetsplatsen samt hur viktiga de är för deras arbetsmotivation. Författarna fann vissa 

skillnader i motivationseffekten mellan ålderskategorierna. Vissa av respondenterna i 

ålderskategorin 18 – 40 år påpekade att sociala behov inte är nämnvärt viktigt för deras 

arbetsmotivation. Det var endast relationen med chefen som skapade motivation för dessa 

yngre medarbetare.  

Samtliga av respondenterna i ålderskategorin 50 – 67 år påpekade att mellanmänskliga 

relationer är viktigt för deras arbetsmotivation och enligt dessa var det viktigt att skapa och 

behålla goda relationer med både medarbetare och chefer för att inte störa helheten. Vidare 

menade de på att det var av stor vikt för deras arbetsmotivation att ett bra arbetsklimat 

upprätthålls. 

Enligt Herzberg ses mellanmänskliga relationer som en hygienfaktor vilket innebär att den 

inte kan skapa motivation. I denna undersökning ser dock respondenterna i den äldre 

ålderskategorin mellanmänskliga relationer som motiverande, vilket i denna undersökning ger 

att den ses som en motivationsfaktor och skapar trivsel. Även Warr tar upp relationer som en 

viktig aspekt för medarbetares motivation. Mellanmänskliga relationer går vidare in under 

Maslows sociala behov och därmed kan det ses att de äldre medarbetarna har ett större behov 

än yngre medarbetare av känslomässiga band med andra individer och sociala grupper.   

5.2 Behov av erkännande 

 

I denna del av analysen behandlas motivationsfaktorerna erkännande, ansvar, utveckling och 

status. Dessa motivationsfaktorer kan tillfredställa medarbetarnas behov av erkännande.  

Medarbetarna på Sörmlands sparbank Vingåker finner det viktigt att få erkännande efter ett 

väl utfört arbete. Detta skiljer sig inte åt mellan ålderskategorierna. Vissa medarbetare 
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påpekar även vikten av att feedbacken inte enbart behöver vara positiv. De menar på att det är 

viktigt att ledningen påtalar om något görs fel samt hur de då kan göra det bättre. Detta kan 

enligt medarbetarna verka motiverande.  

Det är viktigt att ledningen kommer med kontinuerlig feedback samt att det finns en atmosfär 

där medarbetarna stöttar varandra för att motivationsfaktorn erkännande skall verka 

motiverande enligt respondenterna. Likt Herzberg ses erkännande som en motivationsfaktor 

av undersökningens respondenter och organisationen kan använda sig av detta för att 

tillfredställa medarbetarnas behov av erkännande.  Warr ser också erkännande som en 

motivationsfaktor och tar upp att det är viktigt att ledningen visar hänsyn samt ger 

medarbetarna stöd, vilket blir viktigt då medarbetarna blir motiverade av att få erkännande.  

Angående motivationsfaktorn ansvar svarade respondenterna att det var viktigt med ansvar 

för att motiveras i sitt arbete. Samtliga respondenter antydde vikten av ansvar men några av 

respondenterna i ålderskategorin 50 – 67 år som närmade sig pensionsålder påpekade att 

behovet att få ta ansvar har förändrats med åldern. De påpekade att det blivit mindre 

motiverande att få nya ansvarsområden men att de däremot funnit det mer motiverande att 

vägleda de yngre medarbetarna och att även detta blir ett slags ansvar.  

Övriga respondenter ansåg att ansvar kändes som ett förtroende och en tillit från ledningen 

och att detta verkade motiverande. Medarbetarna tog även upp aspekten att ansvaret kan 

underlätta arbetet genom att onödiga hinder försvinner. Detta kan till exempel ta sig formen 

av att medarbetaren slipper fråga om lov för att ta beslut i vissa frågor, vilket sågs som 

motiverande hos respondenterna.  

För att känslan av ansvar inte ska bli negativ kan det vara av vikt för chefen att föra en ständig 

diskussion med de anställda så att inte för stort eller för litet ansvar ligger hos medarbetaren 

vilket vissa av respondenterna påpekade. Det kan även vara av vikt för ledningen att tillåta de 

äldre medarbetarna överföra sin kompetens till sina yngre kollegor. De fann på så sätt att de 

fick ett ansvar att använda den kompetens de besitter och de fann detta motiverande. Ansvar 

ses av respondenterna – förutom de nära pensionsåldern - i denna undersökning och av 

Herzberg samt Warr som en motivationsfaktor. Vilket därmed innebär att det kan skapa 

motivation om medarbetarna tillåts att få ha beslutsrätt samt handlingsrätt över sina 

arbetsuppgifter.  

Motivationsfaktorn utveckling sågs som en väldigt viktig aspekt bland de flesta 

respondenterna. Författarna kunde dock urskilja att de respondenter som närmade sig 

pensionsålder hade ett mindre behov av att utvecklas. Utveckling var dock något som varit 

viktigt förr för dessa individer, men som minskat ju närmare pensionsåldern medarbetaren 

kommit. Övriga respondenter i ålderskategorin 50 – 67 år fann dock att utveckling var 

motiverande och att det visade att ledningen ville investera i dem. Detsamma gällde för 

respondenterna i ålderskategorin 18 – 40 år som även påpekade att utveckling inte 

nödvändigtvis behöver betyda en förflyttning uppåt i hierarkin utan det kan räcka med att få 

nya arbetsuppgifter.  
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Ett antal respondenter tar även upp att deras utvecklingsbehov har ökat sedan deras barn 

klarar sig själva och de bara har sig själva att tänka på. Detta kan vara en viktig aspekt för 

ledningen att ha i åtanke då individens behov att utvecklas kan förändras av omständigheter 

som ligger utanför organisationen. Utveckling är likt ansvar motiverande för medarbetarna på 

Sörmlands sparbank Vingåker förutom för de som närmar sig pension, därmed stämmer det 

överens med Herzbergs syn på att utveckling ses som en motivationsfaktor. 

Angående motivationsfaktorn status så var respondenternas svar enhälligt. Att nå en högre 

status var inget som motiverade medarbetarna i deras arbete. Respondenternas svar varierade 

inte heller beroende av aspekten ålder. Några av respondenterna nämner att de strävar efter 

positioner som innebär en högre status men att det inte är statusen som är den viktiga 

drivkraften. Därmed kan status ses som en hygienfaktor, vilket Herzberg tar upp i sin 

tvåfaktorsteori. Saknas möjligheter att nå högre status kan vantrivsel uppstå men när högre 

status nås så skapas inte motivation utan endast icke vantrivsel. Warr ser status som en faktor 

som skapar motivation men i denna undersökning stämmer det inte. 

Av alla fyra motivationsfaktorer som i uppsatsen kopplats till Maslows behov av erkännande 

ses tre av dem som motiverande av medarbetarna. Därmed kan ett behov av erkännande hos 

medarbetarna urskiljas. Behov av erkännande tar sig enligt Maslow formen av att en individ 

söker en stabil och hög värdering av sig själv, vilket tar sig uttryck i att medarbetarna känner 

behov av att få ta ansvar, få erkännande samt få möjligheter att utvecklas.   

5.3 Trygghetsbehov 

 

I den här delen av analysen behandlas motivationsfaktorerna företagspolicy, 

anställningstrygghet, övervakning samt fysisk säkerhet. Dessa motivationsfaktorer kan verka 

för att tillfredsställa medarbetarnas trygghetsbehov.  

Motivationsfaktorn företagspolicy inger en trygghet hos respondenterna på så sätt att det 

vägleder medarbetarna att bete sig som organisationen önskar. Medarbetarna i ålderskategorin 

18 - 40 år svarade till största del att det var väldigt tryggt med en företagspolicy. 

Respondenterna i ålderskategorin 50 - 67 år var även de positivt inställda till att ha riktlinjer i 

form av en företagspolicy, men flera respondenter i denna ålderskategori nämnde samtidigt att 

det inte får bli för hårt styrda av denna policy.  

Herzberg tar i sin tvåfaktorsteori upp företagspolicy som en hygienfaktor. I denna 

undersökning framstår den dock mer som en motivationsfaktor vilket stämmer väl överens 

med Warrs syn på denna faktor. Företagspolicyn var viktig för medarbetarna på Sörmlands 

sparbank Vingåker då den skapade en trygghetskänsla i arbetet.  

 Respondenternas inställning till anställningstrygget varierade mellan och inom 

ålderskategorierna. Medarbetarna i åldern 18 - 30 år i ålderskategorin 18 - 40 år fann inte att 

en säker anställning skulle öka deras motivation. De valde istället att belysa en aspekt där de 

hela tiden tvingades prestera för att i framtiden ha möjlighet att få en säker anställning. De 

kände sig motiverade av utmaningen att ständigt behöva visa vad de går för. En säker 

anställning var ett mål, men de trodde inte att de skulle vara mer motiverade att utföra sitt 
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arbete när de väl nått dit. Övriga respondenter i åldern 30 – 40 år i den yngre ålderskategorin 

ansåg att en trygg anställning var viktigt för deras arbetsmotivation. De ansåg att det skapar 

oro om inte anställningen upplevs som trygg och att det i sin tur påverkar vad som presteras 

på arbetet, vilket även gällde för medarbetare i ålderskategorin 50 - 67 år. Individerna i 

ålderskategorin 50 – 67 år påpekade även att det är viktigt att kunna diskutera med chefen 

utan att riskera sin anställning, vilket innebär att det viktigt med anställningstrygghet.  

Herzberg ser anställningstrygghet som en hygienfaktor. Det framstod dock att de mellan 30 – 

40 år i ålderskategorin 18 - 40 år samt de i ålderskategorin 50 – 67 år såg trygga 

anställningsförhållanden som viktiga för deras motivation, därmed betraktade de 

anställningstrygghet som en motivationsfaktor.  

Motivationsfaktorn övervakning besvarade respondenterna enhälligt och var oberoende av 

medarbetarens ålder. Respondenterna påpekade att det var viktigt med övervakning men att 

det inte får överdrivas av ledningen. De menade att övervakning var motiverande då de fick 

mål och resultat att arbeta mot och att dessa följdes upp kontinuerligt av ledningen. 

Respondenterna nämnde dock även att ledningen ibland hade lite väl mycket övervakning och 

att det då inte verkade motiverande. 

Herzberg placerar övervakning som en hygienfaktor. Denna undersökning fick dock till svar 

att faktorn kunde vara motiverande. Så länge övervakningen upplevdes smidig och effektiv 

fann medarbetarna det motiverande.   

Även motivationsfaktorn fysisk säkerhet besvarades liknande av samtliga respondenter. De 

påpekade att det var tryggt att den fysiska säkerheten fanns men ansåg att det inte var något de 

tänkte på och därmed kunde det inte heller verka motiverande. 

Peter Warr tog upp att fysisk säkerhet kan verka motiverande, men enligt medarbetarna på 

Sörmlands sparbank Vingåker upplevdes det inte särdeles motiverande.  

Maslows behov av trygghet upplevs inte lika stort hos medarbetarna i åldern 18 - 30 år i 

ålderskategorin 18 – 40 år. De i åldern 30 – 40 år i ålderskategorin 18 - 40 år samt de i 

ålderskategorin 50 – 67 år upplevde ett stort behov av trygghet. Behovet av trygget har 

därmed hos medarbetarna på Sörmlands sparbank Vingåker ökat med åldern. Detta innebär att 

de försöker skapa en stark struktur i tillvaron och - enligt Maslow - försöker undervika 

osäkerhet, rädsla och kaos. Att behovet av trygghet ökar med åldern är något även Warr kom 

fram till i sin forskning och verkar alltså stämma väl överens med medarbetarna på Sörmlands 

sparbank Vingåkers syn på behovet. 

5.4 Behov av självförverkligande 

 

I denna del av analysen behandlas motivationsfaktorerna arbetsuppgifternas karaktär, arbetet i 

sig samt möjlighet till avancemang. Dessa motivationsfaktorer kan verka för att tillfredställa 

medarbetarnas behov av självförverkligande.  
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Motivationsfaktorn arbetsuppgifternas karaktär besvarade respondenterna i de båda 

ålderskategorierna som viktiga för att motiveras i arbetet. Medarbetarna i de olika 

ålderskategorierna belyste dock olika aspekter av denna faktor. Medarbetarna i 

ålderskategorin 18 – 40 år påpekade att arbetsuppgifternas karaktär är viktig för deras 

arbetsmotivation. Vidare nämnde de att det är viktigt att arbetsuppgifterna inte blir för 

rutinartade. De upplevde ett behov av att utvecklas och lära sig nya saker när de kände att de 

behärskade sina arbetsuppgifter. Respondenterna i ålderskategorin 50 – 67 år ansåg att det är 

viktigt att de trivs med arbetsuppgifternas karaktär för att finna arbetsmotivation. De belyste 

också aspekter som att det är viktigt att de har möjlighet att kunna påverka hur 

arbetsuppgifterna utformas för att bli motiverade.  

Att medarbetarna ges möjlighet att utnyttja sina färdigheter ses också som en viktig del för att 

bli motiverad av arbetsuppgifternas karaktär enligt de båda ålderskategorierna. I 

ålderskategorierna varierade det i olika grad hur organisationen utnyttjade medarbetarnas 

färdigheter. De i den yngre ålderskategorin 18-40 år som upplevde att deras färdigheter inte 

utnyttjades blev motiverade av att då försöka bevisa för ledningen att de borde utnyttjas på ett 

bättre sätt. Därmed skapades motivation vilket ledde till att de presterade bättre.  

De i ålderskategorin 50-67 år som inte upplevde att deras färdigheter utnyttjades på rätt sätt 

kände däremot att organisationen borde ta tillvara deras färdigheter bättre. Utnyttjas 

färdigheterna rätt så ökar motivationen men de upplever inte att de behöver visa för 

organisationen vad de går för. Det leder till att organisationen måste utnyttja de äldre 

medarbetarna rätt, annars leder det till att de inte presterar som de kan.  

Enligt Herzberg är arbetsuppgifternas karaktär en motivationsfaktor, vilket överensstämmer 

med medarbetarna på Sörmlands sparbank Vingåkers syn på denna faktor. Även Warr tar upp 

att denna faktor kan ge motivation. Warr nämner variation och utnyttja sina färdigheter som 

viktiga aspekter i arbetsuppgiftens karaktär, vilket även medarbetarna i ålderskategorin 18 – 

40 år påtalade. Herzberg menar vidare på att ledningen ska tillåta medarbetaren att utnyttja sin 

fulla potential för att skapa motivation samt att medarbetarens uppgifter skall vara utmanande 

men nåbara. Ledaren har – vilket Warr tar upp – en stor roll för att detta ska möjliggöras inom 

organisationer.  

Arbetet i sig upplevdes som en positiv känsla av medarbetarna och de fann det 

tillfredsställande att gå till jobbet. Denna känsla varierade inte beroende av ålderskategorierna 

och de ansåg vidare att det var viktigt att ha denna känsla.  

För att uppleva en positiv känsla på arbetet är det viktigt att ledningen lyckas skapa variation i 

arbetet enligt medarbetarna. Att medarbetarna får vara kreativa och att en balans i arbetet nås 

så att det inte blir för lätt eller svårt att nå målen. Herzberg kategoriserar arbetet i sig som en 

motivationsfaktor som behandlar om medarbetaren får arbeta med något som denne bryr sig 

om vilket kan upplevas som självförverkligande och på så sätt motiverande. Även 

medarbetarna på Sörmlands sparbank Vingåker fann denna faktor motiverande. 

Motivationsfaktorn möjlighet till avancemang upplevdes som väldigt viktigt för 

ålderskategorin 18 - 40 år och de ansåg att det var en stor anledning för val av arbetsplats. 



 
 

38 
 

Medarbetarna i ålderskategorin 50 - 67 år ansåg däremot att det inte var lika viktigt med 

möjlighet till avancemang. De påpekade dock att denna faktor har varit motiverande tidigare i 

livet men att det har mattats av med åldern.  

Då respondenternas svar varierade mellan ålderskategorierna är det viktigt för ledningen att ta 

i beaktande att yngre medarbetare blir motiverade av möjligheter till avancemang. De yngre 

medarbetarna vill därigenom få möjlighet till att utnyttja sin förmåga och nå sin fulla 

potential. För att motivera dessa är det därmed viktigt att det finns möjligheter till 

avancemang i organisationen och att ledningen förklarar vad som krävs av medarbetaren för 

att lyckas avancera. Om det inte finns tillräckligt med kommunikation mellan medarbetare 

och ledning så kan det uppkomma frustration vilket medarbetarna i den yngre ålderskategorin 

påpekade.  

I Herzbergs tvåfaktorsteori behandlas möjlighet till avancemang som en motivationsfaktor, 

något som överensstämmer väl med medarbetarna i ålderskategorin 18 – 40 års syn på 

faktorn. De i ålderskategorin 50 – 67 år betraktar det dock mer som en hygienfaktor då de 

anser att det är viktigt att möjligheterna finns men att det inte är något som är särdeles 

motiverande.  

Av de tre motivationsfaktorerna i Maslows behov av självförverkligande så är alla tre 

motivationskapande för de i den yngre ålderskategorin. De i den äldre ålderskategorin 

upplever de två första – arbetet i sig och arbetsuppgifternas karaktär – som 

motivationskapande samt att de tidigare funnit möjligheter till avancemang som motiverande. 

Därav är behovet av självförverkligande stort hos medarbetarna på Sörmlands sparbank 

Vingåker. Medarbetarna är därmed i behov av att utnyttja sin förmåga och att försöka nå sin 

fulla potential. 

5.5 Fysiologiska behov 

 

I denna del av analysen behandlas motivationsfaktorerna lön, arbetsvillkor samt privatliv. 

Dessa motivationsfaktorer kan användas för att tillfredställa medarbetarnas fysiologiska 

behov.   

Motivationsfaktorn lön upplevs motiverande i olika grad av ålderskategorierna. Medarbetarna 

i ålderskategorin 18 - 40 år fann att lönen skapade motivation. De strävade vidare mot att 

försöka nå en högre lön. Ekonomiska incitament skapade också motivation och upplevdes 

som att ledningen uppskattade medarbetarnas insats.  

Medarbetarna i den äldre ålderskategorin 50 - 67 år upplevde däremot att lön till viss del var 

motiverande men ingen faktor som var avgörande för att utföra ett bra jobb. De tog upp 

aspekten att det är viktigare med ett roligt jobb. Att få en bonus genom ekonomiska 

incitament fann de äldre medarbetarna som motiverande men de poängterade att bonusen 

skulle gå att påverka från individernas sida. 
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Här kan en distinktion mellan de olika ålderskategorierna ses, de yngre lockas av högre löner 

och de blir motiverade av lönen. De äldre i sin tur upplever att det viktigaste är att ha ett roligt 

jobb och tar det hellre än att ha ett tråkigt jobb med bättre lön.  

Herzberg ser lön som en hygienfaktor vilket stämmer överens med den äldre ålderskategorin 

som finner att den är nödvändig men inte motivationskapande. Medarbetarna i den yngre 

ålderskategorin finner däremot att lön skapar motivation. Även Warr finner att lön är 

motivationskapande. Warr påpekar dock även att lönens betydelse för motivationen skulle öka 

med medarbetarens ålder. Utfallet i denna undersökning skillde sig alltså från Warrs teori i 

detta avseende. 

Motivationsfaktorn arbetsvillkor är en faktor som inte upplevs särskilt motiverande av 

samtliga respondenter. De finner att aspekter som arbetstid, faciliteter och de fysiska villkoren 

skall vara uppfyllda. Skulle dessa saknas är det möjligt att ett missnöje skapas istället. Därav 

är det ändå viktigt att organisationen tillgodoser dessa så att inte missnöja skapas. 

Arbetsvillkor ses av Herzberg som en hygienfaktor vilket överensstämmer med medarbetarna 

på Sörmlands sparbank Vingåker. 

Den sista faktorn privatliv i fysiologiska behov upplevs likt ovanstående motivationsfaktorn 

enhälligt av respondenterna och de finner att det är viktigt att deras privatliv respekteras. 

Organisationen bör ta hänsyn till medarbetarnas privatliv så att de inte behöver jobba över 

varje kväll exempelvis. Respondenterna tar även upp att det handlar om att ta och ge mellan 

medarbetarna och respondenterna. Här menar författarna på att det återigen handlar om 

kommunikation mellan de olika parterna samt att visa respekt för varandra. Herzberg ser 

denna faktor som en hygienfaktor vilket stämmer med medarbetarnas syn. 

Maslows fysiologiska behov upplevdes inte som särskilt stort hos medarbetarna på Sörmlands 

sparbank Vingåker. Endast de i den yngre ålderskategorin fann en av tre motivationsfaktorer 

som motivationskapande. De faktorer som rör Maslows fysiologiska behov behöver dock 

uppfyllas för att inte skapa vantrivsel, vilket kan jämföras med Herzbergs hygienfaktorer. 
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6. Slutsats 
 

I följande kapitel presenteras det resultat som författarna kom fram till i undersökningen. 

Fokus kommer i detta kapitel ligga vid att besvara de frågor som ställdes i 

problemformuleringen. 

 

Syftet med denna undersökning var att studera vilka motivationsfaktorer som verkade 

motiverande för medarbetarna på Sörmlands sparbank Vingåker samt om dessa skilde sig åt 

beroende av aspekten ålder.  

Efter att ha studerat empirin och analyserat detta fann författarna ett antal motivationsfaktorer 

vilka respondenterna ofta tryckte på som viktiga då de skall bli motiverade. Det mesta talar 

för att medarbetarna på Sörmlands Sparbank Vingåker i olika grad och beroende av ålder 

framförallt motiveras av: 

 

 

 

 

 

 

I motivationsfaktorerna ovan förekommer ingen rangordning men deras betydelse kan variera, 

förutom individuella preferenser även beroende av vilken ålder medarbetaren har. Ett flertal 

av ovanstående motivationsfaktorer var lika relevanta för båda ålderskategorierna, men 

författarna fann efter intervjuerna även skillnader i inställning till vissa motivationsfaktorer 

beroende av aspekten ålder.  

Motivationsfaktorerna som var lika relevanta för båda ålderskategorierna var erkännande, 

övervakning, arbetet i sig, företagspolicy samt arbetsuppgifternas karaktär. Dessa 

motivationsfaktorers relevans varierande inte beroende av medarbetarens ålder. Därmed anser 

författarna att ingen större hänsyn måste tas om dessa motivationsfaktorer används inom 

Sörmlands sparbank Vingåker beroende av aspekten ålder.  

Som tidigare nämnts fann författarna även att relevansen hos vissa motivationsfaktorer 

varierade med hänsyn till aspekten ålder. De motivationsfaktorer som var motiverande men i 

olika grad var mellanmänskliga relationer, anställningstrygghet, lön, utveckling, ansvar samt 

möjligheter till avancemang. Författarna tror att en anledning till detta är att yngre 

medarbetare kan drivas av att försöka göra karriär vilket leder till att lön samt möjligheter till 

avancemang blir primära motivationsfaktorer för dem.   

Medarbetarna i den äldre ålderskategorin - tror författarna - har kommit till en nivå som är 

anpassad för deras kompetens och motivationsfaktorerna likt lön samt möjligheter till 
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  Erkännande 

  Ansvar 

 Utveckling   

 Företagspolicy 

 Anställningstrygghet  

 Övervakning 

 Arbetsuppgifternas 
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 Arbetet i sig 

 Möjligheter till 

avancemang 

 Lön 



 
 

41 
 

avancemang förlorar då delar av sin betydelse för dessa individer. Medarbetarna i denna 

ålderskategori lade istället tyngd på faktorer som mellanmänskliga relationer och 

anställningstrygghet. Anställningstrygghet var vidare även något som medarbetare mellan 30 - 

40 år fann motiverande, men de yngre i ålderskategorin 18 – 40 år som var mellan 18 – 30 år 

fann inte anställningstrygghet som motiverande. En anledning till att de mellan 30 – 40 år 

finner faktorn som motiverande kan vara för att de har familj. 

Även de yngre medarbetarna tog upp mellanmänskliga relationer som en motiverande aspekt, 

men de hade ett annat perspektiv än de äldre medarbetarna som såg mellanmänskliga 

relationer mellan medarbetare som en av de mest relevanta motivationsfaktorerna. De yngre 

medarbetarnas perspektiv var att de såg relationen mellan medarbetare och chefer som 

motiverande. En anledning till detta kan vara att det är chefen som rekommenderar 

medarbetaren vid ett eventuellt avancemang, vilket leder till att en god relation till chefen kan 

underlätta för att få en rekommendation som gynnar medarbetaren att avancera.  

Något som undersökningen även fick fram var att de medarbetare som närmade sig pension 

inte motiverades av möjligheter till ansvar och utveckling. De verkade istället vänta in sin 

pension och ansåg att de gjort sin resa inom organisationen. Däremot fann resterande 

medarbetare i ålderskategorin 50 – 67 år och medarbetare i ålderskategorin 18 – 40 år ansvar 

och utveckling som motiverande.  

I problemdiskussionen nämnde författarna att det är vanligt att medarbetare över 50 drabbas 

av åldersdiskriminering. Att de blir uteslutna från möjligheter att klättra i karriären genom 

avancemang samt att deras löneutveckling inte är lika stark som yngre medarbetares 

löneutveckling. Att kalla det för diskriminering kan i denna undersökning verka missvisande 

då de äldre i denna undersökning inte finner dessa två faktorer som särdeles motiverande. 

Författarna tror istället att en anpassning av motivationsfaktorer till individnivå, kan leda till 

att motivationen ökar hos medarbetarna i organisationen då relevanta motivationsfaktorer 

används.    

Något som författarna vidare anser var att de äldre medarbetarna till viss del verkade vara 

mätta och trötta på att bevisa vad de hade för kunskap och kvaliteter. När de yngre 

medarbetarna ville bevisa att de var värda en fast anställning eller att organisationen skulle 

utnyttja deras färdigheter bättre, så försökte de anstränga sig mer och de blev motiverade. De 

äldre medarbetarna ansåg däremot att det var organisationen som skulle ta hand om dem och 

de ansåg inte att de behövde utföra något extra för organisationen. 

Slutligen menar författarna på att motivationsfaktorernas relevans är individuell, vilket 

innebär att det författarna tar upp kan skilja sig från individ till individ oberoende av ålder. 

För att organisationen och ledningen skall veta vad som motiverar medarbetarna är det viktigt 

att en kontinuerlig dialog förs mellan ledningen och medarbetarna. Vi människor vandrar 

nämligen genom olika faser i hela livet som påverkar vilka behov vi känner menar författarna. 

Men efter undersökningen finns tendenser till att äldre medarbetare är i behov av samhörighet 

och trygghet på arbetsplatsen medan yngre medarbetare har en strävan efter att prestera och 

avancera. 
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Social behov 

 Mellanmänskliga relationer 

- Hur viktigt är det med goda relationer på arbetsplatsen? 

- Känner ni att goda relationer kan vara motiverande på arbetsplatsen och hur kan 

ledningen skapa goda relationer? 

 

Behov av erkännande 

Erkännande 

- Är det viktigt att få ett erkännande efter ett bra utfört jobb? Exempelvis när ni nått 

eventuella mål. 

- Hur skall erkännandet gestalta sig för att det ska vara motiverande? 

Ansvar 

- Hur mycket värdesätter ni att få ansvar inom företaget genom beslutsrätt samt 

handlingsrätt över era arbetsuppgifter? 

- Finner ni att ansvar är motiverande och får ni ta ansvar? 

Utveckling 

- Är möjligheter till utveckling motiverande? 

- Tillåts ni att utvecklas och hur tycker ni att utvecklingsmöjligheterna skall se ut? 

Status 

- Är status en viktig motivationsfaktor för er? 

- Är det viktigt för er att få tillgång till exempelvis firmabil eller sekreterare? 

- Om statusen finns inom organisationen, är den rättvis? 

 

Trygghetsbehov 

Företagspolicy 

- Har organisationen en väl utformad policy? 

- Inger policyn en trygghet? 

- Finner ni att policyn är motiverande? 

Arbetstrygghet 

- Hur motiverande är det att känna arbetstrygghet? 



 
 

 
 

- Är det viktigt att veta om anställningens varaktighet samt företagets stabilitet eller 

instabilitet? 

Övervakning 

- Känner ni av att ledningen övervakar er på något vis? 

- Är övervakningen motiverande genom att det inger en trygghet över resultatet eller 

blir det en negativ process? 

Fysisk säkerhet 

- Inom bankväsendet har det förekommit en del rån genom tiderna, är det viktigt med 

fysisk säkerhet? 

- Är de säkerhetsaspekter som finns trygghetskapande och med det motiverande? 

 

Behov av självförverkligande 

Arbetsuppgiftens karaktär 

- Är era arbetsuppgifter utmanande och nåbara? 

- Är det motiverande? 

Arbetet i sig 

- Är arbetet i sig en källa till en positiv eller negativ känsla? Mår ni helt enkelt bra eller 

dåligt av arbetet? 

- Är arbetet i sig motiverande? 

Möjlighet till avancemang 

- Ges det möjligheter till avancemang i företaget? 

- Är avancemang möjligheter motiverande? 

 

Fysiologiska behov 

Lön 

- Finner ni att lönen är motiverande? 

- Skulle ekonomiska incitament som bonusar och så vidare vara motiverande? 

Arbetsvillkor 

- Är arbetsvillkoren tillfredställande i företaget? 

- Om inte, skulle en förändring av arbetsvillkoren skapa motivation? 

- Finner ni att arbetsvillkoren är motiverande? 

Fritid 



 
 

 
 

- Tar företaget hänsyn till er fritid? 

- Är fritid motiverande? 

 

 


